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en t Zuid-land. Mit KupierKupfern und Karten
Folio. Pergt d. Z. mit TSchild.
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O r i g i n a l a u s g a b e . Eines der wichligjRcn BUflcAvcikc «lis 17. .Mulls über
Amerika, (las neben einer Fülle von kulturg^m^Ullineifu^^ge'iKi'aiiliisclu-ii MilU-ilungen schöne Städteansirhtrn lun .Veu-AmfcrffäTn (* .'%C^lork), Mexico, ll.iv.ma,
Calleo de Lima u. a. enthält. Umfangreich geschildert sindu. a. Brasilien und l'rru.
Enthalt ferner 16 Karlen (darunter Gesamtkarte von Amerika, New York, Mexico,
Peru. Brasilien ctri und unter den Porträts die von Coluinlms, Ycs|>ucci, Magellan.
KTilel mit kl. Einrill; Braunllctk an 3 weilten Ecken, sonst v o r z ü g l i c h
e r h a l t e n e s , f r i s c h e s E x e m p l a r . Mit fürstl. Exlibris.
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OF
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V AK

A M E R I C A
tZUI D-LAND,
Vervaetende

d'Oorfprong der Americaenen en Zuid
landers > gedenkwaerdige togten derwaerds,
Gelegendheid

T>er vafie Ruften, Eilanden , Sieden 5 Sterben > 7)orpen 3 Tempels9
fBergen , Hörnernen , Stroomen, Huißn , denatuur Van'Beeßen, Boomen,
Planten en Vreemde Gewajjcben, Gods-dknß en Zeden, Wonderlijke
Vooflwallen, Fereeuwde en TSLieuweOorloogen:
Verciert met Af-beeldfels na *t leven in America gemaekt, en belchreeven
Door

A R N O I D Ü S MoNTANus.

^AMSTERDAM,
By

ßoek-verkooper en Plaet-inyder , opde Kaifars-graft,
(chuin o ver de Wefter-markt,in deftadMeurs. Jmio 1671. Met PriVilegie.

JACOB MEURS

TOAN MATJRITS,
PRINS ^ISTASSOTJ^
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O P D R A G T
Aen den Doorluchtigen Hoog-gebooren
;.-.
Furft en H E E R E , i

HEER JO AN

M AURITS,

PRINSOTNASSOUW,

Gravevan Katzenettebogen, Fianden en Diets, S

Heer van ISeilßeyn 5 (froot-s*h/£eeßer des Ordens des heiligen Johannes van ferufalem 5 door der tJMarl^, Saxen 9 Tomeren en
Wenden 5 Stadthouder van de Furßendommen Qleve en ^Minden,
mitfgaders de (^raeffchappen vander *5\farhjn Ttyvensbergen > & c .
Eerße Feldmaerfchal\yan den Stael der Fereenigde 3\(ederlanden,
Qoüonel, Cjrouverneur der Staden omleggende Porten van WefeL

E Nieuwe Weereld America en
\ Onbekende Zuid - land , bondig afgemaelt op defe bladeren
door Arnoldus Montanus 5 uit
veelvoudige fchriften bekend,
worden u , HOOG-GEBOORENE
P R I N S , in alle eerbiedigheidopgedraegen. Gy
zelf verfchaft geen klein gedeelte tot deftoffeaen
* 3
dit

O P D R A G T
dit tegenwoordig boek : die over America zeeghaftige ftandaerden voerde : toen de Weft-Indifche Maetfchappy des Vereenigden Nederlands
U E. op droeg t hoogfte bewind van Brafil: welk
als noch over de wijde plas der Oceaen wijdluftig
roept: hoe een Naffouwfche Vorft haer woefte
boodem acht jaer betreeden heeft, tot fchrik van
Portugal, voort-zetting der Nederlandfche moogendheid, en verwondering des gantfchen aerdboodems. Waerlijk > DOORL.UCHTIGSTE H E E R ,
gy zijt de eerfte, die, volgens 't lofFelijk voorbeeld
van de beruchtfte Volkeren en veld-heeren , de
Naffouwfche wapenen onder een andere hemel
diervoegen manhaftig gevoert hebt : dat zoo
lang Porto Calvo , Maragnan > Paräyba , rio
Grande, 't RecifFo 7 Olinda en de vordere Brafilfche fteden, fterkten, rievieren en landen blijven zullen, de geheugenis uwer helden-daeden
blijven zal. Nederland had hier genoegzaeme
proeven af gezien voor Grol , s Hartoogenbofch, Maeftricht, Rhynberk, Schenken-fchans>
in vordere belegeringen en togten tot af breuk
der Spaenfche moogendheid > maer gy hebt Ndderland te klein geoordeelt > om te verftrekken
tot een wapen^fchool , alwaer ieder over uwe
krijgs-oefening verbaeft ftond. De groote weereld, eerft door Columbus aengewefen, en zedert by Americus Vefputius nader ontdekt,
opende een ruim veld, op welk gy voorzichtig
teveldetrok, gelukkig flagleverdc, omzichtig
fteden en fterkten belegerde, zeeghaftig tot haer
poorten introk, konftig beziens-waerdige gebouwen timmerde, zachtmoedig onder wreede, beleefd onder woefte, goedertieren onder boofaerdige, godfalig onder goddeloofen. Gy zijt de
be-

ExtraS uit de Trivilegie van

De STATEN van H O L L A N D T
en W E S T - V R I E S

LANDT.

D

E Heeren Staten Van Hollanden Weß-Vneßand^ hebbenby brieVen Van OSlroy 7 gedateert den 28^'* July 1670. aen J A C O B
M E U R S , ßoeck-Verkooper en 'Plaet'fnyder tot Amßerdam , Verleent, om alleen te mögen doen (Drukken en Verkoopen Voor den tijdvanit}
achter een Vollende Iaren, een ßoek geintituleert America, of ßefchryving der Nieuwe Wereld , &c. beßhreeVen door A R N O L D U S
M O N T A N Ü S , met Verbod Van het %elve by jemand anders in geenderbande Talen, te mögen na-drukken of Verkoopen, in Jtgebeel ofte ten deele
in groot of klein formaet> op al^ulkepcene enAmenden als in't^elve Otlroy
breeder is begreepen.
Was onderteckent
J O H A N DE W I T T .

Ter Ordonnantie van de Staten,
HERB, van B E A U M O N T .

BE-

O P D R A G T
beruchte voetftappen der Romainen na-geftapt >
die, däerze Italien beheerfcht hadden > oordeelden niet verricht te hebben, tenzy haer wapenen
over-fcheepten na Afie en Africa. Maerhierin
overtreft uwe manhaftedapperheid die vermaerde
oorlogs-blixems , dat gy niet alleen verder over
d'OceaendenSpanjaerdin een Nieuwe Weereld
aentafte $ maer 00k t Euangelium derwaerds voerde: en zeege-praelde,niet min wegens verflaegene
vyanden , als bekeerde a%ooden-dienaers en ongefchikte heidenen tot Chriftus gebragt. Een
groot deel der bladeren van dit tegenwoordig
werk is befchreeven met zulk een ftof, welke uwe
manhaftedaeden, DOORLUCHTIGSTE V O R S T , te
meer tegen de vergetelheid bewaerd , alzoo in
verfcheidetaelentevoorfchijn komt : teneinde
Vrankrijk, Duitfland, Britannien en de Latijnen
zonder tolk können lefen,'t geen JOAN M AURITS,
tot luifter der Naffau wiche flamme, verricht heeft.
Verwaerdig dan, HOOG-GEBOOREN H E E R , dit
boek met goede oogen aen te zien, daer het aen
*t voor-hoofdpronktmetuwe ACHTBAERE naem :
hoewel t uwe helden-ftukken flapper befchrijft,
als gy de zelve verricht hebt.
U w alder-onderdacnigHe
dienaer
JACOB

MEURS.
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VAN

A M E R I C A :
EERSTE BOEK;
Eerfte Hoofd-ftuk.

nÄmerica is by de Oude onbekend geweeß.
E Oceaen,die bleef de zeegeflooten, volgens Pli- ***•'*
zijn by-naem nius, Vegetius en andere, van den elf- /. \.c'^.
meenig - werf den der flagt-maend rot den tiende
verändert, na van lente-maend, fulxgeen fchepen
de landfchap- zeil maekten, uit vreesvoorftormen.
pen welker Ook beftondenze niet verre buiten
ftranden be- *t geficht der ftranden af te fteeken ter
fpoelt, om- voller zee. Ondertüflchennochtans sdmpringt 't aerd- mag niemand in twijfel trckken, <>{}*%j
rijk met kromtne bogten. TufTchen verfeheide Volkeren hebben, bereeds
America en 't Onbekenae Zuidland, be-voor ettelijke eeuwen, haer in de
naeuwt door deftraten,naMagellanes fcheep-vaert dapper uitgeflooft. De
en LeMaire gena.emt,vind wederzijds Heilige Schrift getuigt, hoe de Joodeen ganfch woefte ruimte: welker^een fche Koningen Salomonjofaphat, Ozias
\ootEuroope, Afia, Africatn America en andere, vlooten toerufteden , die,
in diepe gronden neder-zinkt, daer uit verre afgeleegene geweften,ö/>£/r.r
d'andere America en Afia feer wijd van gouden verfeheide vreemde koftelijkmalkander affcheid: beide door man- hedenna Canaan voerden. Infchelijx
hafte zee-helden roemwaerdig ont- teikent Strahlen, dat ten tijde van %£*"**•
dekt, daer defonne op en ondergaet. Homerus, dewelke Salomonsleven be- '
K
Ten noorden heeft het ys 't meer- reikte, Indien bevaerenis. En, volmaels hervatte voornemen by ftoute gens Plinius, hebben de Romainen, on- lif>- *• Mßfchippers van verfeheide landaerd ge- der 't beleid van Auguftw, tünchen de mtt'67'
ftuit. Met//'Öc^f»zuidwaerdis min- ftraet Gibralter uitgeroeid , ontdekt
der gehardebolt : fulx als noch ten de Spaenfche , Franfche en Duitfche
meeiiendeel onbekend blijft, hoe ver- flranden, niet alleen tot de Uithoek der
re 't water aldaer over diepten of on- Cimbers, {nu genaemt 'tSchaegerRif)
diepten vloeid : alleenlijk is by er- maer felf de Noorder Oceaen , dieNoorvaerendheid bevonden , dat de zee wegen en Lapland be{poeld. Defelve
doorgaens overlaeger gronden fpoelt Plinius voegt hier by: hoe d'Afritenzuiden,dantennoorde. De oude caenfehe kuften , buiten Gibraltar
Kleine km- Romainen, Grieken, Pheniciers, ofook
weftwaerd aen, voorby denbetg AtjiLfpvam wat Volk immer uit de zee-vaert een las, door ftoute fchippers nu endan
by de ouden. beruchte naem hadden, zijn niet min
befigtigt wierden. Meer gedenk waer- zn-togt
fchroomachtiger als meer onervaeren dig is de togt der Carthaginienfer Han- van Hm'
geweeft op de.waeteren, invergejij- no, als de welke uit Gibraltarsftraetdew.
king met de tegenwqordige Euroo- wijd uitgeftrekte ftranden van Afrika
peers. Door een onverbreekeiijke wet tot de Gorgades bezeilde. Eudoxus
A
CyziBefchryving der
Oceaen.

E E R S T E

B O E K :

Cyzicenus , vluchtende voor den Ko-breuk:uit het patrdwierd bekend, dat
ning Lathyrns, uit d*Arabifcbe Zeerf-het een Gibraltars fchip wasgeweeft,
geftooken , liep voor Gibraltar ten welk yf/rijfo omgezeild, aldaerbleef.
anker. Voorts verdient het onfe by- Deftevenis zedert tot geheugenis op
fondere aenteikening, dat der Suaeben de markt binnen Memphis geplaeift.
Wender* Koning , gelijk Cornelius Nepos ver- In de laetfte eeuwen hebben de nevewtia.
reis van
haelt, aen de Roomiche onder Bur- Venetiaenen, voor alle andere Eur$- ™J$?
fommige
Inditunen: eemeefter Meteüus Celer ten gefchenk peers , fich onderwonden met 'tat- Euroope
Fond ettelijke lndiaenen, die by fwae- gelegen Indien koophandel te dry- J-J-JL
re ftormen in de Noorder Oceaen ver-ven. Zy waeren dan eerrijdsgewend
vielen: en, naveelzukkelen en droe- door d'Adriaeti/cbe na de Middeäandvigefchip-breuk, den Duitfchen boo- fihcZee&teektc houdenop Alexanvan Mme- dem onder de voet kregen.
Doch dria : alhier ftaptenze te land, in de
laus:
lang voor defe voorval heeft Menelaus Arabifcbe /mw/iwederomfeheep, en
Griex Koning door de Middeüandfcbe vervorderde voorts haer reis na OoftZttzeilgemaekt: deftevensgewend Indien. Längs dit vaerwacter en detotidom Africa: Indien befichtigt : en fe land-togt, voerdenze d'Indifche
isna acht jaer t' huifwaerd gekeert; waeren foo lang na Europey tot eindelijk d'Egypttjche Sultan die weg
indien Arijionicus Grammaticus in dedoor ftroepetyen bekommerde: wef k»*j*«r
Gedenk- fe verteiling geloof verdient. 't Geen
halven
haer benoodfaekt vonden Ale-™^0™'
weerdtge
de Griexe biftoorie-fchryvers getuitop van
xandria te laeten leggen , en voor
een Indiaen, gen van Ptolomaus Euergetes Koning
in Egypten over Egypten dient geenfints over-ge- Antiochien (nu Meppo) te ankeren.
plana:
flaegen. Zijn opfigters längs de ftrand Uit AHtiochienvcmcH&aazc na Babyder Arabische Inwijk ontdekten een lon , van Babylon na Baljarum, van
verlaeten fchip, binnen welk een half- Baljarum nz Ormus. Alhier maektendood menfch vonden , onder ver- ze zeil in de Perfifche Zee, om met
feheide lijken. De half doode, door tflndiaenen te handelen. Venetien
Ipijs te mets verquikt, wift geen aen- voorfag dan Euroope van alle gewafwijfing te doen van waer en waer na fchen en koftelijkneden , welke ontoeftreekfette ? Niemand konde hem der d'Oofter Sonne Valien. verftaen, uit wat landfehap herkomEn zy waeren noch inbefitgeble- Bywatp.
ftig was De vreemdeling dan word ven, tenzyaldereerft de Portugeeßn J f ^ j L
aen Euergetes over-gefchikt. dewelke ftch beweeed hadden, ten einde met finaider
byfondere vlijd aenwende, ten einde fchepen Indien ontdekten, fonderde "rftmdtr*
.
i
i
i
/landende
kundfehap kreeg van de Griexe rael,
om alfoo achter de gefchaependheid goederen op kameelen over land te kußenvan
dergantfehezaektekomen. Te mets fleepen. \ Werk dient weinig hooger -4J"» '*
in de gefeide fpraek gevordert, bedui- aengehecht. Joan de eerfte Portugals entdWvln.
Koning had d'Africaenfche ftad Septa
de: hoe hy een Indiaen vvas.door ftorm
by d'ArabiJche Inwijk ingedreven. Opden Moorenftormenderhand afhande togt had hy alle zijn metgefellen dig gemaekt. Onder zijn vijfzoonen
verlooren, van ongemak en nonger. munten byfonder uit devierdezoon
Beloofde voorts de weg na Indien te Henrik : die in *t inneemen van Septa
wijfen. Euergetes fliep hier niet op: fich boven gemein manhaftigdroeg:
hy ruft een vloot toe , voorfien van zedert uit de verheerde ftad fterke
heerlijke gefchenken : voor welke uitvallen op de Mooren deed: en, met
de vloot eindeckte ruggebragt ko- buit verrijkt, twee fchepen toe-rufte
tot vordere ontdekking van Afrika
ftelijke droogeryen en gefteenten.
ten zuiden. *t Voorneemen cvenwel
als oolt van Na de dood des Koninx Euergetes ginglangfaem voort, tcr oorfaek veel
Cleopatra. hervatte zijn gemaelinne Cleopatra de
tijd en geld fpilde aen 't bouwen van
voorige togt, met meerder aental een nienweftadTerzanabali , namaels
fchepen, die buiten de Roode Zee een genoemt Villa Jnfantü. Doch, in een
fteven vonden, wiens top een paerd droom beftraft wegens dit uitftel,
vertoonde , overgeblevcn uit fchip- vervaerdigt ecxlang twee Zeilen , op
van Ende.
xus. Strato l 2.

'cjaec

America onbekend.

'I jaer veettien honderd en tien : te vendebanken, dievaekettelqkemijmeer alfoo uit zekere Africaenfche len weegs in zee uitftaeken, benoodccvangene bericlit kreeg, hoe Afrika faekt wierden te Zeilen. Toenmaels jßroialieh boven den berg Atlas wijd en zijd waeren feer vermaerd in de Wis-konft biT ZM
Waerom •ten zuiden ujtbreide. De voet van Rhoterik, Jofeph en Martijn Bobemus waerom bedachtl
i^teoZ'. Jtgebergte Atlas was tot noch toe ge- leerling van Joan Monteregius : met
deze raeds pleegt de Koning ]oan, ten
dekt merA ? weeft d' uiterfte bepaeling der fcheepvaert; want dewijl aldaer een groot einde iets bedachten , na welk de
rifin dOceaen feer verre uitkijkt, was fchippers by 't onbekend gefternte
niemand tot diertijdgevonden, de- aen de zuid kantdermiddag-lijn, eewelke foo diep zeewaerd dorft ftee- nigfints giften konden, hoe verre van
ken, buiten alle geficht van ftranden, dit of dat land affteevenden. Degeom boven de gezeide ondiepte te fte- feide Wiskonftenaers vonden eindelijk uit een feerhej^äemewerk-tuig,
venen.
Wie d'eerfte Joan Confalvus., Triftan Varfeus en
namentlijk'taftrolabium, nietalleen
in volle zee
^
JEqidius Anriius zij n d'eerfte geweeft,om de loop der fterren af te meeten;
liepen.
die in d'openzeeftoutmoedig inlie- maer ook ten dienftvandezee-vaert
pen, en verfeheide Afrikaenfche Ku- heilfaem verändert« Zedert kregen de
lten en onbewoonde eilanden ont- matroofen meer moed en vaftigheid
dekten. Onder dufdaenige eilanden in-'tbezeilen der Oceaen. Onder anMaderU zijnMaderaenSäntJorisdePicbo:we\k\deie ftelde Koning Joan over een
van wie
eerfte Henrik voornoemd bevolkte vloot Jacob Canus, die ter mond van Gedenkbevolkt.
met Portugeefen,en 't andere met vlae-de ftroom Zaires invoer : en aldaer JJJJJjJjJ,
mingen. Hy verkreee voorts van Paus eenpylaer, behakt met Latynfcheen ZaZ'faeof
Martijn de vijfde, dat alle landfchap- Portugeefche letteren , oprechtede, Cumtfpen , haer uitftrekkende van d'Uit- vervaetende d' ontdekking der Afrihoak Ganaria af tot Indien toe,den Porcaenfche kuften , door wie en onder
/«giftfxfoudenonderhoorigblijven.
I wat Koning volvoert. Hyvondhier
Na Henrik, aflijvig Op 'tjaer veer- beleefde Mooren : uit Welke foo ve'el
tien honderd en feftig,bleef't werk berich t kreeg; dat een magtig koning
van landen te ontdekken voot een over haer heerfchte, die eenigedagtijdfteeken: ter oorfaek de Portugael- reifen landwaerd in hof hield. Derfche Koning Alfonfus, in fwaere oor- waerdsfehikt Canus gezantenaf: beloogen bedremmelt, de handen niet houd vier Mooren tot gyfelaers : en
)
ruim had, om op onzeekere kans voerdze met haer wil nä* Portufael,
d'Oceaen tebouwen. Echter bragthy onder beding van herftelling binnen*
dezaekfoo verre, dat, na fliffingder vijftien maenden. De gyfelaers oninlandfcheberoerten, zijn vlootelin- derweefen in de Portugeefche tael,
gen by de ftroom Zanaga invoeren: deden bericht: hoe haer vaderland
Door wie en voor de vermaerdekoopftad Gen- Congo genaemt wierd. Ter gefetter omdMing
Guinea
VM Cm
v>ontdekt is. ne, van welke Guinea haer benaeming tijdverruüdGwatf aldaer de felve met
ontleent , ten ahker liepen. Alhier de Portugeefche gefanten: trektrecht
kregenzeby ruiling elpen-been, goud töe na den koning, niet fonder heerflaeven en een vafte voet op 'tl^nd, lijke fchenkaedjen : en vindhemfitvermits befettelingen lieten binnen ten op een eipenbeene throon : 'tboeen öpgeworpen fterkte : de flaeven ven-lijf was naekttotdefchamelheid
wierden na Liffebon vervoert.
toe, voorcs bedekt met een bombaJoan de twee de, zijn vader Alpbonfus
zijne kleedje : om de flinker-arm
in 't rijk gevolgt, kreeg 't oog op Ara- droeg hy een goude arm-ring : over
bien en Indien, en byfonderehift, om de fchouders hing een paerde ftaerr,
een weg te openen uit d'Atlantifche welke der koningen dragt is. Canus
na d'lndifihe Oceaen. De meeftefwae leid zijn gefchenken voor 'skoninx
righeid lag in'theftieren. der fchepen, voeten neder, en onder de felve een
wanneer buiten 'tgefigt van ftranden blinkende kruis-vaen, by de Paus lnde volle zee moeftenkiefen ; en bo- nocentius d'Acbtfte plecntelijk ingeA 2
wijd.
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1
wijd. Zedert wierd 'tRoomfchege- ontdekt, of ten minften niet onbe loof by vele aengenoomen ; fulxde kend wasgeweeft, fteunen op 't aenkoning felf den doop onthng. Eer- fienelijk gefacli van beruchte fchrylang nochtans door fommige opge- vers onder de Gruken en Romainen.
ruid, wierd de nieuwelinx ingevoer- Zy beheben haei dan met de wee-.
de eod&Uenft t'eenemael gedempt. reld mfoPlgt», dewelke wijdloopig Atta»**.
Joan de Onaertuftchen fliep Juan de tmeede gewaegt wneen landfchap Atlanttca g g * .
Tmeede
niet op d'ontdekking van onbekende verre buiten Gibraltars ftraet door Tiftuo
foekt Ooftlanden. Hy vaerdigde/e«/e* en Cbri twee woefte zeen bcfpoelt en van
Indien te
•water te ftenen over Egypten en Alexandria af magtige eilanden befet. By de zeen
tntdtkken.
na Indien: ten einde eiders kondfchap verftaenze ./Atlantifche en Zuiderkreeg , hoe 't vaer waeter , boven j zee ,by d'eüandenC*^ ,Efpanola ,Ja
d'uiterfte uithoek van Afrika» ten han maica , California en andere , wederdel met d' Indiae^n, gevoaden mögt zijds voor America verfpreid. Maer
werden, hy Jeans dood bleef die töe- het kan waerlijk niet ontken^ of Plaleg fteeken : foo nochtans , dat des to befchrijft een land 't welk nergens
felfsftaetvolgerEmmanuel 't werk ze- tevinden is, niet fonder dartele verdert niet minyverigopvatte. Onder fiering van een weelderig verftand.
Immers foo weinig docdDiodorus Si- DW. &
Togt van Emmanuels beleid, voerde Vafcus GaVafcut Gama vier fchepen, die, niet fonder dui- eulus voor die America by de oude be-, '
rn*.
fend geyaerlijkheden , voor Calecut kend ftellen ; want als hy verhaelt,
ten anker liepen : en d'eerfte uit Eu- hoe de Pheniciers, van d'Africaenfche
roepe ontdekten, längs een zorgelij- Kurt door ftorm weftelijk afgerukt,
op een groot eiland vervielen, welk
ke vaert,'/ Oofterfche Indien.
d uitleggersvoör^wmc^houden, is
Cbrißofel
Maer Cbriftoffef Colonus was nu
Kolentu.
vijf jaer voor Gama in deweer, om het daerom Amerika? Neen: het blijft
nieuwe landfehappen weftwaerd op feggen fonder bewijs. Arißoteles Word An/t. de
te foeken. De toeleg gelukte : alfoo hier met evengelijke waerfchijnelijk- JJ*"^"
eerlang een geheele weereld gevon heid aengetrokken: warfneer ter ne. &"*"
den is, die namaels van Americus Vef-der ftelt, dat buiten de Pylaeretnvan
pucius haer benaeming America ont- Hercules in d"Atlantifche Zee eertijds
leende : fulx de verdeeling des wee- een groot onbewoond eiland by de
relds, door onkunde van d'oudheid Carthaginienfer koopküden ge vbnden
onrechtmaetiggemaekt,tot een rech- wierd : dit bragt niet voort als wilVerdeelihg re ftant gebragt wierd. Want indien de dieren en boomen : doorfnecder aerde. eertijts de gantfehe aerdboodem geen den van vifclvnjke ftroomen en ettcander naemdroeg als Afia, Africa en lijke dagen zeilens afgezondert van
Europe : fooblijftnuonwederfpreke- 't vafte had- De koopluiden, aldaer
lijk, dat die drie gedeelten flechts een uitgeftapt, vonden de vruchtbaerheid
uitmaeken , namentlijk den Bekende der grond en geteniperdheid desheWeereld: terwijltejizuiden een twee- mels foo aengenaem , dat Ach op
de weereld leid , welke , by weinig 'tontdekte eiland ter neder-floegen.
kuften bekend , voorts Onbekend is. De Carthaginienfers verbooden oplijfVoor 'tderde weereldsdeelkomtde ftraf, dat niemand derwaerds foude
Nieuwe Weereld'of Amerika.
over-fteeken, beducht voor verfwakking,
indien groote volk plan ringen
'tSal niet ondienftig zijn, onsfelf
Onderfoek
cf Amerika in te wikkelenin eendubbeldonder- verhuifden. Maer hoe vonden de Carby de ouden
foek wegensdit^wmta ; eenfdeels, thaginienfers America fonder zeilbekend it
geweeft.
of het ooit by de oudheid bekend fteen ? Hoe wierdenze verlekkert op
ftond i En tenanderen, wat volk en , America, daer de landftreek rondom
wanneer voor defe Nieuwe Weereld in- i Carthago boven gemein vruchtbaer is i
woonders befchaft heeft .>Over 'teer- Sulx'tgeen Arißoteles verhaelt meer
fteftukyerfchillen de geleerde onder- geduid kan worden op deCanarifche
ling. Die aen de oudheid foo veel eer Eilanden of Brittannie.zls wel op Arnetoefchryven, als of Amerika by haer jika. Voor« komt ook de Prinsder

La-

America onbekgnd.
t$
JEntid. Latynfche Dichters Virgilius te voor- opzijn mifflag bouwde. Hy meinde, De civit
1.6.
fchijn : als of die den Nieuwe Weereld fchoon genomen hetaerdrijken zee Dtiüh-löeen ronde geftalte hadden, nochrans '
gekendhad, wanneeraldus fingt,:
Daer leid een landfchap buiten hetdaerom niet volgde , dat bewoonde
geßernte verre,
landen laegen ten zuiden tegen de
En buiten wegen van hetjaer enfon:
noorder geweften aen : aengefien
Alvoaer de torzer Atlas dragen hmd' Oceaen aldaer met woefte planen .
Op.fchouderen den as met fchintelenover de gronden fpoelde : ofjndien
de fterren.
eenige Kurten in die weereld 't hoofd
uit 't water opftaeken, wie had ooit
Wie
falhier
tael
of
teiken
vinden
van
Amerika
isbydeOu- America > Hoewel ondertuflchen nietbeweefen,datze menfehen voededen?
dt niet bekend ge- ontkent word , dat de fchranderfte Want hoe foudenze können derweefi.
weereld-wijfen onder de ouden Kch- waerds geraeken, over een onmeete
telijk kondenafnemendevolmaekte lijke Oceaen ? hoe foudenze door de
geftalte, die d'aerde en zee kloots- middag-lijn door booren, al waer de
gewijs uitmaeken, uitderondefcha- fon diervoegen barnt, dat geen levenduwe, welke den naem verduiftert, dig fchepfel foo overmaetige heue
deverfchillendeopenondergangder* weder ßaet ? En waer fal dan blijven
hemelfche lichten en ongelfjke ver de goddelijjte waerheid. der H. Schrift
heffingen des as-punts : en dewijl die alle menfehen ftclt herkomftig
d'aerde en zee rond zijn , dat aen van Adam, en zedert de fonde-vloed
d' ander zrjde vandemiddag lijn ten uit de dric {borten Noacbs ? De menzuide foo wel een bewoonde weereld fehen dan in die andere weereM.moekondeleggen,alstennoorden. Welk ften nöodfaekelijk een andere hergevoelen meerfteundeop degefonde komft erkennen, aHbo defwaerds onreden, dan op een ondervonden er- moogettjk konden komen uit defe
vaerendheid, die voor delaetfte eeu- weereld. Doch, zedert de ontdek•wen fchijnt bewaerc te zijn. Sulx niet king van Ooft en fVefi-Indien , heeft
alle oude foo verre mifgetaft hebben d'ervaerendheid geleert, dattenzui*
als de Latijnfche dichter Lucrefius, of den groote landfehaptfea, foo verre
felf onder d' O^idvaeders Laäantius bevaeren zijn bevolkt gevonden,haer
lirmianus en Au&tftinus, befpottende uit-ftrekken van ooften tot weften.
't gevoelen vaneen bewoond aerdrijk En hoewel Auguftinus defe waerheid
LaB. l. 3. ten zuide der middag-lijn. Laäantius looehent, voorTiem nochtans hebben
£.24.
in zijn dwaelingfteuntop defe bewij- Cicero, Plinius en andere bnder de
fen : Namentlijk, indien een aerdrijk Grieken en Romainenftaendegehoulag onder onfckimmcrc,foomoeften den, hoe 't aerdrijfc lag onder een vijfde voetftappen der inwoonders al- derhände lucht ftreek. Defe verfcheidaer hooger zijn dan d'hoofden 'der dentheid van landen, onder een heefelve : de boomen nederwaerds met te, gemaetigde of koude hemel, bede kruinen wartchen : de regen, ha- fchrijft de Latijnfche dichter Virgiliqs.
gel, fneeuw en blixem averechts Val- Zijn zin-rijke vaerfen linden, vertaelt
ien : de fteden, Bergen enftroomen in 't Neder duitfch,aldus:
Dwaeling omgekeert hangen. Doch ditbewijsVijfftreken a*hemel heeft, van welk <fmgtiu
een door het branden
IZüMwe- van Laäantius is t'eenemael redengemdete- JQOS ; want dewijl de aerde en zee D#s fonne4ichis is rood, en roofterf
gen-voete- een klont met malkander uitmaeby het vuur.
lingen:
ken en alles op aerde en zee fich De uHerfF weder -zijds in 7 rende
klappertandgn,
na haer middel-punt ftrekt, foo gaen
Metglaefigyfverftijften vlaeg op
de tegen-voetelingen niet meer avevtaegen zuur.
rechts als wy : en hebben nevens ons
niet te vreefen, datter ietsäe$acrd- Hier fuftchen en de mtddelft', uit Gods
goed-gunftigheden,
kloots in den hemel mögt nederftorah 00k van ten. Maer Auguftinus heeft een snde- Zijn aen den menfeh ter woon twee
ftreeken toegeftaen.
Augußims. r e grond gzhdidzteLanfiantius, waer
A 3
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Een weg aen beide zijd, ten midden voorgewendefwaerigheid: naementJijk hoe de menfehen over een ondoor-gefneden,
Alwaer de tleken-krjng maetfcbuin-meerelijkeöc^f»aen de kuften onder
een andere hemel konden landen?
fche gangen gaen.
Die
MAcrobitu Met Virgilius komen ook Cicero en geleerde Oudvaeder , onderfoe. Hoe debeei
sctp°i!ntum p}}ntus over-een. DiePrins der La-kendenade herkomft der beeften, d i e ^ £
ub. x.c.f. tijnfche redenaers fegt: Gyfiet,hoe uit vermenging van manneken en gelegene eidie 7 jicrdrijk bewoonen , niet alleen wijfkenhaer oorfprong hebben, ftelt *"*"'
vaft : datze alle tot voortelers moediervoegen van malkander afgefcheurt
zijn, dat nitts onder. haer van d'een totten erkennen, die met Noach in d'Arke op de waeteren der fond - vloed
d* ander kan af komen ; maer datze ten
deelen fchuins, ten deelen zijelinx, ten dobberden. Maer hoe zijnzegeraekt
deelen als tegen- voetelingenftaen.Gyaenxle eilanden ? tot d'eilanden, dicht
fiet, hoe de felve aerde, gelijk als om- by vafte kuften gelegen , kondenze
ringt is met fommigtzwachtels, welker gemakkelijk over-fwemmemtot verre
twee alder-verft van elkander zijn afge-gelegene, ten gebruik der menfehen,
leegen : en, wederzijds duikende onderdoor menfehen met fchepen gevoert
worden. Ondertuflchen is hier de byfonderi^k
'shemels as punten,door rijp verftijft legäemldm!
gen ; maer demiddelße engrootftevanfwaerigheid niet weg-genomen; want
een barnendefonne gefengt word. Tweeindien fulx piaers had in dieren die
dienftdoen, wiebragt de verbündenlandftreken zijnbewoonbaer: welker een
zuidelijk leid, alwaer de menfehen voet-de en onhandelbaere beeften der-waers, alswolven, leeuwen , tygers
ftappen fetten recht tegen ons aen- Doch
en diergelijke, längs een ruim en ford'andersten noorde uitgeftrekt, bewoont
Tiiniu* gyluidem. Voortsgttuigt Plinius, dateelijk vaer-waeter, na kuften rondom
Hb. 2.
t, e t w e j ßj.jjd tegen st gevoelen des ge- befpoelt door een ruime zee ? Wefmeinen volks; maer echter waerach- halven Auguftinus in defe fwaerigheid
bedraeid , meind waerfchijnelijk te*
tigis -.'hoe aller wegen rondom daerde
menfehen verfpreit zijn,en met devoetenwefen : datze , het zy God fulx gebiedende , het zy toelatende , van
tegen malkander aen wandele*. Jemand
vrtngende waerom de tegen-voetelingend' Engelen aen foodanige landen geniet in de lucht vaüen*, gelijk ofde reden
voert zijn. Indien nu fulx konde Augußinw
niet by de band was, dat zy haer niet ver-plaets hebben in 't wild gedierte,waer- m ^^minderen, waerom ook wy ntetvaüen •.>om ook niet in de menfehen, op geDoch hoewel de oude, uit redenen lijke wijze tot bevolking van een afvoornoemd,kondenafmeeten, dat- geleegen aerdboodem derwaerdsgeier orfder onfekimmen een weereld bragt 1 Te meer nadien d' aerde byten zuiden lag, foo fteldenze noch- fonder gefchaepen isom de menfeh.
tans den toegang derwaerds ontoe- Doch waer toe dit noodig? Daer de Haedemengankelijk: alfoo, (gelijk ook Augufii- menfehen niet alleen met vaertuig^Jf^,-,
nus ) oordeelden , 'taerdrijk teene- konden over fcheepen: hetzyuitop- nieuweiandmt
mael onbruikbaer te leggen, niet al- fetnieuwe landen logten , het zy teleen onder de noorder en zuideras- genmeining na onbekendegewerten
punten , wegens ondraegelijke kou- byftormen heen gedreeven wierden.
de, maer ook onder de middaglijn, Hier komtby, dat de aerde, hoewel
wegens geenfmts lijdelijke hette.Tuf- hier en daer door woefte plarten van
fchen de middag-lijn en de koude haer felf afgezondert leid, evcnwel
lucht-ftreeken in'tuiterfte noorden by andere oorden of aen een vaft is,of
en zuiden, (het zijn de woorden van flechtsdoor kleine water boezemen
gefcheideri
; fulx lichjteiijk door uit$!%'*%% Macrotius)
worden wederzijds de ge]
M np
van gesagten,nieuwe inwoon'iX
' iveßen door nabygekgendbeid van bei-dying
j
ders
tot
nieuwe landfehappen konden
der ongetemperdhtid getempert: enin
over-ftappen. Dieshalven behoeft
defe getemperde alleen heeft denatuur
vergundteleven. Vorders fchijnt^*- niemand fwaerigheid te macken, als
gußinuskK oploflingte geven opzijn of uit Adam , of noch nader uit een
der

America onbekend.
derdrie foonen NoachsSem, Chamtn metrius fpon van Amigonus, met veerJaphet niet herkomftig fouden zijn, tig Ptolomaius Pbiladelphus, met vydie een ander gedeelte des weerelds ftig Philopator. DeTyrierHippiusüteibewoonen
de een vracht-fchuit op ftaepel, de
Redenen
Ondertuflchen dient hier een Rbodiers een jagt, de D uitfche boo ten.
waerom Avraeg-ftuk
nood wendig beantwoord: Vorders bedachten de Copen een riern,
merica foo
lang onbe- hoe eerft na verloop van foo veel eeu- Dedalus den maft en fpriet, Pifeus de
kend vs ge- wen, in de laetfte tijd, een weereld fnuit, de Tyrrbeniers'tznketiAnacbarhieven i
ontdekt wierd , welke den ouden fis dedreggen, Tipbys 'tftuur ondergantfehelijk onbekend is gebleven, weefen door 'tbeweegen van de ftaert
daer d'oude voor de laete nakomelin- eens vliegenden kieken-diefs, learus
gen geenfints wijken, noch in ftout- de Zeilen, hoewel fommige defe eer
moedigheid, om gewigtige toeleg by overbrengen aen Dtedalus. Minos
de hand te vatten, noch in fchrander- floegd'eerftezee-flag. Waer uit lieh- wf"m
heid, om de felve te begrijpen, noch telijkis af te meeten, waerom in die verre overin hardvochtigheid , om uit te voe- vereeuwdetijden,vermids derouwe *«./**«*«»n
j j
.
_.
j
den ontdekt
Wie d'eerfte ren ? 't Blijft buiten alle tegenfpreelrand
der
vaertuigen,
niemand
over
^n ?
z
dez.ee heb- ken.dat de zee van ouds her bebouwt
ben bevaed'Oceaen na afgelegene ge wellen af
is doch in den aenvang by reuwe ftak. De laeter eeuwen hebben 'twerk
fchippers binnen reddeloos vaertuig. temets tot 'grooter en grooter volverfeheide De heidenen fchryven denCretenfers
maektheid gebragt; maer echter foo
gevoelens
der beide- toe, datze aldereerfteen vloot in zee verre niet, dat in 't eerft buiten 7genen hier af. bragten, onder *t beleid van Neptunus.
Doch Plinius beweerd, hoe d'Egypti- figt van land zeewaerdboorden De M*»™
fchekoning Erythra, voor alle, met Tyriersbe&onden voorandere opde "£%£*
te Zeilen
en wanneer,
zaemen-geböndene vlotten, de Roode noord-fterre
by donker weder
, dir:hemels
- licht
zee, tuflehen d'eilandenbevoer: on- quijt geraekte en te gelijk de kuft, fetaengefien andere die eer over-bren- teftreekby gifttng op de wind; indien
gen tot de Trojanen en Myfiers, wan twijfelden, of de wind mögt veranneer na Thracien over-ftaeken, om de j derd wefen, lieten eenige vogels vliefelve te beoorlogen : andere weder gen, die altijd 't naefte land kiefen.
om meinen, dat deBritten fchuiten Maer hoe weinig foude fulx te paffe
metlederbekleeduitvonden, eerer- komen in de by na onmeetelijke
gens vaertuig in 'twater dreef: fom- Oceaen? 'tls wei waer, dztdeRomai- iernomau
mige pleiten voor de Samothraciers, nen, wanneer haer moogendheid met "•"c
fommige voor Danaus mtEgyptennz Julius Cmfyr en Augußus den weereld,
Griekenland geroeid- Maer buiten tuflehen d'Euphrates, Rbijn, Oceaen,
alle teeenfpreeken heeft Noacksztke Donauw en 'tgebergte-^/<w; onder de
den nakomelingen tot een voorbeeld knie had, a* Oceaen metfwaerevloogedient, om fchepen tebouwen : te ten bezeilden, welke ook 'tgeweld
meer alfoo zijn kinderen, te mets der golven veilig uitftonden: even?
weelig uit-gedijt, benoodfaekt zijn wel behieldenze nooit foo veel
nieuwe woonplaetfen te foeken, en moed, om nieuwe weerelden op te
by gevolg'over ftroomen en meiren foeken. Het zy geoordeelt wierd, dat watrm
Eerfle vin- afteßeeken. Ondertuflchen heeft haer alleenheerfching te overmagtig J ^ Ä /
den van
ieder iets bedacht tot voltoying der en als top-fwaer was : als die te veel u t
ieder deel
fcheep-bouwery. Alfoo vond fafon hadden te beftieren; weshalven ondes vatr.
de fchiet-fchüiten, namaels by de ko- raedfaem na meer uit te fien. Het zy
tuigs.
ning Sefoflris in££y/>A?»gebruikelijk. zeder 't verval der Roomfche mooDegaleyen met twee riemen verzon- gendheid , Euroope ettelijke eeuwen
nen d'Erythreers , met drie deCorin- achter een in een geduurige wapenthier Amocles, met vier de Carthagi kreet bleef, door de verwoeftingen
nienfers , met vijf Nefichthon , met aengerecht by de Gotthen, Hunnen,
twaelf Alexander de Groote, met vijf- Alanen, Vandalen,NoormannentLongottep Ptolemaus Soter, metdtttigDe- \ bar den en vordere landaerd , die
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't noorden t'ellekens met groote
fwermen uitleeverde : fulx de Volkeren allenthalven alle krachten en gedachten infpanden ten tegenweer van
fulke overlaftige vyanden. In't ooften
ftond het niet beter gefchaepen : als
welk voor de geduchte wapenen der
Scythen, Perfen en Sarace e nen jammerlijk zidderde: en naderhand de dagelijx aenwas van de Turkfche magt,
tot een eindelijk verderf, met bedrukte oogen te gemoedfag. Sulxdebekende weereld te veel te doen vond
met haer felf, dan om op onzekere
toeleg een onbekendelweereld te foeken. Voorts word met geen waerfchijnelijk bewijs by gebragt d'oude
Hieronym- fchryver, welker getuigenis Hierony
ine. 2.
mus ter neder-fteld : Wy onderfoeken
Ephef.
ook wat zyyde eeuwe defer weereld : of
ook een andere eeuwe zy, welke niet behoort tot defe, maer tot andere weerelden ,waer van Clemens in zijn hieven gewaegt•-dOceaen en weerelden die
over de felve leggen ? Ofhet een weereld zy, die op 7 begin der eeuwen, wanneer Adam gemaekt is, tot zijn voleindiging voorby gaet*. 0f waerlijk de weereld word, met een andere benaeming,
genoemt de vorft des luchts,die nu werkt
in de kin deren der ongehoorfaemheid'?
'tSchijnt Clemens met Cicero, Plinius,
Cevoelen
Virgilius en andere heidenfehe geleerder oude
yoegens een de over-een-ftemt, wegens debewooonbekende
ning des aerdboodems ten zuiden der
tveereld.
zuider-zon keerkring in gemaetigde
geweften , buiren de ftrenge koude
en brande ndehette. Maer hoe raekt
dit America, 't welk niet alleen onder
demiddaglijnverzengt word : maer
ook onder de noorder as-punt verftijft ? Minder fchijn heeft , 't geen
In Commevtjuper d Auguftijner monnik Luidewijk Leo uit
Obad.v. i p, Obadja voor den dag brengt : evenals
10,11.
of die Propheet in de drie laetfte vaer{en fijner voorfeggihg fprak van de
Spanjaerden, die America niet alleen
fouden ontdekken ; maer ook ten
Chriftendom bekeeren : ter oorfaek
die »in Zarphad zijn , de fteden van
Of Amtrica in GoJs 7 zuiden et felijkfüllen befitten, en HeiH'oordbe- landen op den berg Zions füllen opkoo! r,t :s.
men , om Efaus gebergte te richten.
Doch waerlijk handelt Obadja van de
herftelling des Joodfchen volks uit
tfaerom America foo
laet bekend

B O E K

Babels gevankenis, welke diervoegen
heerlijk fbude zijn , dat haer ftand
verre de voorige te boven gingsals die
door de Meßas tot den top der geeftelijkegeiukfaeligheid moeft gebragt
worden : wanneer ook de felve fijn
Apoftelea en vordere dienaers wilde
afvaerdigen, om 'theil te verkündigen aen d'einden der aerde. Quanfuis de Joodfche Rabbynen verltaen
door Zarpbatf, niet fonder een ftout
verdichtfci,^>Ä»/e»,dieshalvenfpreekt
Obadja wztider Spanjaerden verrichtingen op Amerika ? En by gevolg blijft
America lang voor Cbriftus bekend?
't Verdichtfei heeft geen wederleggingvannooden.
Eindelijk kan ook hier geenfints
dienen, 't geen Pinedas, Fullerus en
JLevinus Lemmius drijven: namentlijk,
dat Salomon 't zee-kompas had uitgevonden : weshalven zijn vloot, toegetakelt tot Ezion-Geber, uit de Roode
Zee gemakkelijkkonde over-fteeken
na de ftraet MageUanes , om 't Peruaenfehe goüd afte haelen. In de be- SA\mm
fchryving Van Peru fal duidelijk ge- vloot Unut
toond Worden, dat Peru niet is Ophir, *££"*"
gelijk fommige, fonder reden ofwaerfchijnelijkheid -, gevoelen. Maer belangende 't gebruik des zeil-fteens tot
de lcheep-vaert, by Salomon verzonnen, kan niet meer zijn, als een feggen, van alle bewijs ontbloot. Want SiUmm
of fchoon Salomon alle menfehen voor heeft'tkomen nahem in wijsheid voorby ftapte: JJJJJ l "
en felf de natuurlijke verborgendheden der kruiden, boomen', berggewaflehen, fteenen en alle vordere natuurs-geheimeniflen met een naeuwkeurig oog befchouwde : nochtans
volgt geenfints, dat hy ontdekt heeft
'tgeen in de zeil-fteen ten dienftder
fchippers verborgen Jag. Immers hier
af is nergens gewag. En indien bereeds by Salomons tijd 'tkompas in
fvvang ging, hoe gerackte foo heilfaem
gebruik zedert uit de weereld ? Albertus Magnus beufelt, wanneer hy aen
Ariftoteles de wetenfehap defer verborgendheid toefchrijft.
Nergens
Word noch by Ariftoteles. , Galenus,
Alexander, Aphrodifienfis, Plinius, Lucretius, of foo veel alsooit onder de
Grieken, Romainen , Arabiers , ja wat

land-
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landaerd 7 mögt zijn, 't minft gewag Flavius Melfius Napolitaen, op7jaer Door wie
en
Zeilfteen des zce-kompas gemaekt. Want hoe- dartien honderd en drie. SuHjofeph f
*wanneer
J
van wie
„
„
n
.
l
'
'tCompaf
wel fommige d'eerfte vinding des
gevonden?
zeil-fteens toepaflen een lndiaen, an- eTAcoßa mis-talt, wanneer d eer van gevonden u.
dere een harder, wiensfchoenen met fbo boven gemein nuttige vond
fpijkers beflaegen aen den zeil-fteen fchijnt toe te fchrijven aen eenige
achtigen berg Ida bleven hangen - Muhammedifche zee-luiden door
Hoewel de ouden veelgeheinieniflen Vafco de Gama omtrend Mozambique
uit-vonden, als hettrekkendes yfers, ontdekt, de Oceaen bevaerende by
ter oorfaek 'tyfer voedfel verfchaft 'tkompas daer Gamaes reife meer als
voor den zeil-fteen, 7 driederlei on- een eeuw na Melfius is voor-gevallen.
derfcheid tuflehen de zeil-fteenen, Endefe beleefdeeen tijd, diergelijwelker fommige 7 yfer afkeeren, ge- ke de weereld naeuwelijx fag , wevonden by den Griek Theamedes, en gens de bloeyende ftand der wisvoorts andere bekende eigenfehap- konft: in welke toemaels,niet fonder
algemeine verwondering uitmunteWondere pen : nochtans zijnzenooit foo verden Richard Walingford, Nicolaes de
kracht des re gekomen, dat bedachten, hoe een
Lynna
, Joan Halifax, Gualther Britzeilfteens.
zoort der zeil-fteenen alle pijn en uitgudzen des bloeds beham, fchoon te , Joan Duns en Joan de Lignariis,
eenige fcherpte, met de felve beftree- aenfienelijke lichten in de fterren-kyken door huit, aderen,vleefch enzee- kery en zee-vaerd, en buiten twijfel
nuwen door-ging: gelijk fulx Hiero- tot geen klein behulp voor Melfius.
Eindelijk 7 geen by fommige verhaelt
de Subtili- nymus Cardanus aen fich felf en andeword, (ten bewijs als of America betäte. l.-f.
re by ervaerendheid waerachtig be- reeds omtrend 's Heilands geboorte
vond, uit onderrechting van de ge» den Europeers bekend was) van een
nees meefter Laurentius Guafcus Che-oude penning, vertoonende 7 beeld
rafeius : veel min dat niet alleen des kaifars Auguftus,, in Peru uit-ge7kompas gevreeven met een zeil- graeven en na Romen over-gefchikt,
fteen , gegraeven ten noorden der mag geplaeft by de bedriegery die
Middag Hjn, 'tnoorden aen- wijft, Hermicus Cajadus te werk ftelde, op
gelijk een ten zuiden gehaelt het 7jaer vijftien honderd en vijf, buiten
Muwyfin- zuiden; maer dat het na verfchei7 Portugeefche ftedeken Syntra, algen van
dendheid
des
hemels
verfcheid.en
't kompas.
waer drie marmor-fteenen heimelijk
mis - wyfingen heeft : alfoo , on- in d'aerde dolf, behakt met oude
der andere, wanneermen van 7 eiland letters , vervatende de voorfegging
del Cuervo noordelijk ftreek fteld, van een Sibylle , wegens d' ondekwraekthetkompas een weinig weft- king van Indien , onder Emmanuel
waerd; maer zeilende na de middag- koning van Portugael. De fteenen,
Cenebrard. lijn wijkt het aften ooften. Waetuit quanfuis by geval uit-gegraeven,
Chron.
dan ditbefluit volgt, dat onmooge- maekten fulk een beweeging onder
lijk America konde bevaeren worden degeleerde, dat verfeheide fich met
fohder ftreek-wijfer , gevonden by groote uitleggingen af-rtoofden.
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Herkpmß der Americaenen: Op wat tijd ? Hoe ? Vit
wat land? Van wat volk]
Ver d' herkomft der Ameri- welingen in eenig geweft, als een roucaenen zin-twiftert de geleer- we manier van leven : gelijk huifgeden diervoegen, dat naeuwe- finnen verlaufende in een nieuwhuis,
lijx in de Land-befchryving alwaer voor een tijd fich behelpen,
iets fwaerder voortkomt , om rech- terwijl alles overhoop leid. AlsNoach Toeflani
te ontknooping te vinden. Want, het op 7gebergte Ararath uit de arkeftap-Zenidl*
zy onderfoek gedaen word na de tijd, te, en eerlangzijn zaed verfpreid fag de fandwanneer d' Americaenen fich neder- over Armenien en Aßyrien , beftond vlotdfloegen op den boodem, byhaerte- 7 nieuwe menfchelijk geflacht uit
genwoordig bewoond : het zy ie- fchaep^herders, die by putten zieh nemand na de manier vorfcht, op welke der-floegen. Dorp«n, fteden en veel
derwaerds quaemen, oftefcheep, of min koningrijken vonden noch geen
teland , of met opfet, of by'geval plaetsop de grond des aerdboodems.
door ftorm aengedreven , of door Ambachten, koophandel , rijkdommagtiger Volkeren verjaegt: het zy men in onderfcheide landen , kofteeen fchrander verftand wil na-fpeur en lijk huifraed of kleding waeren niet
haer voetftappen , uit wat land na de- verzonnen door'fcherp-zinnige verfe Nieuwe Weereldheen leiden: het zy nuften. De tijd leerde by 7 geen ge7 volk, aen welk d'Americaenen deer- vonden was nieuwe vonden toevoefte oorfprong fchuldig blijven : alles gen , tot verbeetering van d'oude.
fal vol twiftige gevoelens bevonden Om deboosheid, meer enmeeruitworden , die felf uitfteekende gee- gefpat, te beteugelen, wierden borften, op geleerde papieren, met we- gerlijke wetten gemaekt. 's Weerelds
derzijds fchijjnbaereredenen, vinnig rouwe gedaente kreeg te mets beaen-dringen tegen elkander.
fchaefder ftand: welke aldereerft in
De eerfte fwaerigheid word ge- Affyrien , en vervolgens in Egypten
maekt over de tijd. Samuel Purchas plaetsgreep. Uit Egypten haelden de
meind de bevolking van Amerikavoor Grieken haer bezaedigde manier van
weinig eeuwen gefchied te zijn. 7 Be- leven r uit Griekenland de Romainen.
wijs tot defe meining haelt hy aldus. Endefe hebben voorts Vrankrijk,Span~
Indien Afia , Africa , of Euroope aen je, Britannie, en eindelijk ook DuitsAmerica volk befchaft hadden ten tij- land, te gelijk met zeeg-haftige waden Abrahams , of ten minften voor penen , van een woefte inborft tot
's Heiland geboorte , foo moeft het borgeflijke beleefdhcid gebragt.Maer
noodwendig by verioop van foo veel dewijl nu by d'Americaenen een
eeuwen, vry meer inwoonders heb- fchaep-herders leven , onkunde van
ben , als wel gevonden zijn , toen ambachren , flechte hutten en kledoor de Spanjaerden ontdekt wierd. ding , verachting van allerlei grootsDe woefte Landfchappen , als noch heid, onbefchaefde wetten.en voorts
van menfehenontbloot, betuigenge- alles 7 geen d'eerfte menfehen na de
noegfaem , hoe de Nieuwe Weereld fond-vloedhadden, gevonden word:
nieuwe Volkeren voed, die derwaerds wie kan haer dieshalven anders houniet voor honderden jaeren over- den dan voor nieuwelingen op d'Aquaemen.Anderfintshoe foude 7 land mericaenfehe grond?En dit erkennenniet duifendmael mee7 bevolkt zijn, ze T.e\i.DcMexicaenen roemen fich aldaer de vruchtbaere grond fulk een daer d'oudfte te zijn : als van welke
getal rijkelijk de koft konde geven. Peru, Chili, Chika en vordere geweften
En wat zijn de kenteikenen van nieu-; zuid-waerds inwoonders ontleent
heb-
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hebben: en nochtans können de ver-1 van haer boodem niet konden geeeuwdfte daeden van Mexico nergens voed worden i Hierkomtbydeverna duifend jaer haelen, volgens blijk feheidendheid van fpraeken, in welder gedenk-teikenen , in dit rijk te ke America meer verdeelt leid als Euvinden.
roope , ofeenig ander deel des bekenAldus reden - kaeveld Samuel Pur- den weerelds. Waer uit licht tegifchas ; maer waerlijk zijn redenenkon fen valt, dat America , nevens andenen 's waerheids toets niet uitftaen. re geweften, kort na de verwerring
dertaelen, tot twee enfeventigtoe,
America is Want fchoon-genoomen America alvoorveei j e r w e e gen niet volk-rijk was , toenonder 7bouwen van Babels-toorn,
eeuwen be,
P
,
,.
•>.
,n '
bevolkt is. Indien vorders dAmerivoikt. de Spanjaerden aldaer te land Hapten, caenen een woeft leven leiden, flecht
Voigt hier uit, dat het te vooren nooit gekleed , fonder pracht van huifen;
vurchat volkrijk geweeft is ? Miflchien heeftmaer foodaenige zeden grypen ftana
wcru weder- ,j> i n l an du:he oorlog, door welk defe
by verfeheide Volkeren , als de Tatlandaerd geduurig elkander afbreuk ters , Numiden en andere , welker
doet, fonderiemand te verfchoonen, oudheid nochtans niemand diesweede voortfetting der menfehen dapper gen in tvvijfel trok. Ook moet hy
te rugge gehouden : te meer nadien noodwendig geen kennis draegen
haer beeftelijke verwoedheid foo ver- van de konften en handwerken,
re uitfpat, dat hier en daer 7 menfehe by et Americaenen gebruikelijk , die
vleefch op roofters gebraeden voor uit haer verzierde onwetendheid
d' aengenaemfte lekkerny dient. En meind te befluiten , datze in Arne*
neemtfulkvernielen had onder d'A- rica nieuwelinx fich ter neder-floemericaenen geen plaets , gelijk het gen. Een ftaeltje tot wederlegging
nochtans heeft, was het wonder in- kanvolftaen : by de vordere befchrydien fulk een groote höek des wee- ving fal 7 tegendeel duidelijker blijrelds , verre overtreflende in uitge- ken.
ftrektheid niet alleen Euroope, maer
Hieronymus Benfo verhaelt, hoehy AmericamAfie felf , hier en daer onbewoonde verwondert ftond over de goud enfil-^eJd°eund'
Jand-rtreeken vertoonde ? Defekon- ver-fmeeden in 7 landfchap Chito, als
nen wegens dorre grond onbruik- welke,fonder yfer-gereedfchap, vaerbacr zijn in haer felf: hoedaenige dig toeftelden beelden.en allerlei vagronden meenigwerf voorkoomen in ten. 7 Werk gaetaldus toe. Zymae7 midden van landfehappen met volk ken een langwerpig ronde fmeltgepropt. Doch boven dit alles is het kroes uit een wolle lap, rondom betegendeelwaerachtig ; want waerlijk fmeert met gekneede aerde vol geAmerica is noch huiden ten daege morzelde houts koolen. De kroes,
(onaengefien byna ontelbaere hon- langer hand gedroogt tegen de fonderd duifend Indiaenen eertijds door ne, word met ftukken goud offilver
de Spanjaerden aen kant geraekten) ten vuur gebragt. Rondom ftaenze
diervoegen bevolkt, dat het noch metfes en meer pijpen uit riet, door
voor Afie, noch \oot Euroope, dien welke 7 vuur foo lang op blaefen, tot
aengaende behoeft te wijken. En hoe tmetael gefmolten is : het welk de
konde nu fulk eenmeenigtedewijd- goud-fmeden, ter aerde neder fittenuitgeftrekte boodem van Amerika be- de tuflehen fwarte fteenen, fonder
flaen, ten zy door 7 behulp van vee- veel moeite een geftalte geven na
le eeuwen. Voorts krijgt defe waer- eigen goed-vinden. Eindelik hoewel
heid geen klein fteunfel: wanneer ie- Mexico geen ouder geheugenis bemand befichtigt d'eilanden, met wel- waerd, als van duifend jaeren, volgt
ke America aller wegen befet leid. hier u i t , dat d'ingezeetene niet ouImmers zijnze van de vafte kuft der zijn ? Hoe meenige vermaerniec over-gefcheept na d'eilanden, de plaets kent zijn oorfprong" niet:
dan door oorlog verdreeven: of, ge- of indienze eenige rekening weet
lijk meeften tijd gefchied, door alte te vinden , zy weet echter ebn
weelig uitdyen der landzaeten , die
B 2
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aenvang der felve niet. 7 Bygebragte, de eenige fchijnbaere reden gevondieshalven, ons bedunkens, beweerd den worden, by welke iemandmogt
genoegfaem , dat America niet voor giften, doorftorm nzAmerüa gedreweinige eeuwen haer inwoonders ge- ventezijn. Maer hoe fteldenze het
voed heeft.
met de lijf-togt en 7 klein vaertuig
öpwatma. Op de tijd volgt de manier , hoe tuflehen 7 barnen der golven, aengewZnden' ^ Amerikaenen zijn overgekoomen?fien niet konden voorfien wefen van
van Ame- Namentlijk te water of teland. Bei-levens-middelen ? Delaetftcfwaerigrua der- jj e k a n gefchieden op tweederhan- heid is gering. Daer zijn ftaeltjens gewaerdsge- j
. . - ° . ,.
*
.
noeg voor de hand, by welke blijkt,
kamen zijn. de wijie. Indien met vaertuig derdat meenigmael groote kielen in
waerds fcheepten , is de reis of 7 onweder fneuvelden , en echter
voorbedachtelijk aengefteld , of by 7 boots-volk het lijf af bragt met bootoeval door onweder ten einde ge- ten. En hoewel geen lijftogt binnen
bragt. Het eerfte heeft min waer- boord genoomen was, om ovexd'Ofchijnelijkheid ; want hoe fouden- ceaen te fetten: buiten twijfel hebbenze door de woefte Oceaen na een ze't weinige door fchaerfche omdecland de ftevens wenden , van welk ling gerekt, en de ftormen de reis vernooitgehoort hadden, ontblootvan kort. Alljpo verhaelt Plinius van An- Vnnl ^
ftreek wijfer en fchepen ten hoogften nius Plocquius pachter der Roode Zee, *: "•
noodig, tot fulk een groote togt. Der dat des felfs vry gelaeteneflaef,längs m „ d e r r k t
Americaenen onervaerendheit,om een d'Arabifche kuft door een fchrikke-r^^U
lange reis over zee tedoen, en haer lijk onweeder uir den noorden bcloo- Roomfihe
kleine fchuitjens laeten niet toe, dat- pen, met hcmels-hooge golven voor- l?f'JefT
men kan gelooven, zy opfettelijk uit by Carmanien geflingert, ten vijftiende bekendc weereld na een onbeken- den dag ten anker liep binnen Hippude ftreek gefet hebben. En echter fouros
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ros een haven van Taprobane, welk ei-1 eenig voordeel trekt, als honden om
land Ortelius oordeelt te zijn Suma- \ tejagen, Offen, fchaepen totfpijsen
tra; doch Mercatoren Cluverius, op andere nuttigheid, konden iichtelijk
van Joftph beter grond , Zeylon. Infchelijx ge
ingefcheept worden. Alfoo voerden Spanjaerd'Acofta. tuigt Jofeph de Acofta, hoe hy invijfde • Spanjaerden uit haer Vaderland den voeren
offen en
tien dagen van Canaria tot Amerika oflen, koeyen, paerden, verkens en fchapen
r..\
toe door een noordelijke ftooker bin- hoenders na de nieuwgevondene ei- d'Americaenfche einen vijftien dagen voort-gefet wierd: landen Cuba ,Efpanola, Jamaica, Marlanden.
ja de reis had noch korter gevallen, garetaen la Dominica, alwaer te vooindien alle de Zeilen konden by-ftaen. ren geen viervoetig gedierte wierd
En foo fchijnt de voorgemelde fwae- gevonden. De weelige grond heeft
righeid te zijn weg-genoomen.
7 ingebragte gedierte diervoegen aenVorders brengen de Peruaenen felf gefokt, dat de honden , in 7 wilde
't Gevaelep
der Peruae- eenig bewijs by, wegens vereeuwde vermeenigvuldigt,groote fchaede aen
r.en, wegens
oude togtenvaerten op America. Haer oude ge- 7 vee toebrengen , en byfonderlijk
terz.ee,
denk-teikenen gewaegen vanreufen, d'offen weiden met fulk eenmeenigover zee herkomft ig, en in Peru uit- te, dat geen eigenaers erkennen: die
geftapt: alwaer yfelijkebloed-bae* eenfchiet, vild flechts dehuit af ten
den aenrechteden: en, na dat 'tgant- koophandef, en laet 7 vleefchleggen,
fche land onder de knie kreegen, tim- hoewel anderfints feer fmaekelijk.
merden heerlijke gefliehten : onder
'tVervoeren dan der tamme en Hoe wilde
in
welke noch overig is een put, niet voordeel toebrengende dierenfoude dieren
Amirica en
min konnig als koftelijk. Ook too- | licht können worden ingefchikt;maer d'eilanden
nenze by Manta en Puerto Viejowaw j wie heeft zijn fchepen gelaedenmet geraekt
z,ijn.
fchaepe groote menfehen-beenderen, leeuwen, tygers, beiren , wolven,
driemael overtrefTende eens gemei- \ voflehen en andere vergiftige en ver
nen manslengteendikte. Zy vertei- flindende fchepfels ? 7 Is wel waer,
len infchelijx, hoe voor vele eeuwen dat fommige te vooren konden geeen Tcaen Arica weRelijk voeren met temt zijn , eer fcheep gingen. Lam- In Vita Heopgeblaefe zee wolfsvellen, na verre pridius verhaelt , hoe Heliogabalusliogabalu.
afgelegene kuften weftwaerd. Doch Rpomfch Kaifar in getemde leeuwen
onaengefien dit alles, blijfthet buiten en luipaerden vermaek fchepten, om
alle tegen fpreeken, dat d'Americae- zijn galten te verfchrikken; want met
nen nooitfoo fwaer vaertuig gekend, 7derde gerecht quam dit gedrocht
veel min gebouwt hebben, met welk ter zael in, en nam plaets nevens de
zy een verre reife over d'Oceaen kon- genoode. Alfoo is ook de Groote Cham
Acofta Ei- den afleggen : haer balfas , piraguas, gewend, volgens de fichtbaere genüßor. Nat.
en canoas können te zaemen geen ge Paulus Venetus , met makke lui-lib.z.c.ij.
l.l.C.ll.
fmak-zeil uitmaeken. Waerom d'in- paerden ter jagt tegaen. De felve ge- fVonderlijke
gezeetenevanTumbez, wanneerden woonte onderhoud de Koning van 7*&Spaenfche vloot afgeftookenom Pe- Cambaja met panters : Ccßfar Scaliger
ru te ontdekken, in 7 geficht kregen, voegt daer by, datmen een lam of geit
verfet ftonden,over de hooge maften, ter jagt gelijkelijk afvoerd, ten einde
uitgeftrekte zeilaedje en 7 magtig be de panter met 7 felve geftild werde,
Belacche- loop der fchepen : zy fagen 7 eerft en niet aenvalle op den jager, wanlijke dwaesheid der voor rotzen aen, uit de zee opgebor- neer niet gevarfgen is. Doch onaenAmericae- relt; doch bemerkende, hoe den kuft gefien fommig wild gedierte haer
nen.
naderden , vol gebaerde mannen, wreedheid fchijnt af te leggen , foo
waenden de Goden binnen boord te blijft echter forgelijk 7 ver voeren van
wandelen. Hier by komt een nieuwe 7gefeide wild , ter oorfaek meenigfwaerigheid; want fchoon-genoomen mael d'ontwende natuur weder bod Americaenen waeren, door onweder ven komt. Vrankrijk kan hier af genü- Vreemde
op America vervallen ; maer hoe ge- gen : alwaer twee luipaerden manne- voorval
twee
raekten derwaerds de beeften. 7 Is ken en wijfken, beide mak gemaekt, van
iHipaeritm
waer 7 gediert van welk de menfeh foo haeft de Koning Francifcus was
B 3
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overleeden, het zy door onachtzaem- nen,om een woonplaets tekiefen.boheid , het zy door moedwilligheid venbegunftigt door een fachte hemel
des bewaerders los gelaeten , bofch- en aengename iandfdouw beneden
waerd vloogen, en onder Orleans geen Op die voet vielen de Franken in Galgering getal vee en menfehen fcheur- lien , en namaels de Noormannen in
den. Conradus Gefnerus verteld, hoeVrankrijk .fulx de verheerde geweften
ettelijke vrouwcn - lijken gevonden zedert na d'overwinnaers Vrankrijk en
zijn, welker borften alleen door de N ormandye genoemt wierden. Hoewel
luipaerden afgegeten waeren, gelijk nu niet lichtelijk kan gefegt worden,
of dit voor tlekkerfte deel hielden. hoedaenig de verhuifing geweeft is
niet ongelijk de oude leren, die, vol- derbevolkers van America, foo blijft
het buiten tegenfpreeken, of de eerAdv. lovin. gens Hieronymus, voor aengenaemfte
fpijs ter tafel bragten gebraeden vrou- fte hebben een ledig land gevonden.
we-borften en mans billen. Behalven \ Geen defe inwoonders hier af gedefe ontrouw van 'tgetemde wild, voelen, fteekt vol heidenfehe beufewat nut konden tygers, wolven, leeu- lingen. Zy haelen dan haer oorfprong Dezond.
wen,behen en diergelijke beeften den op met de zond-vloed, welke foo ver"ff^l
over-voerders toe-brengen ? En hoe re in aller Volkeren geheuchenisfit, Cae»enm,
zijn voorts Hangen, addersen ander datze allenthalven bekend is, hoewel J^VJgedrocht, welk door geen kunftmak onder verdichtfeien lelijk mishandelt. J,7^w ;
gemaekt word, derwaerds over den Wie merkt niet 7 geen de Latijnfche doch onder
Oceaen geraekt ? Hoe, waeren j uift deen|Griexedichters, gelijk ook andere ]'ett[dicht^
kleine fchuitjens met fulk vervaerlijk heidenfehe fchrijvers, van de rechtongediert bevracht, wanneer door vaerdige Deucalion en Pyrrha verhaeftorm tegen meining aen een nieuwe len, bewaerd in een fenuitje, terwijl
kuft vervielen ? Uit dufdaenige on- de weereld verdronk, eindelijk uitgegerijmdheden kan lichtelijk afgeme- ftapt op een berg, alwaer 7 menfeheten, dat d Americaenen te land getrok- lijk geflagt herftelden uit fteenen achken zijn. By wat toeval fulx nu ge- ter de rüg geworpen, of dit beduid
fchied is.ftaet naeder te onderfoeken. den heiligen Noach, van welk de menTweecorfaDe hiftoorien gewaegen doorfehen , verfteend in 7 quaed, haer herdTJotke™" gaens van tweederlei oorfaeken waerkomft haelen ? Het felve gevenze te
uit haer om 7 een en ander volk verhuift is na kennen metPrometheus. Aldus fpreekt
faiinVer~ a n d e r e geweften, het zy onbewoond, Diodorus Siculus dienaengaende: M en
het zy vaek bewoond, het zy door jeiddeNijUdoor dämmen en dyken doorovermagtiger verdreeven,het zy vry- gebrooken , Egypten overßroomt heeft,
willig opkraemende, als 7 land d'in- en aldermeeft 'tgedeelte,waer over Progezeetenen,tot groote meenigte uit- metheusgefach had: daer meeft alle mengedijd.nietkondevoeden. Alfoo ver- fehen in de watervloedfneuvelden. Nielieten de gebznnejapanders haer va- mand behoeft te denken , als of DioderlandChina; en floegen fich neder dorus alhier flechts gewaegde van een
op woefte gronden, te mets met foo byfondere vloed, en niet des algemeiveel dorpen en prachtige fteden be- ne, ten tijden Noachs; want, gelijk de
bouwt. Alfoo naemen deBataviers,
Grieken alles toefchryven aen haer
volgens 7t billijkfte recht befitting van
7 ledige eiland gelegen tuflehen Rhijn helden, alfoo d'Egyptenaers aen d'haeen n'ael, verdreven uit Heften door in- re. Derhalven hebbenze van een algelandfche twift : en bewaerden dege- meine vloed gemaekt een byfondere
heugenisvan haer afkomft-plaetsaen in Egypten,hoed2ienig nooit was. Sulx Tromthm
Noach k
t uiterfte des eilands in de dorpen 7geen wegens de waters-nood onder en
dc
Prometheus
verteld
word,
zijn
d'overf*lvtCatten-wijk; want de Heften eertijds de
benaeming Catten droegen. Andere blijffels van de zondvloed: aengefien
verhuifers zijn den nabuuren niet al- niemand beter kan toegepaft 'tverhael
leen op 'tlijfgevalkn; maermaekten belangendeProwf/^«j,dan nenNoach.
felf ruim baen met zeeghaftige wape- Niet alleen brengt de naem Prometheus defe waerheid mede, alsbeteikenendc
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kenende iemand die voorfichtig is, 7menfchelijk geflacht uit haer gevpor'tquaedtreft. Voorts houdenze ' flacht envaderland, na dealgemeine
Prometheus te zijn den vader aller j water vloed, herfteld, en de waere
menfehen , gebooren uit des felfs godfdienft aen hen geopenbaert was
huifvrouw Afia enzeker Ada is aller van den hemel- Dit verhael, hoewel
moeder; want daer is 7 menfchelijk vol oude wyfs grillen, betoont echter
geflacht van den top Araraths afge-! eenige kennis desfond-vloeds. Want ^fMr/f*fl*
ftapt, ente mets over d'aerdboodem ! wiefijn anders diefes menfehen fprin-"£«?£ «a
verfpreid. Ook dragen^ Chineefen,' gendeuiteenvenfter om'rmenfche- de Schr'fi
,OoftIndiaenen, Japanders en andere lijke geflacht te herftellen als Sem, akmP*&Volkeren van Afia en Africa kennis I Cham. Japbet, ieder metzijn bedgebelangende een verre vereeuwdewa- noot? Niet veel meerweten d'Ameriter-vloed; doch met befpottelijke ver caenen by te brengen wegens haer eerzieringen befoedelt , niet ongelijk fte herkomft. En geen wonder:nadien
7geen d' Arnericaenen diefaengaende by mangel van boeken niets zekers
bybrengen;onder welke,volgens7 ge- können verhaelen,dan 7 geen by haer
tuigenis der geleerde navorfchers, 1 gewoonelijke Quipocamayos voor de
geen duiftere voetftappen van een vergetelheid hebben bewaerd; doch
fchrikkelijke waters nood te vinden dit bereikt niet boven de vier honAcofta 1.1. zijn Haer verdichtfei luid aldus: Vi- derd jaeren. Dejefüieijofephde ACO- Gevoelen
c.if.
racocha quam te voorfchijn uit 7 groo- /?<*onderftaende, wat oorfprong gi-^f""""
te meir Titicaca , en nam woonplaets ften te erkennen, uit wat land en volk
tot Tiaguanaco , alwaer noch overig afkomftig ? kreeg geen ander befcheit
ftaen vervallene muuren van niet min dan dat America haer eenigfte vader-:
oude als wohderlijke gebouwen. Uit land was: enzy uit geen andere landTiaguanaco verhuift na Cufco, begon hyaerd terwereld afdaelden. Maer hoe- aisLk
Wbnderlijk de vermeenigvuldiging des menfehe- wel de Peruaenen dufdaenigen dwae- J J ^ J J "
gevoelen der lijken geflacht voort te fetten. Zy too- ling voeden, nochtans blijven deMe- herkomft.
Americaenen in 7voornoemde meir een klein xicaenen, uit welke de Peruaenen haer C
van de
fand vloed. eilandeken, alwaer de fonne fich ver- afkomft trekken, in een ander gevoebergde en bergen tegen de waters- len , als die den Spanjaerden , wanneer
%
r
nood, die America diep onder fette. eerft mael daeraenquaemen.een beter
Weshalven op dit eilandeken by oude bericht gaven: namentlijk, zy waeren
tijden niet alleen fchaepen; maer ook van eiders in dat geweft verhuift, gelevendige menfehen aen den fonne lijk Robert Comtatus genügt En defe
opofTerden. Andere verteilen, hoe houd met vele redenen, meer geleerd
fes menfehen uit een hol door een en waerfchijnelijk dan waerachtig
venfter fprongen, van welke voorts ftaende , dat der Americaenen ootalle menfehen zijn herkomftig : en {prongbydePbeniciers, oisidoniers,
wegens de nieuwe voort - teefing te of Tyriers, of Catlhagrnenfers ( want
dier plaets (na dat d' inwoonders der dit is een volk ) moet gefocht. Hero- Luc. 7.
oude weereld in 7 water gefmoord la- dotus fpreekt van de Pheniäers aldus:
gen ) kreeg de plaets de benaeming Zy woonden eertijds, gelijk felfverbaePacari Tampo. En daerom houdenze len, längs de Roode zee : van hier verOorfprong de TamboS voor 7 oudfte geflagt. Hier
hütende , hebben de zee-kuft der Syriers
der Atneri- van had zijn herkomft Manrpcapam,
ingenoomen. De Latijnfche dichter
caenfehe konnigen : der d'eerfte en 'thoofd der lnga3>cÄ\ö- Feftus Avienus ftemt dit gevoelen
felve geningen. Uit hem daelen af twee ge- toe. Zijn vertaelde vaerfen brengen
woonte.
flachten Hanan Cuzco en Urim Cuzco.defen zin uit
Zy verteilen, hoe haer Ingas, wanneer ; Het is Phenicien, alwaer de golven
Volkeren beoorloogden en met de
wapenen t' onderbragten, voor redenen gaven tot rechtvaerdiging des
krijgS; dat alle landfehappen onderdaenigheid fchuldig waeren, dewijl

bruifen:
Zy van het Roode Meir verwißelden
haer huifen:
Zy d? eerfte door de zee ftoutmoedig
quaemen vaeren:
En
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Enftuwdend hotte kiel met rijke koop-lijk kaervolkplantingen zijn byna over
de gantjehe weereld verfpreid, Carmans-waeren
Tot 's weerelds handel : zy, byftille thago in Africa, Thebe in Beotia, Cales aen d'Oceaen. Ariftoteles verhaelt,
kalmf en waeijen,
•
Op Jlerren namen acht, die om denas-hoe zy foo veel filver van haer koopmanfehappen , en byfonderlijk van
punt draeijen.
oolie maekten in Spanje, dat haeranoorfprong Ariftoteles haeld d'oorfprong der betu rcoonkers
en vorder fcheeps yfer-werkuit
naeming Pheniciers van 7 Griexe
plaets der
enkel filver beftond. Doch om een- Bewüs-rePheniciers, woord dood-flaen , ter oorfaek alle
van welke vreemdelingen, die op haerkuft uit- maeltetoonen, waer in t bewijs leid denen, dat
votgens ver
van der Pheniciers over -fchepen na'd'Americaenen van de
fcheide ge- ftapten, aen kanthielpen: doch waerlterden, de lijk zy heeten Pbaniciers of Ery Amerika: Chmtaus voornoemd dringt Pheniciers
Americae- threers na Efau of Edom , van welke het aldus aen. Niemand kan met re- afdaelen:
nen herkamherkomftig zijn; want de twee eerfte den in twijfel trekken, of zedert de
ftig zijn.
woorden beteikenen in de Griexe Pheniciers d'heerfchappy der zee den
taele rood , gelijk de twee laetft» in Rhodiers uit d'hand wrongen , heb'tHebreeufch. Phenice felf befloeg benze haer fcheep-vaert meer en
eerft al 'tland gelegen tuflehen de meer voort gefet. Meefters geftroom Eleutherus en de Egyptifche worden van Calis, ruften alle gangs
ftad Pelufium, namaels Damiaeten, be : vlooten op vlooten toe, die , verre
fpoeld door de Middellandfche Zee. voorby den berg Atlas , d'AfricaenMaer zedert zijndebepaelingen ver- fche kuften en d'eilanden voor de feländert , ten noorden door Galilea, ve bezeilden. Zy voeren dan fterk
weftelijk door de Middellandfche Zee, op de Canaerifche. Eilanden , en die
zuidwaerd door Egypten, en na'too- wijd en zijd voor Cabo Verdeleggen,
ften door Woeft Arabien. De. voor» eertijds Gorgades. En defe vaert was
naemfte fteden zijn Ptolemais, ander- ook den Griehen, Spanjaerden en anfints ook Acon genaemt, Sidon, Aradt dere Volkeren niet onbekend. Doch
Gro'ot Cana , Sarepta , Biblis , Bothris,
nademael de Pheniciers dit vaer-water
Beritbus en t magtig Tyrus , eertijds voor haer alleen wilden behouden,
gelegen op een eiland ; maer door verdronkenze foo meenig achterAlexander de Groote aen 7 vafte land haelden, als derwaerds de ftevens dürgehecht. Niemand kan ontkennen, ften wenden. Curtius fchijnt nu hier
of de Pheniciers hebben allen thalven eenig gewigt toe te brengen : Ik ge- eerße bede vlagge gevoert over de zee : fulx loof, feid hy, dat de Pheniciers, hu-wijs:
de magtigffe vorften haer ontzaegen. pende in volle zee, onbekende landfchapAls de Perfifche KoningCambyfes,met pen bebben ontdekt. En welke zijn die
Herodot.
een geducht heir- leger afgekomen landfehappen? Niet de Canarifche eil.i.
was, ten ftrijd tegen de Carthaginien- landen of Gorgades ; want die waeren
fers , moeft hy zijn toeleg ftaeken: genoeg bekend ; maer America, niet
ter oorfaek de Pheniciers weigerden in verre van de öor^^afgelegen.Doch
word wezee re fteken , om Carthago te beoor- waerlijk tleid foo breed niet met de der-leid.
loogen, dewijl die ftad van haer ge- vaert der Pheniciers. Zy zijn wel de
flieht was. Doch niet alleen Cartha- eerfte voor an dere in de weer geweeft
go , welk met Romen hardebolde om op de Middelandfche zee: ja befton's weerelds alleen-heerfching; zy heb- denfelf, buiten Gibraltarsftraet ,tufben ook gebouwt de vermaerde fte- fehen de pilaerenvan Hercules, een
saiiuft m
den Leptis , Utica, Hippo en AdrumeluamL*
ftuk weegs dOceaen te bezeilen. Hoe
tum opd'Afrikaenfchen boodem, en
dies en Tarteffus in Spanje : ja volk- verre? Niet tot Je Gorgades , meer als
plantingen afgefchikt in 'thert van half weg tuflehen Spanje en America;
Iberie en Libie. E n laet liier by komen maer tot de Caßterides of VlaemJche
eilanden, genoegfaem in 7 geficht van
.'er wen Je 7 geniigen is van Curtius : Alwaer de
Spanje tot negen toe verfpreid. Strabo
rem • w.terdige
macht Phenicier vlooten ten anker liepen.braglib. 3.
beveftigt defe waerheid: DeCaßteri- Geograph.
der l't mitenze 7 Und onder haergeweld. Waer--des zijn tien, dicht by den andere noor-Vlaemjche
eten.
eilanden.
delijk
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delijk gelegen. Een blijft onbewoond: te ftevenen. Hanno echter laet het
op d'andere leven zaeluwachtige men-door-ftaen : enloopt tuflehen Palma,
fthen. Defe weg ten koophandel hebbeneen der Canarifche eilanden, en 't.uiti
de Pheniciers ,uit Calis afgefiooken; al-hoek Bojadoru, na de zeewaerd uitfteler eerft by de band gevat. Hy noemt kende kud Cornu Hefperium, nuCabo
tien,dper flechts negen zijn, nament- V?rde,in deftroomAfama,byCaftaldus
lijk Michiel, Maria, Georgius, Tereerd,genaemt Omirabi. Alhier vohd hy
de PMalfoo genaemt na den berg die fchrikkelijke krokodillen en waterfomtüts vlammen hemelwaert werpt, paerden. Afama felf word gehouden
Fayal,lasFlores,delCuervo en Gratiofa.voort te komen uit de felve fontein,Lib. 17; Voorts getuigt de felve Strabo, hoe uit welke de Nijl vloeid. Op defe
de Carthaginienfers, niet verdronken hoogte kreeg Hanno d'eilanden in
d'handelaers op deafgelegene Gorga^ 7geficht,die hy Gorgones noemde,(na
de wanfehaepen vrouwen Medufa,
des;m2iet op Sardinien of Calis.
Sthenio
en Euryale, om welker koppen
zouteeilan- Ondertuflchen wprd niet ont1 k e n t o f de
tknd!™
'
Gorgades vootCaboVerdeHangen flingerden) ter oorfaek op defe eilanden buiten gemein lelijkewijjoan Ma- zijn by de Carthaginienfers, lang voor
r
s
itbHifpan ' Heilands geboorte, bezeilt; dochven woonden: tegenw oordig heetenit.c.io. ' met fulk een verwondering, dat de ze de Nederianders de Zoute eilanden,
beleider der vloot Hanno diefwegen onder welke 7 voornaemfte isfantjaonder 7t getal der helden geplaetft is. go een7 volk planting der Portugeefen.
7Werk leid aldus. De Carthaginien- Doch tgebergte fchuin over de Gorfers , tot hulp der Pheniciers, binnen gones , op de vafteAfricaenfchekuft,
Calis tegen de Spanjaerden afgevaeren,by de ftroom Maßthohts hooge kruiplante eerlang aldaer den ftoel des nen verheflende, pafte Hanno de beoorlogs. De voorfpoed prikkelde tot naeming toe van Waegen der GodeM,nu.
wigtige toeleg
Himilco en Hanno Sierra Lion#, op acht graeden benoorgebroeders »beftierde de Spaenfche dendemiddaglijn. Hetzy Hanno en Buitmgezaeken, gevolmagt by den Raed van zijn boots-volk u i t f c h r i k g e l o o f d e n , ^ ^
Carthago. Beide haddenze luft, om het zy voorbedachtelijk haer groote tooninge».,'
nieuwe landen te ontdekken. Himil- reis wonderlijker wilde maeken door#
co liep längs de Spaenfche , Gälli- yfelijke vreemdigheden; men fag hier
vuurige rttoomen zeewaerd afvloeifche en Duitfche kuften; Hanno hield
jen, deianden wijd en zijd liever laey
een andere ftreek. Zijn vloot voe- branden, de toppen der bergen door
. rende dartig duifend menfehen van blixemen fchitteren. Waerlijk alhier
allerlei flag , om ergens een nieu- vallen boven gemeine fwaere donder«
we ftad te fliehten , geraekte voorby d'uithoek Ampelufium nu ,Cabo! flaegen. Ook bergen fich d'ingezeeSpatel, de ftroom Ziloa, befpoelen- tenen, by'thartjedesfomers, wegens
de de ftad Arzi/la, en de vloed Lix | ondragelijke hette, in onder-aerdfehe
nu Luft0 , alwaer de dichters ftellen kuilen: des nachts loopenze met at*nde tuinen der Hejperides, by een draek geftooken toorzen over velden en
bergen, om den oogft in te zaemelen
seergedenk- bewaerd. De reis vervorderende, liep
7
ten
tog'I 'der
anker in de mond der ri«Vier, Su- en vorder böere-w erk te verrichten.
carthagir l,ur} tegenwoordig Sulu: en zedert Hanno, door fulk vreemd befchouwen De ouden
niet afgefchrikt, voet \m Sierra Liona ^faZn
ZT,ilnHgTde voor de zee-ftad Sa/s/, nu &//**, toenkuft van* maels doorwildgediert,uitdena by zuidelijk aen, tot onder de middag- zJmenfehmtt
n
dt'zL"? gelegene heiden , feer onveilig. De lijn : alwaer een eiland niet verre van i eilanden. vloot quam eindelijk aen de voet vande vafte Africaenfche kuft ontdekte,
den kleinen Atlas , .welke eindigt in bewoond by ruige menfehen Hy
7hoofd Cjjaunaria, byd'huidendaeg- fpande alle krachten in, om eenige te
fche fchippers CaboMon genaemt; ter vangen : maer konde de mannen niet
oorfaek geoordeelt wierd, dat nie- inhaelen: twee wijven echter wierden
mand t leven konde afbrengen, die eindelijk befet, en fcheep gevoert;
lichtvaerdig beftond boven Chaunaria doch dewijl ontembaerbleven, zijn
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gedood; de huit,haer afgetrokken, lands geboorte vier honderd en veeris gevult, en na Carthago gevoert, tig jaeren voor. Indien dan iemand Bewijsdat
alwaer langen tijd tot gedachtenis en verder ge weeft is als Hanno tot de tijd jjJ^JJ,
verwonderingbefichtigtwierd. 7 Ei- de Portugefen bo\en d'uithoek .»0»e niet bekend
was
\zndfayHanno bezeild.kan geen ander Efperanze zeilden, hoe komt America wefen, als 't geen tegenwoordig, ae*n ter zee ontdekt ? H o e ftaekenze van
•i Eiland i^0mas toegewijd,eenfeerongefondede Zoute eilanden oifant Thomas, buimL
lucht voor alle vreemdelingen heeft, ten t geficht des lands , door de volle
anderfints vruchtbaer door zuiker ge- Oceaen , na een onbekende Weereld?
wafch. De ruige menfehen zijn bavia- Hanno felf, de ftoutfte van alle oude
nen, welke Africa in defen hoek tot zee luiden, hield geen andere ftreek,
verbaerftheid toeuit-levert; alfoo die dan längs de Africaenfche kuft : hierleelijke wanfchepfels,meer dan eenig om hy foo veel tijd fpilde, dewijl binbeert, vertoonen d'uiterlijke geflalte nen alle böezemen inliep, en by de
en trekken van redelijke fchepfels. hoofden t'ellekens verre moeft om«
Henogt En alhier faekte Hanno zijn reis, ver- zeilen. En wanneer by hem een Nieuvan Hanno. ftmdert vorder te trekken, by gebrek we Weereld gevonden w a s , waerom
vanlevens middelen. Vijf jaer had hy fulx niet aen den dag gebragt ? T e
gefpilt aen defe togt, wanneer voor meer daer zijn eer-zucht vele onwaerCalis ter reede liep, en eerlang ook heden verzonnen heeft, om uit een
de ftevens wende na zijn vaderlijke wonderlijke reis meer loftebehalen.
ftad Carthago: alwaer, met geen min- En hoe vaft ook eindelijk 'tverhael
der verwondering als ftaetzie, dier- defer alder - gedenkwaerdigfte togt
voegen wierd ingehaeld, dat naeu we- gaet, kan Plinius getuigen : Daer zijn.
lijx , voor of na hemiemand grooter ook voor
bandengeweeftdedagaenteieer fcheen ingeleid te hebben, en 7 va- keningen by Hanno gehouden , toen
derland meer verplicht, door de hoop d'omtrekvan Africa na-fpeurde,'-t geluk
van gewigtige voordeelen , uit de ^/•Carthaginienfers op haer hoogß zijnnieuw - ontdekte landfehappen te de. De meefte uit de Grieken, als ook
^nfeislm-ttekken.Ja Hanno kreeg een naem on- d'onfe, hebben Hanno gevolgt, en uit
derooden «ler de Goden in de tempels. enhyhem veelbeufelingen, en fteden door den
gepiattft. felf, van een fcliranderegeeft, bevor-felven geß'nht, ter neder gefielt, van
derde dufdaenige godheid op een welke nocb geheugenis noch overblijffel
t
wondere wijfe. H y voede meenigte te vinden is. Dit wijdloopig verhael
van leerfaeme vogelen , welke hei- dient nergens anders toe , dan om te
melijk gewenden te k\2.^en,de groote bewijfen , hoe vergeefs fteunfel geGod Hanno. Aldus geleerd, wierden
focht word, om d'oude verkeerdehjk
uit-gelaetenfnaeterende, volgensgete verliehen met d'eer van t ontdekte
woonte, tot ieders verbaeftheid door
America. Immers foo weinig doen de
de lucht, de groote God Hanno.
aengerrokken getuigeniflen uit Dio- Mt6iC.7.
D i t is de gedenkwaerdigftc togt, dorus Siculus, Plinius, Pomponius Mela,
dieooitbydeoudevoorviel: h e t z y enJElianus. 'tSaldepijnewaerdzijn,
gefien word op 7 gebrek in de fcheep- ieder fchrijver byfonder te hooren.
vaert, by mangel van kompas en be- Diodoru0fe'id : Na Libien toe aen Tweedebehoorlijk vaertuig, het zy op de lange d Oceaen,.leid een feer groot eiland et- w?',d*'
reis tot Sierra Lionatoe; daer nooit telijke dagen zeilens, met een vrucht- calnlnv»»
iemand te vooren 't werck foo verre baere grond, vermaekelijke beemden, ^ Fhenim
bragt, ja foo veel eeuwen na Hanno onderfcheiden door bergen, bevochtigt In'^mßir.
de vermaerdfte fchippers door de vanftroomen, voorfchepen bevairbäer:
Portugaelfche koningen afgevaer- ten ouden tijden oybekend', ter oorfaek
digt, in lang den middag lijn niet be- 7fchijnt afgefneden van d'andere weereikten : onaengefien by verloop van reld, is aldus gevonden. De Pheniciers,
jaeren de vaer-konft , ieder iet vin- houdende over d'Oceaen längs dcLibrer
dendc, tot grooter volmaektheidge- kuft, wanneer, et telijke etmaelen achbragt was. Hannoos togt gaet 's Hei- ter een door ftorm geftingert, voor dit
eiland
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eiland ter reede liepen, bemerkende des /eben en eer half wilden , Box-voe:ev.
felfs weeligheid, hebben 7 den overige en hoofdeloofe met een breed aenge ficht
wordwe- bekend gemaekt. Maer hoefoude dit op de borft, en bloote mannen met een
nameloos eiland America juift zijn? groote voet, en Bofih-duivels , al/entWat vreemdeling konde het voor een halve fonder dak en huifen, omfwereiland opneemen, 7welk'tvafteland vende : fy hebben meer .7 land , dan
van Afia verre te boven gaet ? En heb- datze 'tbewoonen. Eindelijk fchijnt
ben de Pheniciers de vinding defer ALlianus iets iefeggen, ter neder fiel- /. j e . 18.
Nieuwe Weereld niemant gebrek lae- lende een zaemen-fpraek tuflehen de
ten lijden, waer uit ontftaet dan fulk I koning Midas en Silenus uit Theopomeen diep ftilfwijgen van een gantfche | pus. Silenus verhaeld aldaer: hoe Eu- /praek tufWeereld, by alle oude fchry vers , die-j rope, Afia en Lybia eilanden zijn : Qt\fchenM,das
anderfints 7 minft afgelegen gehucht, een magtig vaft land buiten defe wee- ZegenTd'e
of gebergte , of beekjen haer benae- reld leid, vol fwaere beeften en men- onbekendt
weereld
Ub. s c. i. ming toepaflen:Pliniusvorders komtfchen, tweemael grooter als die hier
woonen
:
haer
leven
duurt
infchelijx
Befihrij- hier even foo te pafle. De fchry vers
AILÜ."
gewaegen, hoed'Atlasuit'tmidden der even foo veel langer : zy befitten
zanden een rouwe envuile kruin ten he- ontelbaere fchatten : onderhouden
melverheft , alwaer hy na de ftranden ftrijdige zeden en wetten met de onder Oceaen äfwiikt - aen welke zijn fe. In dit gewert: leggen twee heernaem mede deelt : dat de felve belom- lijke fteden : de ftad Machimuswoerd
mert en boffchachtig en befproeit is met altijd oorlog : heeft onder fich verfontein-brönnen , alwaer 't Africa le- feheide Volkeren. De burgers maefchouwt : allerlei vruchten komen uit ken uit 'tgetal van twee honderdhaer felf voort ,fulx nooit fatheidvoor mael tien duizenden : zelden fterwelluften ontbreekt. By dag komt geen venze door ziekte, alfoo meeft aen
inwoonder te voorfchijn : alles is niet fteenen of ftokken fneuvelen : yfer
anders in ftilte , als in fchrik van wil- is in geen gebruik ; doch zijn dierderniffen : den naederende ßaet een voegen voorfien van filver en goud,
fwijgendeqodfdienft om'thart: en , be- dat het de prijs van onsyfer niet ophalven de vervaerlijkheid der top bo- haelt, alfoo niets geacht word. Voor
ven de wölken geßeigert, en tot naby» eenige jaeren trokkenze met duigelegendheid aen de kring der maen, fendmael tien duifenden herwaerds
foo fchinteld het des nachts van dui- aen : en waeren bereeds genaedert
fend vlammen : 't klinkt wijd en zijd tot d'Hyperborei : wanneer te rugge
tvegens de pijpen , fluiten , trompet- keerden, ter oorfaek bericht ontfinten en cymbaelen der Boxvoeten en gen, hoe onfe landaerd een oneedel
Bofchmannen: de reife derwaerds is leven leide. Doch de tweede ftad,
feer lang en ortzeeker. Ik verftae niet, genaemt Eufebes, word bewoond van
hoe Plinius hier America vetfaet, de- godfaelige burgers , die gerechtigwijl hy felf in defe eerfte afdeeling heid oefenen : weshalven deGoden
van fijn vijfde boek een begin maekt, felf fich niet verontwaerdigen met
om Africa te befchtyven. En wat haer om te gaen Wie merkt niet dit
voorts belangende dufdaenige ver- verhael te fmaeken na een verdichtfei
vaerlijkheden te houden zijn, is wei- der dichteren ? of ten minften onder
nig te vooren in Hannoos togt ge- een verdichtfei te vertoonen 7ontoond. Want 7 is een flecht bewijs, derfcheid tuflehen ongefchikte en
hier door te willen verftaen d'Ameri- gefchikteingezeetenen ? Omtefwijcaenen , ter oorfaek die gewend zijn gen , dat het hier geenfints konde
haer te vermaeken met allerleifpeel- dienen, ten bewijs voor d'eerfte oorfprong der Americaenen : alfoo uit
ub.i.c*. t u i g- Pomponius Mela beflaetde der- dit getuigenis van Alianus geen ande plaets ; doch brengt geengewich- der gevolg mag getrokken worden,
rreefetye tiger reden toe , als de voorige. Wy dan dat d' oude geloofden „ een anunfein», y ^
^ fe[d h y ? ^ £uimfte
f(>„ wg.
dere bewoonde weereld zuidwaerd
flen, zijn d'Atlantes, naeuwelijx menC 2
te
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te leggen , onder een gemaetigde fche met Mcfes is uit de Heilige
lucht-ftreek , recht aen tegen die Schrift bekend. En indien de tovery
by ons ten noorden des middag- ten bewijs diende, om dinwoonders
lijns bewandelt word : welke w7aer- | voor America van t toverachtig Pheheid in 7 voorige hoofd-ftuk bew7ee- I nieten te ontleenen: w aerom ook niet
fen is uit eenige heidenfehe fchry- van Nederland, Vrankrijk , of Duitsland, alwaer de ketter -meefters by
vers.
Dus verre isgezin-twift wegens honderd duifend tovenaers verbrand
Maliern
d'herkomft der Americaenen met ge- hebben ? Voor tovenaers wierden ge- Maltfic.
St.
houden,
die
in
\
gerecht
niet
fchrei^
tuigeniflen, getrokken uit Griexe en
din. Dirnen,
kete^-vang, of i.+ c i.
Latynfcheboeken: en getoont, dat- den : oidoot'tßrdal,
ze ongegrond de felve aentrekken , water de proeve eens goeden Chriom voor Amerika inwoonders te hae- ften, gelijk voor gaven, n ^ t uit-ftonOnderfoek len uit Sidon, Tyrus oiCarthago. Vol- den. 'tOrdal gingin Nederland aldus Boxhon.
ofde zeden
ff^fgenvoortsredenen : onder welkein toe. iemand aengeklaegtonroomfch
der Phenir
r,
l •
l
'
J"
l*'
7 eerfte gelid komt d'over-eenkomft te wefen , vafte drie dagen , onuer
ciers en
Duttfcht
Americae- tuflehen de Phenicifche en Amerinen n.et
'topfichtvaneenPriefter: met welke tovnun.
malkander caenfehe zeden, hetzyontrend burthansnadekerkging. DePricfter,in ordaim
rvrr eengerlijke hujshouding , het zy Godsgeeftelijk gewaed , leide by t outacr J J ™*jkoir.e».
dienft. \\s waerachtig dat d'oude
een yfere bout, meermaels m e t w i j - / ^ . .
Pheniciers onder renten woonden , en
water befproeid op glimmende koonu en dan haer kaelc weiden met
len : fong 7 lied der drie jongelingen
graefige verwiflelden: welke gewoonte als noch by d'Americaentn ftand in den gloeyendenoven: deed mifle:
jgrijpt: waer uitfoude moeten blijken, ftak den befchuldigde 7 ouweltjen ter
tezijn van een Phenicifche herkomft. mond in : befwoer h e m , en bad:
Doch waerom dan ook niet oorfpron- t beliefde God de fchuld der verdachvan tovery te ontdekken , door
kelijk uit Numidia, of Scythia of uit 7e
7
delendenen der Patriarchen, die alle t verzeeren zijns hands, in welk een
foodaenig omfwervende leven lei- gloeyend' yfer geleid foude worden,
den ? Behalvcn dat de Pheniciers lang of des felis onfchuld wanneer niet
ontvvend waeren 7 voorige harders befchaedigtwierd. Soo gebeden,foo
leven, wanneer volk-plantingen met gedaen. Negen vbetftappen verre
fwaerc vlooten over zee affchikten. \ moeft hy de gloey ende bout draegen.
Behoorden d'Americaenen dan, indien Dan omwond de Priefter de geniet wilden verbafteren van de zeden fchroeide hand met doeken, en zehäerer vaderen , groote fteeden ge- geldze. Ten derdendagbefchouwdbouwt te hebben, gelijk foodaenige men d'hand. Indien niet gaef was,
in Plenicia overvloedig gevonden moeft d'onderfochte, niet fonder papier - gewaed , met duivelen befchilwierden.
derd.levendig verbrand. Immers foo
.ili ook beiImmers foo weinig fteunfel ver- pijnelijk ging 7 Ketel-vang toe. Een ahookke.
,.cr uidsfchaft de Gods-dicnii, welke Comtazus ketel vol ziedend water , door d'al- tfl'vanzduhft ?
tracht te toonen feer over-eenkomftig der-fchrikkelijkfte vervloekingen betc zijn tuflehen de Pheniciers tnAme- fworen , ftond in de kerk. O m tot
ric aenen. 'Want gelijk d'eerfte eertijds kennis van mifdrijf of onnoofelheid
buiten gemein genegen waeren tot te geraeken, ftak de berichte de blootovery, alfoo zijn ook d'anderevan
te arm ten ellcboog toe in 'tborreouds her en als noch in de fwarte könlende nat. Anderfints bleef ook ge•
nen feer ervaeren. Doch heeft defe
bruikelijk de proeve met koudwaier,
goudeioosheid alleen plaets gehad by
ingrachten,flootenofrtroomen. De
de Pheniciers t 'tMeefte heidendom
Priefter dan befwoer 7 water : bond
Ji
Irrere
i t a a hier aen fchuidig. De Perfiaenlr,:,iUilJ
Jcbe tovenaers \o\gens Julius tirmi- den acngekl;cgde de duirr.enacndc
cus uctf/aeden 7 z-uur als een ajbeeld- groote teenen kruis gewijs over malfel Gods. De handeiing der Lgypti- kander. Wanneer zonk ging vr\;ir.acr
drif rig ontfing t vonnis oes vuurs. Is
de
&

e

e
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de tovery een bewijs van der Ameri- I met haer afgooden. Doch dit is eercaenen herkomft, waerom haer geen I tijdsby alle gemein geweeft: waerom
plaets opgeruimt in Nederland , al- dan de fchepen den naem ontleende,
waer eertijds fulk een merkelijk aen- na t beeld des afgods welk of achter
tal eunjers (doch valfchelijk beticht) aen de fpiegel gefchildert ftond, of
woonden, die immers alle gelegend- gehouwenvanhoutoffteen, ergens
heid fouden foeken , om aen 's wee- op 7 verdek plaets befloeg. Duldaerelds einden te verhuifen , ten einde nige gewoonte onderhouden ook
uitjianden der ketter-meeftersmog- noch tegenwoordig de Chineefen.
ten geraken ? Doch wat defe tove- Francifcus Xaverius verhaelt, hoe hy Duivehop
naers belangt, die niet geweidiger met een Chineefche fchipper uit Goa fiepen,
hand de waerheid wil verkrachten, najapan reifde Defe had een afgod
weet welhoefulkemoorderyen, om ach ter op 7 fchip, voor welken kaerfen aen-ftak met alöe-hout rookte,
7 geloof zijn aengerecht.
De bekende
Ja waerom niet d' Americaenen uit vogelen ofTerde, en fpijs aen-bood:
weereld eertijds vol to- geheel Afia, Europe
enAfieovet-ge- verfoekende 7 ellekens door looting
venaers.
fcheept, eertijds vol eunjers en he- na d'uitkomft7 der Japanfche reis.
xen , die gelooft wierden , dat by Somtyds viel t lot ten goede, fommaen-verdonkering dit hemels licht tyds gaf 'ttjuaede voorfpook. Ein De Abfti.
anidichter na d'aerde trokken, ten einde delijk getuigt Porphyrius ,- De Pheni nent.
mal.l.
2.
kracht mede deelden aen de toover- ciers öfter den byjwaere ongelegendbekruiden : datze de macn als dan met den van oorloogen,hette, oflefmettelijke
kloppen op bekkens en geroep te ziehten , iemand der alderlieffte kindehulpquamen? En waerom eindelijk ren , hier toe voor gemeine fiemmen verniet de genoemde landaerd tot Sal- hören, aen Saturnusop. EnEufebius Ptapar.
mantica te huis gebragt, alwaer in de uit Porphyrius xoomoemd : Saturnus, ^uang.i.
welken de Pheniciers Jfrael noemen :
De Nat. hoogeSchool, gelijk Laurentius AnaiUmon.l. 3.
nias verhaelt, de toverkunft open- (de geleerde Vcßus en G rotins lefen //
of el, een der tien naemen Gods by
baer geleert is ? Ook grijpt onder
d'Hebreen) en die zy tot een geßarnte
d' Americaenen de duivel-dienft ftand,
van de felve henaeming ingeivijd hebwelke goddeloosheid eertijdts inben : wanneer hy over deje land-ftreek
fchelijx by de Pheniciers in fwang
heerfchte - en een eenige zoon Jeoud uit
ging. Maer by de Pheniciers alleen ?
de nymph Anobret hemgebooren was:
Neen : de gantfche weereld derhei- als 7 rijk ivaggelde onder den laß eens
denen was hier aen fchuldig. Immers gevaerlijken krijgs heeft hy hem , befommige geloofden, dat de duivelen kleed met koninglijk gewaed , op een
by menfehen - offer leefden en door outaer, ten dien einde gelouwt, tot een
Lucanus wierook fmooken vet wierden. Anöfter gekeelt. En hoewel nu dierge- Menfehen
üb. 6.
dere flagteden ter eeren der boofe lijke moorden in America infchelijx '" hinderen
geeften kinderen, levendig uit 'smoe- ' .
i
,
, .
.
1
te öfteren by
*-J
ders licchaem gefneden. Hoe ver- gepleegt worden, volgt hier uit, dat dei-hemmaerd is onder de Perfen Zorafter en d'inwoonders van Phenicifchenher- ciers, Arne
de ganfehe fchool der oofterfche dui- komft zijn ? Immers ftonden meer ^dTeVe"
Lev. 17. 6. vel-jaegers? Ten tüdevan-Mö/^had andere Volkeren hier aen fchuldig : ja brutkeifr.
defe vervloekte fonde bereeds d' o- naeuwelijxergens een landaerd, die
Duivelverhandgenoomen. Voorts kan niet nietd'een of ander tijd fulxpleegde,
dienfl eertijds over de ontkent, of de Pheniciers voerden felf de befcheidenfte onder d' heideweereld en d' afgoden op haer fchepen. Herodo- nen
Immers zijn voor foodaenige
im by £Agehouden de Romeinen , Grieken en
ruericaenen tus bewijft fulx': 7 Beeld van Vulcain gebruik. nus feid hy, isfeer gelijk der Pheniciers Perfen i En nochtans waerenze afPatacoioi, welke zy op de voor-fteeven fchouw'elijk door menfehen-öfter.
vanhaergaleyenplaetJen.En Pefychius: Onder de kaifar Adrianus hield eerft
Pataici zijn Phenicifche goden, die zy dit moorden in 7 Roomfche rijk o p :
in 7 achterfchip neder-fetten. En op foo nochtans , dat felf ten tyden van
gelijke ?wyfe vaeren tV Americaenen TertutticMus Latiant'ms en Eujebius
C 1
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binnen Romen Jupiter Latialis met den dienft,hoe rookten eertijds op
menfchen-bloed is geviert. De Grie- denDuitfchenen Franfchen boodem
ken, die d' uiterfte hoek van Italien d'outaeren in de dichte boflehaedjen,
bewoonden , waeren dagelijx befig geflieht voor Taran, Hefus, Teutates,
met vreemde mannen te öfteren aen en Wodan, van ontzielde mannen en
Saturnus, of wierden vaek felf ge- vrouwen ? De Kaijar Julius fpreekt c i £ * Ä
oflert.
wegens Gallien aldus : Alle Galloifers
By wie
zijn
feer genegen tot gods - dienftigheEindelijk is defe wreedheid in een
V menfehen
ofer afge- gekkelijk fpel verändert ; want, de den : en diefwille , deivelke in fwaere
fchaft is.
Romainen te mets bezaediger, fchaf- ziehen leggen, en in veld-fiaegen , en
ten fulk woeden tegen d'Argiven (al- anderfints gevaer loopen ,fiachten voor
foo noemdenze de Grieken op d'Ita- ofterhanden levendige menfehen , of
liaenfche boodem neder-geflagen) by doen beloften haer felf te füllen op-öfteeenftrengraed-flotaf. Doch, om ee- ren : en gebruiken totfulke ofterhanden
nige geheugenis van 'tvoorgaende den dienfl der Dtuidcs : nadien oordeemenfehen- ofFeren te behouden, wier- len , dat , ten zy voor tleven eens
den dartig beelden,uit biefen gevloch- menfeh 7 leven eens menfeh gegeven
ten, jaerlijx den vijftiendeder bloei- word, de godheid der onjlerfelijke Gomaend , door de Roomfchepriefters den op geen andere-wijje kan worden
en Veftaelfche Maegden, van de brug verzoent: en zy hebben opentlijk ofterMilvius in den Tyber geworpen. Vor handen van fulk ßag ingefteld. Zy keuders getuigt Manethon, hoe d'Egypte- ren de dood-ßraften dergene die op dief
Üb de Superftit.
naers binnen Heliopolis drie menfehen ftalcf ßruik-roovery , of eenig mijdrijf
voorJuno flagteden; welke gewoonte betrapt zijn , den Coden aengenaemerte
foo lang ftand greep, tot de koning wefen ; maer als fulke zoort niet voor
Amafis in plaets van menfehen ten banden is, komenze ook tot bloed-vergieoder gebood te brengen warte kaer- ten van onfchuldige. Eindelijk fpreekt
fen. Ameftris, huifvrouw van debe- Gods woord aldus : Als de koning der 1 ** -*•
ruchte Xerxes, liettwaelfmenfehen, ' Moabiten fag, dat hem deftrijd tefterk V'* '*7'
volgens Plutarchus, voor haer behou- was, nam hy iot hemf even honderd mandenis tot Plutoos eer levendig begrae- nen . die 'tfwaerd uit-toogen, om door
Procopius verhaelt wegens de te breeken tegen den koning van Edom ;
Rer. Ptrßc.
ven
/. i.
Volkeren tuflehen d'Arabifche Inwijk maer zy kjonden niet. Doe nam hyfijn
en Nyl Blemyes genaenit, datze meer- eerft-gebooren zoon , die in fijn plaetfe
maels menlchen ten öfter bragten,om koning foude worden , en ofterde hem
den fönte dienen. De Indiaenen (het ten brand- offer op de muer. De by-gehb. i.e. 8. zijn de woorden van Pomponius Mela) bragtegetuigenirten bewijfen genoegüitrg.
jlagten haer naefte bloedverwanten en faem, hoe 7 oude heidendom allentouders, eer door ziehe of jaeren tot ma- halven aen menfehen-moorden ten
gerbeid vervallen : en oordeelen 7 bil- gods-dienft fchuldig ftond : gelijk als
lijk en ten hoogjlen heilig te zijn , fich noch tegenwoordig Indiaenen , Chivrolijk te maeken met d'ingewanden der neefen, Japanders en andere fulk een
gekeelden. By d'Albaners wierd jaer- vervloekte gewoonte onderhouden:
lijx een der Priefteren aen de maen weshalven geenfints tot een reden
op geoffert , gelijk Strabo getuigt. ftrekken kan , om der Americaenen
iib
i
Dicrgelijk fielt Mela ter neder van de herkomft uit de Pheniciers te haelen,
G-Og.
Tauri dewelkc de vrecmdelingen, in ter oorfaek defe eertijds, endiehuiplaets der flagt-ofleren den hals af- den ten dage.d'afgoodery door moorfneeden. d'Egyptifcheafgod Typhon, den t'aflchouweiijker maekten en
als te fien is by Manethon, ftond da- maeken.
gelijx gloeyend , door dcvlammen,
Het derdebewijs , ten eindemeer- Derdebtin welke levendige menfehen totfijmacls gefegt , word ontlcent v u n vtjs , da:
nereerverzengden. En,om verfeheid'over-eenkpmft der Phenicifche en ä'^m'ri.
de andere Volkeren voorby te gaen, .
.
1:.
• » • • m r i i v . i n , *-u caenenzijn
fchuldig aen fulk een bloedige argoo- Americaenfcheitaelen. Com/aus fteld *«*«*/*«
eenige woorden ter neder: namcntlijk
Zt!%
de

iio.
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de Pheniciers noemde een bergAbila, veel woorden leveren , die de felve fnet tu
bloededom, eenftaepelgadon, eenmoe- zin met de felve letteren,by dHebreen Duu'ike
der anech , een maegd bellotia , water gebruikelijk , uit-brengen. Want is
heni enjam : met 7 eerfte komt over- foo groote verfchil tuflehen chobelen
een der Mexicaenen anthla , met kabel,ethmolen etmael, bara en baren,
7tweede Holedonch, met 7 derde ga- fothim enjotten , comon en comijn, arets
donguene , met 7 vierde anan , met en aerde ,phert enpeert, ever en over,
7vijfde hellotii , met 7fefte ame en peth en beet, levyah en leeuw, fchaden
word weder'• jame. Maer die aldus de woorden wil- fchaden, fhekar en fuiker , fhakel en
leid.
de raebraeken, wie foude niet d'on- fchakel, kifte en kuften, gebvulengevel,
gerijmdfte gevolgen trekken ? 71s fchakan enfehenken ,fchavab enfehave,
waer, de Pheniciers en fommige Ame- makkar en makker, beten beeld; want Beeld waer
ricaenen noemen beide een beker afur, bei beteikent eigen tlijk een He er, mif- van h"en wijn-ruit belafa : volgt hier uit dat fchien ter oorfaek d'afgoodifche beel-komJl,gd'eene van d'andere haer oorfprong den Heeren zijn der afgooden - diehebben?Hoe veelnaemen beteikenen naers, ofomtjat Ninus d'alder-eerfte
7 felve by Volkeren , die nooit met een beeld oprechte voor zijn afgefturmalkandergemeinfchap hadden ?< Dit ven vader Bei, om aen-gebeden te
ontftaet immers door enkeletoeval. worden. 'tVereifchte een gantfeh
Anderfints indien ettelijke byna-ge- boek, indien vorders wilden toonen
lijk-luidende of felf even-gelijk lui- de naeuwe zamen-menging , die de
dende woorden, gebruikelijk onder Latynfche tael heeft met de Griexverre afgezonderde landaerd, fchoon fche , want niet alleen de woorden
in de felve beteikenis, terftondd'her-' met kleine verandering der letteren
komft des eene van d'ander moeft 7 felve meenigmael in d'een en andere
inbrengen, foo füllen noodwendig de tael beduiden ; maer felf fonder de
Grieken, Latynen en Duitfers van d'He minfte verandering. Beide Grieken en over-embreen , of de Latynen van de Grieken, Latynen drukkenuit, ik doedoor ago, S t t «
of de Duitfche van de Latynen of de ftuurs door aufterus , acht door oclo, Latijnfche
Perfen van de Duitfers, of in t tegen- een arm door brachium of brachion, ik ^ ^ M
deel de laetfte aen d'eerfte haer oor eetdootedo, een fcbaele door phiale,'in.Ling.
fprong fchuldig blyven. Ik fal ten gordijn door cortina oicortine, vroolijk Belz,c*
bewijs uit een groote hoop weinige doothilaris oihilaros, geklank maeken i i .
ftaeltjenstevoorfchijn
brengen.
door clango, kameel door camelus o£
Hoe weinig verfcheelt in veel woor camelos , een knie door genu of gonu,
Over eenkomftvan
den 7 Hebre'euwfch van 'tGriex? een beker door calixofkulix ,'een muis
de Griext
dootmodiumoi
tael met de dHebreen noemen een kerkelijke verga- door mus, eenmudde
Hebreeuw. dering fanhedrim , de Grieken Syne- modion, knorachtig door morbus oimo/che:
drium : d'eerfte ik raede aen pitha, rofos , bedrog door dolus of dolos, een
d'anderepe itha .• d'eerfte heeten wijfe huis door domus of domos, ik draege
mannen zophei , d'andere fophoi. En door fero ofpbero, ik door ego, ik trekmin onderfcheid tuflehen fymphoniah ke aen door induo oienduo, een leeuw
en fymphoniaeengefcbih maet-gefang, dootleooileon,-vlafch door linumoi
tuflehen pfanterin en pfalterion een linon, een moeder door mater oimeter,
goddelijkgedieht.
En wie fal niet we nu door nunc olnun, de nacht door nox
van de Hebreeufche derom vinden groote gemeinfehap of nux , een rotfteen door petra , een
met de Lader Hebreeuwfche woorden met de fcheld woord door fcomma oifiomma,
tijnfche s
Latynfche ? Immers verfcheelt niet een boot doorfeapha oifkaphe, eenfehat
veel mefurah en menfura een maete, door thefaurus of thefauros, vader
fhekar enfaccarus eenfoete vocht, le- door pater, ik beve door tremo, een
vya enleazna een leeuwinne ,Jhebet en uur door hora, d'avond door vejpera
Jeeptrum een Jchepter, comon en cumi- ofhefpera. Voorbedachtelijk worden
num kumijn, fabbeca en fambuca een ontallijke andere over - geflaegen.
hakkeberd, pefa en paftus eenfehreede. Niet minder over - eenkomft fal ieDe Duitfche fpraek foude infchelijx mand befpeuren tuflehen de Latynfche
dat de taelenovereen-komen.
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over.een- fche en Duitfche tael. Want beteikent fteel, ftemma en flamme, fcandalon en
/chetde'L n k c axij een afe>a&er een akker > ar' \fcha»dael, ptuoen fpuwen, fpelaionen
tische en musarm,anchoraanker ,anxiusangftig, fpelonke , thronos en throon,telon en
Duitfche
butirum boter , barba baerd, balare toi, titlos entytel, tapesentapijt , pyr
taelen:
blaeten, crux cruis ,capo capoen ,clarus,! en vuur -.> En wat meenigte van woorclaer ,curtus cort,coronacroone,chorda den waeren te vimiden , in welke
coorde, cuppacuip , creta crijt, camera \ gantfch geen verandering valt ? Als
camer , edo ete , difcus dis , ulna eile, j onder vele kakke , morge , plage en
feftumfeeft , granum graen Jocusjok, meer andere. Ja wie foude bevroeden , dat d'afgelegene Perfiaenen in
mamma mamme, mortarium mortier,
ooften, of door een weinig vcrfchilmefpilum mifpel metior mete , mola
molen, mus muis,ftamma vlamme,facula , lende geluid, of een over-een-kom
fakkel, remiis riem, lampas lamp, cifta ftig, de felve tael in veelzaeken voekifte, cafeus caes. lelium lelie , litt era \ rcn met de Duitfchen? Immers fcheelt f^gfjgj
letter, linumlinnen, laterna lantaerne, \ naeuwelijx 7 Perfiaenfche Phader van taeikomn
monftrummonfter, macer matrer, najus \ 't Duitfche vad&r , dochtar van doch- in veel
neus, nebula nevel, ordo order, oleum j ter men van mijn , aval van aenval,
olie,plagaplaege,perfonaperfone,fugo. achterratz van achterraed , berudar
fuige, fobrius jober, fcazvus fcheef, pi- • van broeder , batfa van baffen , avar
rum peer , palus pael, penna penne , j van over, mus van muis, cah van caf,
plumapluime,pondopond', fortapoort, cafti van caffe, garm van gram , garph
planta plante , par paer , purpura pur- \ van graf, madahyan maechd, mah van
pur , rofä roos , regula regel , reilus maen , nam van naem, nuh van nu. Berecht, Jpongiafpongie fpuofpuwe,tefta halven de naemcn die geheel niet
tefte , vas vat , vinco winne , foccus, \ verfchillen : foodaenige ,jok , droch,
focce, vallis vaßeye, floccus vlocce ,lon- band, God ,ftar , vaft, gebaer en angus lang, truncus tronc. Van fulk flag i der e: waer aen de geleer de Francifcus Lexkm
foude niet ontbreeken vry merkelijk j Raphelingius in zijn Perfiaemi Woorden- p^cJtai-X
ker getal der woorden bykans gelijk-1 boek niet min moeite als verftand te choPerfiu.
luidende en 7 felve beteikenende by 'koft leide. Indien nuop 7 honderdfte
Griixe en de Latynen en Duitfchen. Jade Griexe , deel foo veel gelijkheid niet tuflehen
Duitfche
fpraek , die met de Duitfche ongelijk de Phenicifche en Americaenfche tael ^ 2 »
tael overmeer gemeinfehap heeft dan de La- | gevonden word , als wel tuflehen L « i
een.
tijnfche, kan ook vry meer naemen [Hebreen, Grieken, Latijnen, Duitfchers t^Unh'h\
leveren welke den felven zin uit- | en Perfiaenen , volgens by-gebragte memßhap'
brengen? Kortheids-halve füllen wei- ftaeltjes , die nochtans diefwegen
nige, gepikt uit vele, ten bewijs die- niet können aengemerkt als van elnen. On^over te flaen dat de oude kander herkomftig , wat bewijs fal
De In!!. Diiitiihen
volgens de Kaifar Julius, fteeken in vijf of fes woorden, welke
C.i.7 Comm Grkxe le^rers. gebruikten : hoe weiflechts eenige letteren hebben, niet
nig verfchil is tuflehen 7 Griexe axine verfchillende, als namentlijk 7 voor-'
en Duitfche axe, anchos en anzft , aafi verhaeldePhenicifch abila enAmeri*
mos en aafem, ballo en vallen brazo caeniene anthla een berg, edom en Holeen braden , brotos en broot, burgos en donch bloed; gadon en gadonguene een
lurg, iamera en kamer , enioi en eeni- ftaepel,anech, en anan een moeder, helloge, erat os en eracht, angelos enengel, tia en helloty een maegdfoenijam en ame
kolpos en golve, kaiein en kalten , klän- iame water * Maer fchoon-genoomen Americae.
ge en klank , kerytto en kryten , kamelos d'over een-komft der Phenicifche en nenfeervtrin volen kerne/, chnauo en knauwen, lampas enAmericaenfche tael konde ten bewijs deelt
.
keren
lampe , linon en linne , meter en moe- ftrekken van d'oorfprong des laet- '^«» en
der , modion cn mudde, milion en mijle, ften Volks uit 7 eerfte , foo blijfthier
nun en nu kopto en kappen , nux en een andere fwaerigheid, te weten wat
nacht ois en oye, poineenpijne , ren- Americaenen de Pheniciers totvaders »
cho en ronchen .ftello enftiUen Jerigma
erkennen ; want haer landfchap foo
<
enfterkte,ftylos enfhjl, ßelechos en
groot is, dat het naeuwelijx, voor
alle
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alle de drie deelen der Bekende Wee j 7 eerfte boek aldus luiden: Vervloeh Gm 9.v.i;.
reld wijkt : 7 leid verdeelt in foo veel zy Canaan, een knech/ der knechten zy lö 1Jinboorlingen,niet alleen t eenemael hyfijnen broederen. Vorderfeidehy:
onderfcheiden in zeden, maer ook ta- Gezeegent zy de Heere de God Sems.len.die met malkander geen de minfte en Canaan zy hem een knecht. Godbreigemeinfchap hebben. Jameenigmael de Japhet uit, enhy woonein Sems tenfpreeken d'inwoonders van 7 felve te : en Canaan zy hem een knecht. En
rijk diervoegen verfchillende woor- j in de volgende afdeeling: Canaan ge- Gen. 10.
dien,dat volgens Petrus de Cieca, d'een \ wein Zidon. Defe plaetfen worden ge- lalJßtbe.
den ander niet een woord verftaet. \ duid oryd'Americaenen, ten bewijs dat »^ voor
*h ?"j>ie* Joan ^e Läet te ikentaen,uit GabrielSa- I van de Pheniciers oorfpronkelijk zijn. ^„^JJ""
talimeTde gardus, Garcilaftus de laVega, Petrus | 7 Bewijs fteuntop volgende gronden. ZZftuh
andere de Martyr en andere fchry vers van Weft- De Pheniciers zijn Canaans nakoome- fkenicienminfte gemeinfehap, Indien, verfeheide woorden, by ver- lingen, en hebben Spanjen verheert:
feheide Americaenfche Volkeren ge- de Americaenen moeten de Pheniciers
bruikelijk. Alfoo noemen d'Hurones voor broeders erkennen : fulx in d'Aeen höoftfcouta, de Mexicaeners tzonte-mericaenen vervuld wierd, datze een
contli, d'inwoonders van Nieuw-Neder-broederen jok draegen, toen haer de
Spanjaerden *tot flaeverny bragten.
landanonfi, de Brafiliaenen acanga, de
Docht 7is een groote miflag de Phe- „ordwederJaos boppe.. 7 Getaleen , twee, drie, vier
niciers
te ftellen onder de nakoome- /«<*•
teilen d'Hurones aldus: Efcate,teni,halingen
Canaans Chams zoone; wantJ zy ~
chin,dac: de Mexicaeners,ce,ome,yei,na&
.
.
,
.
n•
,
?
Trane.Burhuy.de Sankikanders, cotte,nyffe, nacha,
zijnherkomitig
uit
Sem,
Heber,
Abraman.m
wyue: de Brafiliaenen,oyepe, mocoy, moGeni
ham en de alder-naefte Efau, toegefcapir, oioirundi: de Jaos,tewyn,tage,terv 3
naemt
Edom,
door
een
na-aeping
van
'
°'
rewaw,tagyne:d'inwoonders van NieuwNederland, onfat, tiggeni, äffe, cayere.zijn feggen adom, adom, eifchende van
Wederom feggen d'Hurones tegen een Jacob dat roode, dat roode daer, alfoo t
vader,ayftan: de Mexicaeners,tathli:detoebereide Jinfen-zop by eigen naem
Canadenfers, notaovi: de Nieuw-Neder-niet fcheen te kennen.En dewijl Edom pheniciers
landers,ragina:de Brafiliaenen,tuba. Enfich neder floeg op 7 gebergte Seirs, f^j"*'. &M
voorts ftaet het even eens gefteld met tuflehen deDoodeZee over den bodem EfaH'. ''
alle andere woorden, die geenfints de van't Steenachtig Arabien,hngs de Roominfte fweem na malkander hebben. de Zee, welke na hem die benaeming
Sulx niet alleen ieder land een fpraek ontfing,ter oorfaek die zee by zijnnaop haerfelf heeft;maer meenigwerf ie- komelingen fterk bevaeren wierd. De
der land t wee,drie en meer verfeheide Grieken noemen dit vaer-waeter.Efjfpraeken, of ten minften veleen ver- threumjxa Erythros,die geen andere is,
fchillende uit-fpraeken,waer door fte- als Efau, en infchelijx /vWbeteikenr.
den en felf dorpen elkander onder- Hier komt by,dat Pheinix en Erythros
kennen.d'Eilanders,by de Spanjaerden in de Griexe tael 7felveuit-drukt. Be
ontdekt, en uit-geroeid, hebben wei- Pheniciers na dat haer armen wijd en
nig woorden na-gelaeten.Petrus Mar- zijd onder magtige Koningen door de
Decad.%.
tyr fielt eenige ter neder, eertijds ge- fchip-vaert 6*ver de Roode Zee, aen ver•bruikelijk op Hijpaniola.-d'hemelwierdfeheide kuften en eilanden, geflaegen ,
hadden , zijn eindelijk verhuift na Sygenoemt tures,een huis boa,goudcauni,rien. De fevenfte der Edomitrfche ko- Gen. 36,
DeLaet een goedmantayno,niet mayani.'tlsaen- I ningen word van Moles gefteld Baal *• 39origi.A- Werkens waerdig,dat in haer tael geen j Hanan , welke naem 7achterftevoor
mer.off. ^ ^ ^ 0 £ ^ k o m c , o f heeft dekracht i gekeert, gevoert heeft de beruchte
van'een mede-klinkaert, en word har- J Carthaginienfer veldheer Hannibal.
der gefprooken daneenF, metopen Voortskan licht getoont, datde Phelippen eneengefchuddeborft, nade niciers herkomftig van Heber Hewijfe der Arabiers enHebreen.
! breeufch , en zedert ook Arabifch,
Voor tlaetfte en krachtigfte be- (want zybewoondenvoor haer verwijs dient Mofes, welker woorden in huifing 7 Steenachtig Arabien) eertijds
D
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gefproken hebben. H e t zijn de woor- Oofterfe.volkeren,onder welke nochtans als ballingen verkeerden,overgeComm. in den van Hieronymus : De tael der CarJer.Ls- thaginenfers komt tengrootftendeelo- fet? En hebbenfe dit facrament in Amet.lf.
rica alleen,vergeten , aen welk anderlnVf.\%6. ver-een met de Hebreeuwfche.En AuguVofj. Ohg. ftinus : Seer veelCarthaginienfer woor- fints de gantfehe zaligheid hangen,
läol.l i.
den zijn Hebreeuwfcbe,ja meeft alle. Eli- welk overal als noch onderhouden ?
c 32.
C.irthagoos fa Dido Carthagcos eerfte ftichterefle Geen meer bewijs fteekt in haer vertael Hebekrachtigt defe waerheid; want wat ftroying. Aengefien de H.Schrift de joodfth*
breeufch.
beteikent Elifa oiEliffah by dHelreen felve duidelijk befchrijft by de volke- ™A"«»xanders als een tarn vanmijn God, of in- ren, waer onder fchuilden.7Is waer de
dien t met de benaming desSienders Joodfche verftrooying kan aengeElifa over-een k o m t , dan Gods heil, merkt, of voor of na de geboorte van
Dido een beminde ? Maer wie kan de Chriftus. Voor 's Heilands geboorte
minfte over eenkomft vinden van de woonden de Joden als vreemdelingen
Hebreeuwfche of Arabifche tael met verftrooytinPontus,Galatien,Cappado- v' 1# "
eenige fpraek der Americaenen>Einde- cien, Afien en Bythinien. Jerufalem was scaligerin
lijk dewijl de Pheniciers Efau tot een de hoofd-plaetshaerergodfdienften
^*d
vader erkennen, hoeraekt den Ameri- burger beftier; hoewel ook eenig becaenen de vloek over Canaan uitgefpro- hieldenbinnenBaby Ionen Alexandria.
ken, dewijl niet meer uit Canaan als Ca- Want daer was eenAfiatifche of Euronaan uit de Pheniciers herkomftigzijn? peefche verftrooying. De Afiatifche
Dus lang wegens de Pheniciers. An- verftrooide erkenden voor hooftftad
Of de Americaenen uit dere brengen d'Americaenfe herkomft Babylon.en gebruikten aldaer in deSyÜe Joden,
of de tien tot de Joden : andere tot de tien ver- nagogen de Chaldeefe uitbreiding des
verftrooide ftrooide flammen lfraels. De grond Bybels DerEuropeefcheftoelftonttot
flammen
lfraels her- van fulk gevoelen fteunt op de J oodfe Alexandria:hier vergaderdenfe binnen
komftig
en Ifraelitifche verftroying onder alle een tempel, na de manier die in Jerufazijn,
Volkeren des aertbodems: waer uit be- lem ftant greep; en dewijl fich hielden
fluiten.alsofook/tfwmcd bevolkt had aen de Griexe vertaling der H. Schrift,
den: te meer alfoo de oude Joden en door de beruchte twee en feventig 7<"7-*.5fAmericanen in kleding en aerd met el- O verfett ers onder Ptolemaus Philade lkandre groote gemeinfehap hebben. phus, wierdenze genaemt de VerftrooiBeide namentlijk gaen ongefchoeid, de Grieken. Immers zijn uit defe Joden
metfoolen boven toegeregen: dragen nietherkomftig d'Americanenven even
een boven rok over een korthembd. fo weinig,die door TitusVeJpafianus..feBeide zijn kleinmoedig, fcherpfinnig dert Jerufalem en de tempel ten grond
en dienftplichtig. Doch waerlijk ver- toe in puinhooplagen.onder verfeheiwordontkenten we- fcheelt de dragt der Americaenen . na de volkren verjaegt,fwerven:alfo haer
derleid.
kouder of warmer geweftbewoonen, nooit vergunt is, niet alleen (op dat ik
diervoegen, dat niet minder als d'een de woorden van cy^rä»«* ontleene) i.deUoU.
den ander in gewaed gelijk is, ik laet om met een voetftap, onder 't recht van *""""•"•
ftaen denJoden. En even foo flaet het reifiger s haer vader land te begroeten ;
gelegen met de moed derllmericaenen; maer felf niet om metmenigtenfamen
want indien fommige van klein-hartite komen: 'twelk immers noodig was,
ge inborft zijn,andre daerentegen wijindien den Nieuwen Wereld{ouden beken geenfints voor de moedigfte Volvolken;haerbyeenkomften tot eenig
keren.De Jefuiet Immanuel de Moraes
merkelijk getal zijn onder alle volkren
verhaelt gefien te hebben,hoe^f» Braten allen tijd verdacht gehouden , eri
filiaen tegen drie Portugeefche foldagewapender
hand in bloed gefmoort.
ten fich diervoegen weerde,dat weinig
Eenkleinfchijn-bewijsword iflgefcheelde.ofhadalleafgemaekt.Eindelijk wat dienftplechtigheid is by dA- bragt uit 'tvierde boek £/<//r:teneinde
merkaenen, welkerfweem in t Joden- de tien dämmen lfraels metde koning
dom word gevonden? Immers hebben Hofea,na Nahalah,Habor, de riviere Go-v2.- 6Reg. .17.
de Joden de befnijdenis aen foo veel zan,en fteden der Meden weg-gevoert ' '
door Salmanafter, mogten erkent ftaen
voor
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voor d'eerfte bevolkers des Ameri- len,foo zijnze naeuwelijx buiten oorcaenfchen boodems. De woorden log geweeft,het zy tegen de Romainen,
-4. boek
Efdre luiden aldus. De tien flammen het zy dIndiaenen en andere OofterEfd.c. 13.
v. 40.41. overgebragt in een ander land, werden fche Volkeren. Ja de Saraceenen wron42.43.44. te raede, dat zy de meenigte der heide- gen haer den fchepter uit de hand,hoe4j--4<Jnen foudenverlaeten, en ineenverder wel voor een kleine tijd; want eerlang
landvertrekken, daer geen menfchelijk onderlingverdeelt,veftigdeM«c/;«wf^
geflacht ooitte vooren gewoont had: daer Subiäigines Imbraels-zoon zijn throon
wilden zy haer rechten onderhouden, die op haer nederlaeg. Moedig door fulk
zyin baer land niet gehouden hadden. Zy eenvoorfpoed , gefpt 'tharnafchaen
zijn dan daer ingetoogen door de enge in- tegen d'Indiaenen, en dient fich van de
gangen van de rievier Euphrates. Want hulipbenden der Türken .• waermede
d'Alderhoogße deede haer als doen tee- de Babyionifche Arabiers onder de knie
kenen,en hield däderen der ricwer op, krijgt.Na welke verrichting de Türken,
tot dat zy daer over gegaen zijn. Want niet fonderyfelijke veldflag, dePerfidoor het land was een weg van een L nge fche kroon op 7 hooft fetten. En defe
reife van anderhalf jaer : daerom word fchudde terftont door bloedige bewedie landftreeke t\\Taietl\ genaemt. Doe gingen; alfoo Tantgrolipix,ren koning
hebben zy daer in gewoont tot den laet- over Perfen gehult, met fijn broeder
ftentijd. Maer, (omoverteflaen dat Cutlumufes overhoop geraekte.P erfien
defe boeken Ejdre niet gefchreven fwom in burger bloed : tot eindelijk
zijn door een Propheet, of in de He- Zengis Chan uit Tatarye derwaerds trok
breeuwfche tael, of by de Joden voor met een geducht heir leger, op 7t jaer
goddelijk erkent, ofergensin'tnieu- twaelf honderd.^iemand derfde hem
weTeftament aengetoogen;) waerom afwachten. De Türken dan verlaeten . . . . .
\
•
r
Melchior
r
is 7t land Affareth meer America,dan eeÄ™&
nig andere verre afgele«en kuft ? Hie- Perfien,na een bewint van les eeuwen: Reb
en
maken
voor
fichruim
baeninCar'THrcronymus,die immers byfondere kennis
Bzech. & had wegens de toeftand der tien Ifrae- manie, Phrygie en Bithynie: uit welke
l. 6. innelitifche flammen, alfo in Afiewoonde, landfehappen fulke invallen deeden
rem.
en naeuwe kennis hield met deJoden, op 7 Griexe kaifar-rijk, tot eindelijk
om d'Hebreeuwfche tael grondig te volkomen meefters wierden. Wie kan
kennen, getuigt: hoe de gefeide flam- nu niet lichtelijk afmeten, hoe weinig
men nocht'fijner ti)t(Hieronymus heeft kans de verftrooyde flammen fagen,
gebloeid ontrent 7 jaer vier honderd om uit verre afgelegene woonplaetfen
onder deKaifarT^tWo/^Oin de fteden te zamen te komen, en lanx onveilige
der Meden en Perfen onder harde flae- wegen, doorandereenwederom anverny zukkelden. Sulxdefewonder- dere vyanden , fonder verfchoonen
iijke togt na Affareth, welke lang voor moordende, na America te trekken.
Immanuel de Moraes,die byfondere Gevoelen
Hieronymus moeft gedaen zijn, plaets
van Mor es
f
verdient onder d'andere Joodfche kennis van d'Americaenen verkreegen
1•
wegeni ae
beufelingen van den Behemot en Leviaherkomft
Bf. 4. c. 6. than, de gantfche wetverlooren, de had door langwijkgeommegang, oor- der
deelt,haer oorfprong niet herkomftig •Amertv. 49, 5-0.
r
zielen
in
beneden-aerdfche
kamers
c. 14. f. 2 1
i,
P ,
,
. . ° caenen.
c. 4. z>. 41. opgeflooten , die by Efdre verhaelt uit een volk; maer uit de Carthaginienworden. En hoe weiniggelegendheid fers en Joden, ten verfcheiden tijden
d'Jfraelieten hadden om te verhuifen, en plaetfen in defe Nieuwe Weereldgezedert de tijden van Hieronymus, kan land. Want de Carthaginienfers, herblijken uit defchrikkelijkfteverwoe- waerds over-gefcheept, vonden de
ftingen in Perfen en Meden aenge- j grond diervoegen vruchtbaer.dat vele
recht, verfeheide eeuwen achter een. j uit haer vaderland opkraemden: wesWant hoewel de Perfiaenen 7 rijk.door j halven eindelijk dit vaer-waeter, onO « . ^ f 0*- Alexander de Groote ontweldigt, we- ]
der lijfs ftraf isverbooden: ten einde
dermeefterswierden,
tetwiflAlexan\
Carthago, by oorfogs overval, haer felf
Perßen.
ders ftaetvolgers elkander op'ilijf vie-1 niet mögt verlegen vinden indien
te feer ontbloot wierd van volk
By defe gelegendheid gelchiede,
D 2
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datd'over-gefcheepte te mets woefter daerze anderfints over den gantfehen
en woefter zeden aen-naemen : ver- aerdbooden foo naeuw 'teen en anfpreid in huisgezinnen , t ledige land, der waerneemen?
Grotim
De geleerde Hugo Grotius, in zijnbrengt dt
fonder gemein opper-hoofd en vafte
wooningen , fwervender wijfe, be- onderfoek na d'oorfprong der Ame- Americaein Noorbouwden. Aldus wijd en zijd ver- ricaenfche Volkeren, brengt met vele nen
vegen te
deelt bedacht ieder nieuwe woorden, redenfen de Americaenen, van Panamahuis.
omtefprekentaelen, die, noch met af noordwaerd verfpreid , in Noorde Carthaginienfers,noch met d'andereweegen te huis : dewijl beider fpraek
nieuwe inwoonders , over-een quae- feer over-een komt, en de weg dermen. Doch ditgevoelen is te vooren waerds gemakkelijk te vinden is;want
zeden der wijdloopig wederleid. Voorts trachteerft zijnze uit Noorweegen gereift na
Brafiliae
Moraes te bewijfen,hoe deBrafiliaenen rftand, over wejk voor duifent jaer
nen en Joden zijn van Joodfche herkomft zijn : ter oor- 7 gefcsh kregen: van rftand door Frisverfcheifaek, na 'tvoorbeeld der Joden, niet land na Groenland, van Groenland na
den.
mogten trouwen, dan in haer flam- Eflotilandeen gedeelte der vafte Amehuifen: ook noemenze de oomen va ricaenfche kuft. Uit Frifland trokken
ders en moeyen moeders Beide be- derwaerds eenige viflehers twee eeuweenenze de dooden een maend wen voor de Spanjaerden in de Nieuwe
lang. Beide gebruiken lange klederen Weereld voet aen land fette. Joan de Ditgevoelen wori
tot d'enkelen toe. Ondertuflchen Laet kant fich tegen defe ftellingen. wijdloopig
fchijnen ons dufdaenige bewijfen van En voor waer wat reden kan gege ven wederleuL
gering gewigt. Want waerlijk de Bra worden, waerom juiftdAmericaenen
filiaenfche trouw verfcheelt t'eene- van d'engte af tuflehen Panama en
mael van de Joodfche , als die niet Nombre de Dios noorderiijk gelegen
verbunden is aen de felve flamme; een andere oorfprong fouden hebben,
maer bloedfchandig voltrokken word als die haer zuidelijk ftrekken ? Aentuflehen fufters dochter, of immers, gefien de gefeide engte noch door
wanneer defe ontbreeken, met 7 nae- bergen, nochftroomen door-fneden
fte bloed aen de felve. Voorts noem- is:en de Spanjaerden geen onderfcheid
den de Joden vaders, uit welker lende- in tael of zeden vonden tuflehen die
nen voor veele eeuwen gefprooten boven of beneden d'engte woonen.
waeren. 't Befchreyen der lijken heeft En wie fal gelooven, dat 'tfehaerfeh
lang ftant gegrepen, en als noch, by bevolkte Noorweegen heeft können
verfeheide Volkeren. Belangende de uitleveren byna ontelbaer duifende
tijd van een volle maend, was onder zielen voor7Noorder America, overdeJoden geen gewoonte : hoewel fulx
trefTende 'tZuider byfonder wangefchiede op een ongemeine wijfe, in
de velde Moabs over Mofes, enover neer daer by komen de groote eilande Patriarch Jacob feventig dagen. Ein-den dicht onder de noorder kuften
delijk kan niemand onbekent zijn, ten werten en ooften gelegen? Voorts
hoc de Romainen , Perfen en andere iswel waerachtig, (indien d'rßander
landaerd fich met lange klederen om- AngrimJonas geloof verdient) dat weigorden. Behalven dat dejoden,alwaer nige huifgefinnen na rftand uit Noorergens gevonden worden , haer feer weegen voor haer vertoornde Koning
ftip houden aen debefnijdenis, fon gevluchtzijn, op7jaer acht honderd
der welke niemand voor Jood erken- vier en feventig: doch was toenmaels
nen: aen de dienftplichrige zeden der rfland fchaerfch bewoond. Veertig Ifaac. Vtif
de
vaderen : aen d'oudheia, tael cn let- jaer te vooren beval Kaifar Luidewijk tanu*
Heb.
Daniteren : van welk alles de minfte de godvruchtige drjlanders hoogelijkels.
fweem niet te vinden is by de Brafi- aen Paus Gregorius de vier de, dewelliaenen. Hoe is 'tmoogelijk , datze ke d'Yflandfche Kerk ftelde onder
in America t'eenemael haer afkomft, Anfgar aerds-biflehop van Hamburg.
wet, befnijdcnis, tael en vordere Jo- Maer hoe komt het, dat nergens by
dendom fouden hebben vergeten, de Noorder Americaenen de minfte
fweem na 'tChriftendom niet te befpeuren
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fpeuren is indien van Yflandfche! Quaxutatlan,Ze'totlan, Icatlan, Tapat
Chriftenen oorfpronkelijk zijn t En lan, Cinacatlan, Cinantlan, Tenuchitlan,
waerom verhuifden d>rflanders na Comitlan, Metzitlan, Guatitlan, Neeokouder geweften , als Groenland en titlan, Curcatatlan. Behalven dat de
Frifland, dewijl haer vaderland ten meefte by-gebragte naemen niet zijn
grooten deelen onbewoond lag ? We- van landen; maer van fteden envlekgens Groenland en Frifland is bekend ken; en dien volgende geenfints diendoor d' Engelfche fcheep-vaert, dat ftig om de Duitfche uitgang i W h i e r
aen malkander vaft leggen, en beide uit te haelen : foo is 7tkennelijk, hoe
aen't Noorder America; doch niet fon-1 vele Americaenfche woorden op lan
derwijd-uitgeftrekteboezemen, die eindigen , die nochtans niet minder
tuflehen Groenland en America vol als/aWbeteikenen. Alfoo feggen de
yfelijke ys-fchollen drijven : fulx Mexicaenen puertatitlan, beduidende
d'over-togt t'eenemael befwaerlijk aen depoort: itzintlan beneden: ocachi
leid. En immers foo moyelijk indien tlatzintlan meer na beneden: Tenoxtitniet onmogelijk, foude deland-reis lan (defe hoofd-ftad word ook na
Valien -. alfoo de boodem diervoegen haerflichter Mexis Mexicogeheeten)
dik befneeuwt is, byfonder in diepe beduit toortze op een rotze.Voorts mag
valleijen, dat geen reifiger door-rae- het niet foncler reden ieder vreemd
ken kan. 't Geen vorders Grotius ver- fchijnen, dat de Noorder Americaenen
haelt van de viflehers, dewelke Eftoti uit de ganfehe Duitfche fpraek niet
/dWalder-eerft ontdekten, fteunt op meer als drie letteren; namentlijk tan,
7 verhael der Venetiaenfche ridders in plaets van land, ßehouden hebben.
Nicolaes en Marcus Zeno gebroeders. Belangende Groenland, door welk de
In 't jaer dartien hondert en tachten- Noorweegers na America fouden ge- Stm
tig leed Nicolaes Zeno fchip-breuk trokkenzijn, getuygl Lyßan der: dat Antiq.Danoos.
voor de Friflandfche kuft. Marcus bytoevaldoor EricRauder, op'tjaer""
hier af verwittigt, wend de fteven negen hondert {even en tachtentig, Groenland
derwaerds; veertienjaerbrachtenze gevonden , en dartien jaer na die tijd »«»»*«•
beide toe, om.ß//0/i/d»^aentedoen. bevolktis. Olaus Noorweegfche k o - E U . "
Eindelijk vervielen wederom op Frif- ning ftelde over de nieuwe inwoonland,
alwaer Nicolaesftierf.Marcus ders twee biflehoppen, den DrontRelatio
Marc Ze- t'huifwaerd gekeerd , heeft zedert henfehen aerds-biflehop onderwornonius.
fijn dag-boek gemein gemaekt: waer pen. De Noorweegers voeren vier eeuin verhaelt hoe Eftotiland, meer als wen achter een feer fterk op Groenduifend mijlen van Frifland afgele- land; doch federt haer koningen veel
gen , by Friflandfche viflehers door te doen vonden met verarming'en
ftorm vervallen, ontdekt is. Doch oorloogen , bleef de vaert fteeken.
dewijl verfeheide dingen ter neder- Men leeft nergens van defe Noorfteld , die met de waerheidweinigge- weegfehe volk-pianting, längs de zee
meinfehäp hebben , volgens 7 geen gehuifveft, datze over d' ontoegankezedert bykloofwaerdige fchippers lijke fneeu-bergen een padfogten na
is bevondefff kanmen niet zeker zeil de Nieuwe Weereld.
gaen op Zenoos vaert,
Grotius vorders pleit voor de NoorJoan de Laetxoont Grotius een groo- weegers uit'lgetuigenis der MexicaeTael der
Americae- te misflag aen, dat tot bewijs van der ners : als dewelcke den Spanjaerden
nen heeft
Americaenen oorfprong uitNoorwegen berieht deeden: hoe haer voor-ouders
geen ge
meinfchap d' over-eenkomft*der tael by-brengt
geen inboorlingen des Mexicaenmet deSoorHy
tcld
ettelijke
plaetfen
benoorden
I
fchen boodems geweeft zijn; maer uit
weegfche.
Panama op, die eindigen met den let- j 7 noorden herwaerds verhuift : hoe Kattehonter-greep lan, in plaets van land, ter : alder-eerft fich neder-floegen op £ - ^ 2 * 2 oorfaek de Spanjaerden de lettcr d aen ftotiland, alwaer tegenwoordig noch rumbega,
7 einde hebben uit-gelaeten. 7Is ! de voetftappen derNoorweegfcheaf-'" Amtric*waer in 7 Noorder America leggen komft in de ftad Norumbeta baer blyCimatlan, Coatlan , Guefcolan, Artlan, kelijk te vinden zijn. Na California
'
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woond een volk van de felve tael en
zeden met de Mexicaeners. In defe
hoek onthouden haer ook de Alavarden of Longobarden. De Spanjaerden
noemen Nieuw Mexico, 7 geen waerlijk./^/ oude is, uit welk voor acht
hondert jaer op-kraemden. Doch
waerlijk de Mexicaeners, van Nieuw
Mexico, verhuifende, lieten foofeer
niet achter de ruggen leggen 7 noorden , als wel 7 noord-wellen. Dit Mexico leid in 7t gefigt van California,
welk gelooft word te paelen aen Tattarye of ten minften door een kleine
ftraet gefcheiden te wefen. Doch Norumbega, indien 7 ooit was , moeft,
volgens 'tgevoelen der Weft-Indifche
fchrijvers , eertijds plaets beflaegen
hebben, alwaer 7gedeeltevan Nieuw
Vrankrijk leid , by d' Engelfthe bewoont: tuflehen welken Nieuw Mexico een ongemein groote landftreek
fich wijd en zijd Verfpreid. Ondertuflchen word ook alhier nergens
7 minfte overblijffel van een flaaNorumbega gevonden. Jad' inwoonders
bewoonen geen fteden: zy flaen haer
dorps gewijs neder: veranderen t'ellekens, onder een hoof dman,na wien
'tdorp een naem krijgt , d'opgeflagen hutten. En aen dit Norumbega
konden de Noorweegers over rftand en
Groenland na Eßotiland , wegens de
woefteinhammen en groote middelandfche zeen , by d'Engelfche ontdekt , te land niet komen : fulx zy
onmoogelijk verlaetende Eftotiland
nietgeraekt zijn tot Norumbega. Hier
komt by t getuigenis der Mexicaenen
felfs : als die erkennen , hoe zy uit
't noorden aftrekkende 7 land voor
haer niet ledig vonden ; maer met
deChicbimecen een woeft volk,fonder
godfdienft en wetten , bloedige en
langwijlige oorloogen voerden, eer
ruim baen kregen.Ook komt de landaerd tegen California over in fpraek
en zeden met de Mexicaeners geenfints over-een; want hier leid Nie uw
Mexico verdeclt in verfeheide Volkeren van ftrijdige zeden en gantfehelijk
verfchillende tael. De Alavarden, by
Grotius vermeld, zijn nergens te vinden. Miflckien is hy mifleid door Alvaradus een Spanjaerd, die in defe
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hoek veel kuften ontdekt, aen welke
fijn benaeming toepafte.
Grotius dwingt de volgende bewijfenuitd'overkomft der Americaenfche tael en zeden met de Noorweegfche. Alfoo, feid hy blijft klein verfchil tuflehenpagod en bygodoiminder God, guaira en waeijer llama en
tarn, peko en beke. Beider zeden in- zedender
fchelijx hebben onderling groote ge- *
meinfchap.DeMexicaeners berichten, ners.
hoe haer voor-ouders alleenlijk by
dejagtleefden. Voorts deilenze den
tijd afniet by dagen , maer by nachten : waflehen de kinderen, foo haeft
ter weereld komen in koude vloeden : zijn diervoegen genegen tot
dobbelen , dat de vryheid felf aen
'tlotwaegen: ieder man vergenoegt
fich met een vrouw , uitgezondert
weinige onder d'adel, die fomtijds
in dartelheid met veelgemaelinnen
uitfpatten: werpenhier en daer heuvelen op tegen d' hooge zee vloeden: geloovend'onfterfelijkheidder
zielen : ieder eetaen een byfondere
tafel: zy gaen meeft bloot, bedekt
rondom de fchaemachtige leden :
fommige ofleren, en eten menfehenvleefch. Dit alles, volgens Tacitus,
Plinius, Lucanus en andere Romainfche fchrijvers, heeftflandgegrepen
in d'aloude Duitfchers , welker affetfels d' inwoonders tuflehen deNoorw7eegfche bergen zijn.
Defe ingebragte bewijfen voor de
Noorweegers, als vaders der noordelijke Americaenen , wederleid Joan de
Laet aldus; 't brengt geenfints eenig
gevolgin, dat 7 een volk uit het andere herkomft t r e k t , fchoon genoomen hier en daer eenige woorden
gevonden werden , die cSfelve beteikenis hebben onder verfeheide landaerd; want fulx kan by toevalofuit
andere oorfaeken gefchieden : veel
min wanneer eenige naemen met
toe doenof af-doen van letteren.gcweldiger handgerekt worden. Daer
cn boven fchuilt geen kleine misflag d'aen-getogen woorden felf;
want pagod word n>jet bekend over
gantfeh America: <fc Volkeren in OoßIndien tuflehen de flroomen Induscn
Ganges paffende benaeming pagod oi
pagoode
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pagoode haere afgodifche tempelen moromoro , vertoonen een wondertoe. Guayra is nergens gebruijjelijk lijk vreemd geficht: byfonder wanin America , dan by de Peruaenen; neer vermoeid ftille ftaen, fonder bedoch beteikent eenkleyne bak-ooven,weeging , een geruime tijd achter
en niet een waeijer : infchelijx ilama een, ftar oogende öp deharders, niet
beduid geenfints aldaer een tarn; want fondef belacchelijke ftatigheid: hoevoor d'aenkomft der Spanjaerden wel ook fomwijl gebeutt,dat onvoornooyt lammeren offchaepen inPeru fiens een fnelle loop na een d'ontoegefieri zijn ; maer wel een wol-dra- gankelijke top der rotzen nemen,
gend beert, byjofeph de Aeofta aldus waerdoor laft en beeft verloören gaet.
befchreven : Ilama is een viervoetig De Pacos hebben infchelijx niet min
dier , welker gelijk nergens dan in vreemde luimen; want altemets hol
Peru gevonden word , want 7 ver- over bol met pakkaedje ter aerde
fchaft fijn meefter koft enkleederen, plotfen -. verroeren haer geenfints
en vervult de plaets van laft-voeren- fchoon aenftukken wierden gekapt.
de vee, fonder de minfte koften, al 7Befte middel, by de Pacos neder te
foo te voeden is met 'tkruid'tgeen fitten en teftreelen, tot na eenige
by de weg of op 'tgebergte waft. uuren vertoevens uit haer felfs opBefcyaj. Doch dIlama is van tweederleiflag,ftaen. Dit vee blijft feer onderhaevig,
ZwZft wollig of kort hairig: d' eerfte drae- een fchurfte, carafche genaemt ,waer
jiama in gen de benaeming pacos, d' andere aen gemeinelijk fterven : en dewijl
Beru
zijn weinig kleinerer als een kalf, met 7 quaed feer befmettelijk is , word
een laage hals, nietongelijkeenka- de Pacwlevendigbegraeven, ten einmeel, van verfeheide verven, alfpo de defchurftheid niet voort-fette onfommige wit, andere fwart, ettelijke der d' andere. Ook taft Grotius mis,
gefpikkelt, by de Peruaenen geheten wanneer 7 Mexieaenfche peke met
7Duit-
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7 Duitfche beke foekt over-een te terius wegens d' inwoonders in Nie uw
brengen ; want hoewel veel Mexi Vrankrijk , die de naefte leggen aen
caenfche plaetfen, bergen, ftroomen Noorweegen. En wat behoeven dAmeeindigen op peke , foo beteikend ricaenen juift de Duitjers voor leernochtans fulx niet eenbeek, wanteen meeftgrs te hebben, om hopgten te:
beek n oemenze atlaubtli. Joan de Laet gen hooge water-vloeden opte werpen,
dewijl
de
noodfaekelijkheid
fulx
betuigt, hoe hy met byfondere vlijd
door muffelt had een Mexicaens Woor-uit haer felf leert ? En waer is ergens
den-boek , by de Spanjaerden binnen een volk, welk foo redenloos holt ,en
Mexico ter druk-perfe befteld, om te 't flaeuwe licht der natuur diervoegen
onderfoeken, of ook aldaer te vinden uir-dooftydat het den beeften en menwaeren eenige woorden , die met fehen gefojk verderf toefchrijft na de
d'Europifche taelen , hem bekend dood De manier van maeltijd te
de minfte gelijkenis hadden ? doch houden is verfcheiden in America, alvond niet minder. 7 Staet vorders waer ieder volk naeuwelijx met 7 aneven foo gefielt, belangende de over- der eenige gemeenfehap heeft. Ook haerkie,.
eenkömende zeden van Noorweegers gaen d'Americaenen niet bloot; de
.
enNooder Americaenen. WantAvat de Spanjaerden vonden de Mexicaeners
jägtaehgaet, hoe veel Volkeren heb- niet alleen keurig gekleed ; maer die
ben eerrijds by de jagt geleeft? De ieder gewaed en deel dcsfelven een
»
oudg Duitfchers en als noch fe Scy- eigen naem toepaften.De inwoonders
tben zijn diefwegen berucht, om an- van Virginia gebruiken lange hemb!
dere landaerd over te ftaen. Behal- den : de Floridaenen vacllten van
ven dat de Mexicaeners van bezaedig- wild gedierte : ten noorden fteekendeimborftbereeds voor veel feuwen ze van den hoofde tot de voeten in
haer ^oor-ouders, niet erkennen jae- ruige huiden. 7 Menfchen-ofFer heeft
gers jreweeft'te zijn ; maer wel de fich wijd en zijd eertijds over de weej;
CrHcbtmecen, die zy4n «Ufe geweftenreld verfpreid. Hoe verre dit moor- ' —
vonden. Derekeningdestijdsbyde den ftand greep, is te vooren overnachten, herkomftig van de Hebreen vloedig aengewefen. Eindelijk zijn
gaet by verfcheyd* Oofterfche Vol- alle d' Americaenen niet fchuldig aen
keren in fwang. Ook hebben niet al- 7 eten van menfehen vlcefch. Defe
leen de Duitfchers de even-geboorene onmenfchelijkheid word meeft in
kinderen afgefpoelt in de ftroomen: V Zuide r America gepleegt.
hoewel fulke gewoonte daer'enbooDus lang wegens de bewijfen voor
ven nooitby de Mexicaeners gebrui- de Noorweegers, om haer plaets op te
kelijk is geweeft ; maer wel dat de ruimen binnen d' omtrek van tNoorvroed-moeder 7 kind ten vierden dag delijck America, als ook de wederlegna de geboorte neder-leid op d' open- ging der felver: volgt nu te vorfchen
plaets des huis: ten midden des plaets, na de volk-planters des zuidelijken
gedektmetbiezen, ftaet eenpotvol gedeelte, van d' engte tuflehen Panawater in welk 7 kind gewaflehen ma en Nombrede Dios tot deftraetMaword. Aen dobbelen zijn d'Ameri- gellanes. De Peruaenen beflaen längs vemamtn
caenen niet fchuldig ; doch wel ver- de Zuid-zee een groot ftuk lands *</»»'<'
feheide andere Volkeren. Sulx haer op den Americaenfchen bodem
w^cS
Grotius te onrecht defe fonde te laft
Grotimiopkt haer herkomft in China.
leid : gelijk in 7 tegendeel verontSijn
redenen loopen hier op uit. De
fchuldigt, als of niet fchuldig ftonden
aen echtfehending door de veelheyd Peruanen van fchrandere imborftJ?edervrouwen. Immers ieder Mexicae- toonen genoegfaem niet gemeins tc
ner trouwt foo veel bed-genooten, hebben met d'andere Americaenfche
als hem goed-dunkt. 7 Selve getuigt landaerd: ja fich herkomftig uit de
de lefuit Martijn Perez van de Cinalo-Chineefen welker fcherpfirtnig veranen, en aadere van andere Ameri- nuft als in geen ontaerde affetfels,
caenfche Volkeren -. gelijk ook Quar- duidelijk befpeurt word. Defe wacrheid vind geen klein fteunfel aen
d'over22
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d-overblijffels der Chineefche fche- groote fchepen of Zeilen. Hoe?Sou^
pen op ftrand alhier te fien. En 't is denze dieryoegendekonft, welk uit
geen wonder indien de nieuwfgie- haervaderland China afbragten, t'eerigheld of 'tgeval de Chineefen lang nemael vetgeten hebben, entegelijk
geoefendezee-luiden, na ditgeweft, 'tvaderland , dat nooit derwaerds
flechts door een zee gefcheiden, ver- keerden? T e meer nadien 7 gemakke^
voert heeft. Hier by komt de gods- lijker valr, uit Peru na China te verzeidienft ; want beide eeren den fon: len, danmit China na Peru, ter oorfaek
noemen haer koning den zoone des de winden onder de middag-lijn 00fons : fchry ven geen letteren, maer ftelijk waeijen. Endies te wonderlijzaek-teikenen, van boven na bene- ker ishet, hoe de kleine Chineefche
verhaelvan den. O o k was Mancocapacus een Chijonken bytoeval door onweder aen
uancocapa- nees v a n wonderiijk vernuft : dewel-Peru te land quamen; dewijl niet konau
ke verkundfehapt, hoe fijn landzae- den verdacht zijn op Jijftogt voor
tenoverd'I? Zuid-zee vruchtbaerelan- negen maenden welke tijd vereifcht
deryen bewoonden;dochfonder wet- word,om degefeide togtaf te leggen.
ten en beftier , derwaerds over ftak, Doch indien iemand wil ftaende houde verftrooide tot een licchaem ver- den,dat voorbedachtelijk dit vaer wazaemelde, en voor fich en zijn nako- ter zijn ingeffeegen: hoe fetten de tfnmelingen een rijk oprechtede, na de neefen juift ftreek op Peru, en niet na
wijfe der Chineefen. De ingebragte re- Nieuw Spanje , vry dichter aen China i
denen beantwoord Joan de Laet aldus. Waejrom werden geen koop-waeren
Hoewel de Peruaenen in fchrander- der chineefen in Peru gevonden,dewijl
heid d'andere Americaenen overtref- defe ten handel derwaerds trokken ?
fenl e n , opd'aenkomftderSpanjaer- Hoe bfeef de vaert fteeken, die eens
den, na een gefchikte voet vanland- ontdekt was? Vorders is d'afgodery Zedett der
. r
.
.91
•' Peruaenen:
beftier leefden , nochtans konnerize
met
delongepleegt.verre
eertijds
vergeenfints haelen by de fcherpzinnige
geeftigheid der Chineefen. Ja nergens fpreid over de wereld: fulx fulk bewijs
zijn in Peru gevonden foo künftige niet kan dienen, om de Peruaenen herhand-werken , waer mede China de komftig te maeken uit de chineefen,
gantfehe weereld den loef affteekt: fchoon beide den fon d'hoogfte godsnergensfulk een geftalte van huifen of dienftigheid bewefen. Maer nu is7 tefteden : nergens de minfte fweem na gcndeel in beide waerachtig; want de
de Chineefche fchranderheid. Wegens Peruanen eeren voor opperfte God Vide Chineefche fchepen iaPeru gevon racocha een Schepper Van alles.De Chi- Kircheti
iiden, kan niet bevroeden watgeloof- neejen, indien Trigautiusfichtbarege-l China
c
tuige,geloof
verdient,zijn
verdeeltin
f
^
]i
erC m e
waerdig fchry ver fulxgetuigt?Immers
driederlei
gedeeltheden
wegens
gods-/«,.
het bhjft onwaerfchijnelijk. Want
waerlijk de Chineefen konden veel ge- dienft: de eerfte volgt den wereld-wijmakkeiijker en nader door d Atlanti- fen Confutius,en erkent een koning der
fche zee aen Americaes kuften, ten oo- hemelen, die alleen mag gedient worflenvan Peruafgeleegen, over-fteve- den door de * Chineefche Alleen-heern e n , dan längs de woefte en vry groo- fchentot welken einde twee tempelen
ter Zuid-zee met deafgrijfelijkeftor- geflieht zijn binnen de koninglijke
men jammerlijk worftelen,waer tegen fteden Nanquin en Pequin, d'eene fiet
de fwaere Europifche fchepen naeu- op d'hemel,en d'ander op de aerde.Dc
welijx beftendig zijn, veel min 7 Chi- twfeede fekte draegt de benamingSa?neefche vaertuig. De Spanjaerden, die quia, dienende d' afgod Omyto: de derna Acapulco uit de Philippinen jaerlijx deLanzu, befig met duiveler. te befweaffteeken ,verneemen wel 7 groot ge- ren , welker affchouwelijke afbeeldvaer, 7 geen byfonder van de fwaere fels, op geel papier met fwarte inkt
ftorm - vlaegen loopen onder Califor- afgemaelt,aen de wanden hechr,en als
nia. Voorts willen de Peruaenen, voor dan een geluid in de kamers maekt,
d'aenkomft der Spanjaerden, van geen niet anders of vol duivelen ftaeken.
Ook drijftze de boofegeeften binnen
E
zc-
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zekere beeiden , waer uit antwoord Peru tegen de Zuid zee flooten. Inop voor-geftelde vraegeo afvordert. dien iemand een waerichijnelijkheid
Wat gemeinfchap heeft fulkeafgode- op reden gegrond wil plaets geven,
ry met der Peruaenen fonnen-dienfl, fal naeuwelijx ontkennen , of Manwelke in China nergens ftand grijpt ? cocapacus word d'eerfte Peruaenfche
Doedhierby dat de Peruaenen haer koning gefteld , ter oorfaek fich alkoning noemden een koning des rijx, leen - heerfching boven d'andere geen niet zoon desfons, gelijkin Cloina: meine land beftierders, beftond aen
hoewel anderfints de Mexicaenen den te maetigen : niet ongelijk 7geen
fon aenbidden, en den Spanjaerd Cor- Holland beleefde , wanneer ieder
tefius zoon van de fon noemden. W7at Heer een byfondere hcerlijkheid of
belangt de gemeinfchap van fchryven riddermaetigetiof fteede befat, over
tuflehen de Peruaenen en Chineefen is welke fich Dideryk onder de benaekennelijk , hoe de laetfte alle haer ming van Graef ten Opperhoofd verwoorden bevatten in een letter-greep, tiefte. Maer gelijk defe eerfte Holfulx foo veel letters als woorden landfche Graef t'onrecht uit Aquihebben , welke diervoegen te zae- taenien gchaeld word , alioo inmen voegen, dat niet boven tachen fchelijx Mancocapacus uit China, om
tig duifend beloopen ; doch met tien over Peru te heerfchen. Want hoe
duifend kan ieder fich behelpen, om quam hy derwaerds 2 Bragten iijn
alles uit te drukken. De letteren landzaeten de tyding in China ?Noodrtaen begrepen in haer Woorden- u endig dan moet tuflehen Peru en
Gefant- boek Halpien. De oude Chineefen ge- China een vaert zijn geweeft. d'Onf
denchZ b r ü t e n feventien fchrijf-beeiden, gerijmdheid is allem naiven tafte/ i.c.i. beftaende of uit w7onderlijk gekron- lijk.
kelde Hangen , of uitgereedfchap der
Dus lang zijn opgeloftdeverfchei- ^ * J ^
land - bouwery , of uit vlerken des de gevoelens wegens d'herkomft der caenm „'
vogels Fum - hoan of uit oefters en Americaenen , by welke 'tonderfoek ^ß^wormtjens of uit worteis van krui- niet kan blijven fteeken , alfoo 7 geden, of uit .tfgekorte vogels-pooten, fchil geenfints beflechtleid. Vooraf
of uit fchild-padden, ofuitpaeuwen, kangefeid, dat het lichter valt in dit
of uit kruiden en vogel-wieken, of uit onderfoek tby-gebragte te wederCo, of uit dwael fterren en foo voort. leggen, als icts zekers vaft te ftelien :
Maer wat gemeinfchap hebben de te meer nadien de woefte inwoonPeruaenen met dufdaenig fchryven ? ders der Nieuwe VVeerelditllgeen beWant, volgens Inca Garcilaftus de la Ve-richt können geven , door mangel
ga een Peruaen uit koninglijke ftamvan bewaerde geheugenis des oudme,kent Peru noch papier noch fchrift
heids. Echter feer waerfchijnclijke
of eenig bewijs van aenteikening. Zy
giflingen , op goede redenen gebewaeren de geheuchenis der oudgrond , füllen ten draed verftrekken
heid byliedekens: welkemanier voor
in dit duifter doolhof. Want nie- r*«/w»
vele eeuwen in fwang ging onder verde
v
feheide Volkeren. Belangende Man- mand fal ontkennen, of 7 menfehe- ^'0 t["
cocapacus , kan niet ontkend of be- hjk geflacht, te mets door v o o r - t e e - ' "
kleed d'eerfte plaets in orde onder de lingnade zond-vloed vermeenigvulPeruaenfche koningen,zijnde een in- digt, verhuifdc uit teene land , onboorling en niet een vreemde Chi- magtig d'overlaftige meenigte te vocredr,.; van nrefch. Vier honderd jaer voor d'o-den , na 'tander , tot eindelijk ook
*lZ''7n v c r k °™ft der Spanjaerden , begonliy geraekte op d'Americaenfchen booPjnna^c- tland te beftieren : bouwde Cufco; dem : welke alfoo haer buiten geto.mpnu. d o c h breide zijn rijk niet uit tot de mein wijd uitftrekt, en echterallcntZuid-Zee. Capacypanqui na- neef van halven dicht bewoond is , ftaet af tc
Mancocapacus ftoof foo zeeghaftigde meeten , dat juift niet een volk alnabuuren op tlijf , dat hy alle fich daer fich heeft neder-geflaegen. Waeronder wierp , tot de bergen die uit om foud het niet können \yefen, dat
gelijk de Franken onder de Gaüoifers,
de
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Lichtelijk de Noormannen onder de Franken, de
j
| ven degifling.niett'eenemael verworbeftaen d'A
Gotthen
onder
de
Spanjaerden,
de'JVil\ worden 'tgevoelen dergenedie
' pen
mericaenen
tenen
Slaven
onder
de
Bataviers
haer
uit verftelien , dat ook, voor eenige eeufeheide Vol- felf, geweidiger hand of by verdrag,
wen , togten na de Nieuwe Weereld
keren.
plaets maekten , alfoo tot de eerfte j uit die eilanden gedaen zijn. Immers
bevolkers van America vreemdelin- is defe landaerd boven andere begen uit verfeheide geweften zijn toe-1 rucht in byfondere kundfehap der
gevloeid. Immers geeft fulx niet dui- j fcheep-vaert; fulx de Cretenfers en Phefter te kennen de duifenderlei ver- niciers na de kroon ftaeken , ja voor
fcheiden landaerd in zeden en tael,! beide op d'Oceaen in de weer waeren.
door welke de Nieuwe Weereld meer Haer haevenen leggen geenfints ongedeeltisals Europa enAfia : als ook gelegen, om na America over te fted'inlandfche oorlog, die America ge- venen.
lijk in geduurige wapen-kreet houd.
Hier af brengenze een ftaeltjen oude togt
Voorts können bequaemelijk ver- aen den dag, voor-gevalllen op 'tjaer VMO Madok
b
r
J
feheide Volkeren derwaerds over- , f i
, °]
.
na Amer
fchepen. Gelegen leggen de Canarifcheell honderd en leventig : wanneer rka.
eilanden , om America aen te doen. Owen Guyneth aflijvig fijn zoonen naAcoßa leide defe reis af in vijftien da- het uit-geftrekte heerlijkyen en groogen. Voorts getuigt Plinius, hoe defe te tweefpalt wegens de felve ; want
eilanden t' fijner tijd onbewoond la- onderling in de waepenen geraekt,
gen ; doch dat echter overblijffels van vochten foo ongelukkig , d a t , re
gebouwen gevonden wierden. Lich- mets verfwakt, alles quijt raekten:
telijk zijn d'ingezetenen over-ge- alfoo haer onechte broeder fich dienfcheept na 7by-geleegene America. de van defe gelegendheid : en eerVoor 's Heilands geboorte is bereeds lang hem in 7 bellt der nagelaetene
Tercera, gelegen ter halver weg tuf- goederen geweidiger hand ftelde.Onfchen Spanjen en America, bevaeren. der Guynetbsftrijdendezoonen was
En even foo licht viel het van Terce- ook Madok, die haeft bekomft kreeg
ra voor America ten anker te l'oopen. aen dufdaenige broeder-ftrijd. In DavidnrHier quam by de dringendenood,die d'havenen van Venedotia (toenmaels veU",.in
de Spanjaerden genoegfaem dwang, na fijn vader Guyneth genaemt) ruft c'ambTi*.
om uit te fien na andere geweften. hy eenige fchepen toe : verzaemelt
Want, zedert haerzeeghaftige voor- volk in N oor et Wallis : en verzeild
Marion de vechter Baucius Gapetus quijt raek- voorby rerland weftelijk öp. EindeBeb Hifp- ten
kregenze allenthalven de flag- lijk ontdekt een onbekendekuft, fonl. i.e. it.
boeg tegen , uitgemergelt door de der inwoonders ; doch feer vermaePhenicifche overlaft. Enzedert droe- kelijk en viuchtbaer : weshalven na
genze geen minder jok der Room- Wallis de ftevens wederomwend, en
fche moogendheid. Waerom niet alomme ruchtbaer maekt 7 nieuw
vreemd fchijnt, indien een merkelijk gevondeland; welk nu ieder verruilen
aental fich weg-gepakt heeft , ten konde voor de dorre Wallifche gront,
einde eiders in vryheid mogten le- alwaer dagelijx tot onderling verderf
ven. Hier toe ontbrak geen gele- burger-bloed geftort wierd. Geen
gendheid , alfoo van bequaem vaer- klein getal kreeg ooren na fulk een
tuig voorfien waeren : en goede ken- gewenfehte gelegendheid. Eerlang
nis uit de zee-togten der Pheniciers, lagen tien fchepen zeil-reede met
welkers vlooten dagelijx in d'Oceaen wijf en kinderen die te land gevan Caliz en Gibraltar ftaeken, kon- flapt zijn op Acuzamil een geweft
denhebben, om weftelijklandtebe- in 7t noorden van America , volgens
zeilen.Te meer nadien Hanno bereeds Francifcus Lopez de Gomara; dewijl altot de Gorgades, gelijk als in 7 geficht daer inwoonders vond 'tkruis aenvan America, gevordert was geweeft. biddende, hoewel anderfints de minEn hoewel BritannienfTerlanden dOr- fte fweem na 'tChriftendom niet
Bngelfche
cades verder afleggen, foo kan, behal- hadden behouden. Dufdaenig verberuchte
zee-luidc».
val moet niemand vreemd fchijnen;
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mindert, hadden te gelijk met de vcltael en zeden van die over neemen len der zee-wolven ten kleeding feer
rot welke quaemen: (alfoo hebben de woefte manieren aen-genoomen.
burgers binnen 7 Pruififche fledeken Doch foo fulx plaets grijpt omtrend
Holland niet behouden van 'tgraef- 7 tydelijke, veel meec 7 geeftelijke.
fchap Holland, en deingezeetenenin Want hoe foude niet een volk in duiNormandye van haer afkomft-plaets, flernis dwaelen, die fonder 7 licht
alsdegeheugenis in d'over-eenkomft der befchreeve leer en rechtzinnige
der naemen) of indien bevolkers van leeraers, allecnlijk toe-leid, om door
leedige landfehappen te mets, gelijk de weereld te geraeken, en geenfints
met een nieuwe lucht, nieuwe manie- goed, ja 7 voornaemft acht, den waeren aenneemen , fulx in d'affetfelen ren God in gedachtenis te houden,
geen fwier des eerften vaderlands ! hem te danken en te vcrheerlijken ?
word gevonden. Wie foude by dHol- Längs die weg heeft de duivel 7 heilanders foeken eenige byfondere ge- dendom den weereld opgedrongen,
meinfchap met dHeften , uit welke en d'eene dwacling aen d'andere benochtans herkomftig zijn ? De tijd, fpottclijk vaft-geknoopt.Voorts kon- ofmet/mnood, gelegendheid des woonplaets nen ook uit de naeft bewoonde >%«</««•
en vordere omftandigheden brengen landfehappen aen America fommige Amtri'clgt.
groote veranderingen by waer door derwaerds geraekt zijn by toevalen raektzij».
de nakomelingen haer verhuifde door ftorm. Want gelijk een groot
voor-ouderen meer en meer ongelijk deel der heilfaemekruiden, fteenen,
vreemde worden. Ten bewijs kan dienen debergwerken, goud, ambar-grijs en byvand^la v o e r v a ^ °P '* J a e r vijftien honderd fondere genees-middelen niet foo
vernuft^als wel
Roche acht en negentig, wanneerde mark- feer door menfchelijk
7
graef de la Rocl>e verlof kreeg van dentoevallig, tot s menfehen kennis quaFranfchen Koning, een volk-planting men, ten einde meer de goddelijke
over te brengen na Nieuw Vrankrijk. voorfienigheid als der menfehen
De la Rodie fette vijftig menfehen on- fcherpzinnige door-fnufleling mögt
derweegop't eiland de Sable uit: ter geroemt worden: even foo zijn meeoorfaek de gelegendheid des gefeiden nigwerf nieuwe landfehappen ontkinds niet recht kende. Voort-ge- dekt , werwaerds de fchippers niet
trokken, met inficht, om een bequae- dachten te Zeilen. America felf dient
me haeven eiders op te doen alles ten bewijs; want hoc isColumbus gaenkeurigt'onderfoeken, en thans af te de gemaekt, dan door een zee-man,
haelen, die op Sable te landftapten. die dicht onder d'Americacnfche ei7 Was befchikt; doch, derwaerds ten landen by ftorm verviel; zedert naeudien einde gekeert, wierd beloopen wer-nood binnen Maderaes haven
vanfoodaenighard weder, dat voor- 7fchipafbragt: en, ten huifevan Coby Sable moeft laeten ftaen, en in een lumbus overleeden ,fijn dag-aenteikcFranfche haven Valien. d'Hartoog de ning voor verteerde koften na-lict ?
Mercure wift tegen den weder-gekeerH o e w e l nu uit de voomoemde
America b
de foo veel in te brengen wegens wan- plaetfen en o p gefeide wijfe America *«•'»**
plicht, dat ter hechtenis befteld wierd. 1 .
ir i
r
zond-vM
Terwijl de la Roche vaft fat, taelde van inwoonders kan voorfien zijn ge- bevolkt.
niemand na dieop Sable waeren uit- worden, foo geeft het fchijnbaerder
gefet. En defe onderhielden haer felf zekerheid dat Americaes bevolking,
by vifch vangft, varkens enkoeyen, niet alleen kort op de zond-vloed;
die de baron Leri , uit-getoogen tot maer ook längs een land-weg volbevolkingvan Nieuw Vrankrijk, door bracht is. Immers flaet het geenfints
nood op Sable door defe voorval te aenneemelijk, 7 geen met Gods wijsland fette. Eindelijk gelafte koning heidengoedheid ftrijdigvalt. Doch
traneifeus d'eerfte, dat de Terre-Neufs7 foude hier mede ftrijden , indien
vaerders la Rockes volk fouden af-voe- een geheele weereld, vol gewafch en
ren. Defe, van vijftig tottwaelfver- onderhoud voor menfehen cn vee,
fonder vee en menfehen onbruikbaer
blccf
w a n t indien verhuifde Volkeren de

Herkomft der americaenen.
0/
Reufenin bleef leggen. Vorders weten d'Ame-welke in de laeter tijden t'eenemael
America.
CD
verlooren zijn: tot\Wilhem Betancourt
ncaenen veel te verhaelen van reufen, edelman uit Picardye de felve wedie op haer bodem tot d' uiterftegod- derom ontdekte. De Dichters fchijdelqosheid waeren uitgefpat. 7 Welk nen dufdaenige flofheid te brandna d'alder-oudfte oudheid fmaekt; merken onder 't verzierfei van een
want felf voor de zond-vloed zijn be- draek, die in d'Hefperifche boven gourucht geweeft de reufen en der felve deappelenbewaert; want defe draek H(rperirche
boosheid , eerft herkomftig uit de is niet anders als d'Oceaen, fichkrom- hoven wat
Cainieten , en namaels ook uit ver- mende om de eilanden Hefperides,hedmdenmenging van Cdins zaed met Setbs tuflehen Africa en Americajmet flangsZedert de zond- vloed zijnfe niet uit- gewijfe bogten; en alfoo, door ongeftorven ; want in de verftrooying kunde der zee-luiden, veel fchepen
van de bouwers aen Babels tooren, nu en danbleeven, bleef de vaert induifend fchreeden hoog lieten fich < fchelijx fteeken, fulx de goud-mijnen
reufen vinden. Hier uit ontftaet 7 ver- tot haer fchatten niemand lieten nadichtfei , by de Romainen en Grie- deren.
ken eertijds gelooft, belangende de
7Tweede.7geen voorts tebewij•
reufen,beleid door Enceladus en Bria- fen ftaet, fiet op deland-reisderbereus met honderd armen en vijftig volkers van America Weder - zijds
buiken, die den bergPelion boven op ten weften en ooften word het beOffa plaetften , om den hemel te be-] fpoelt door de Zuider en Atlantifclie
zond-vhed (formen. De algemeine kennis derOceaen : d' eerfte rolt met zijn golven
aldaer beQ
j i
j
r
over een afgrond van drie duifend
kend- Americaenen van de zond-vloed geett mijlen, d' andere is vry kleindcr.
eenig bewijs , hoewel duifter , hoe Nood wendig dan volgt , dat'd'Ameten tijde Noachs derwaerds getrokkeri ricaenen moeften herkomftig wefen
zijn. Want waerom foude iemand uit 7 onbekende Zuid-land, gefcheept
niet mögen geloven, daer Noach drie over de ftraeten Magellanes en Le
honderd en vijftig jaer leefde na Maire; doch is fulx geenfints aenneed'uitgang uit d'arke op Ararath, dat melijk, alfoo noodwendig uit G-root
fich bekomme« heeft met de aerde Armenien , eerfte woonplaets van
te bevolken ? En wie fal hem toe- Noach na de zond vloed, over de weefchrijven een onkunde defer Nieuwe reld verfpreid zijn : dienvolgende
Weereld, die foo veelin d'eerfte wee- fchijnt America eer volk verfchaft te
reld gefien had, en welken God Hei- hebben voor 7 Zuid-land, als in 7t tede , om d'ontvolkte aerd bodem gendeel. PeterFernandezdeQuirver- ] - d
at t0 e
van inwoonders te voorfien ? En hy haelt, hoe hy en d' hopman Luidewijk Ke
Terra AUkonde America betet voorfien ,zijnde Paez de Torres gehen hebben een ge-"rat'
dichter by Ararath gelegen, dan Ita- deelte des Zuid-lands, en aldaer on- onbekende
lien , Spanjen , Duitßand of eenige tallijkeinwoonders,fommige blank, f^'^"d'
noordelijke landfehappen in Europa. andere geel , andere zaluwachtig ,fchrüving.
Sulx America , onder d'eerfte men- met lang, fwart, los, gekruift, wolfehen na de zond-vloed bekend , ja achtig en geel hair. Zy leven fonder
bewoond kan zijn , hoewel zedert wallen, fterkten, wetten en koning,
u.c.16. onbekend is geworden. Plinius,klae- feer eehvoudig; doch in verdeelthegende over de flofte gemakkelijk- den gefplitft. Haer waepenen zijn
heid , die toenmaelsen langte voo- boogen, pijlen, knodfen, ftokken en
ren ieder volk aen haer eigen haert- pieken. Bedekken de fchaemachtige
fteede vaft-maekte , feid : Niemand leden. De huifen uit hout ftaen bedraegtforge, om nieuwe landen te fqe-dekt mer palm-boom bladeren. Geken, ja felf. niet om te bewaeren de kenbruikenaerdepotten. Hebben kennis van bereedsgevondene, hoewelmid-nis van weeven. Pijpen en irommeden inftaetelijke vrede, en de zee voor len dienen tot vermaek. Bede-huicanarifche ieder havens open-doende. Immers
fen en begraef-plaetfen maeken een
blanden w i e r den dt Canarijche eilanden op
E 3
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groot getaluit. Zaegen, wiggenbei- fels;quan{u\s dewijl deieTotari uit de
telsen koraelen ten hals-cieraed wor- vervoerde flammen waeren over-geden toegefteld van parlemoer. Lub- bleven. Ja deNoordelijkeTattarifche
ben de haenen en bargen. Drieder- horden behouden als noch de naehande gedroogde wortelen verftrek- \ men Dan, Zabulon,Naphtali.Weshalkenvborbrood. Hier wafTchen vier- ven min tcverwonderen, waerom loo
derlei flag amandelen, oranje appe- groote meenigte Hebreen gevonden
len,citroenen, nooten, een vrucht worden in Ruftand, Sarmaetien, Lijfniet ongelijk de quee-peeren , dik land : ja hoe naeder aen de Tatters,
zuiker-riet en ontelbaere palm-boo- hoe meer Hebreen. De befnijdenis
men. 7tVoed infchelijx overvloed ] heeft onder haer lang ftand gegrepen,
van varkens,hoenders,end-vogels, eer Muhammed de felve mltelde.
duiven, gelten en bufTels. Uit 7 een 'tSchijnt Muhammed de befnijdenis
en ander kan licht befpeurt haer een en vordere infettingen na de \vet van
en felve oorfprong met d'Americae- Mofes daerom behouden heeft, ten
nen: welker herkomft dieshalven in } eindehy
hyi de Noordfche Volkeren, de7 noorden moet na-gefpeurt. Hier ko- welke t'fijner tijd fich begonden te
men yoor twee wegen: een uit rftand bewegen , te lichter aen 7 fnoer der
en Groenland, voor welke Grotius ver-nieuw bedachte gods-dienft mögt
feheide bewijfen heeft ingebragt ; kri)gen.Joan Leonclavius verhaelt,hoe
doch met ftrijdige bewijfen verwor- hy in Lijfland, dicht by Riga de woe- **»*. Hiß.
pen ? d' andere uit Tattarye welk fte landaerd Letti, niet fonder ver-TumcAwaerlijk 7t vaderland is der eerfte wondering, over akkers en längs de
Americaenen.
wegen met klaegende ftemmen onTattarye
,
alfoo
genaemt
na
de!
öphoudelijkhoordefchreeuwen,/m<
Btfchr'tjving van
ftroomTatter, vallende door7 land-1 Jeru Mafco Ion. Men gelooft, datze
Tattarye.
fchap Mongul in de Noorder Oceaen, j treuren over Jerufalem en Damafcus;
beflaet een groote hoek des aerdbo-j doch voorts wegens de langduurigdems. Klein Tattarye , maekt een heid des verloopen tijds, in haer woemiddelmaetig gedeelte van Europe fte wilderniflen 7 vaderlijk Joodenuit ,.7 Groot een vry grooter in Afia. dom zijn quijt geraekt. Tegen defe
tGroote, langduifendmijlen, breed verhuifing der ifraeliten uit Affyrien
fes honderd, teld vijf voornaeme ge- na Tattarye kanten fich verfeheide geweften , namentlijk 7 Woeß Tattarye leerde; hoewel, ons bedunkens fwakby horden bewoond , Zagatai, wel- ker bewijfen inbrengen, dan om haer
ker hoofd-ftad Samarcanda berucht de befitting aldaer t'ontweldigen.
door de veld heer Temirlanc, voorts Evenwel zijn de lfraelieten niet te
Türkeftan , Kitai waer over de Grootehouden voor bevolkers van AmeriCham gefach heeft en eindelijk Oud ca : want waerom word anderfints
Tattarye, volgens Andreas Cefarienfis7 Jpodendom foo wel niet gevonden
de woonplaets van Gog en Magog. in America als Tattarye. Maer 7 is
7 Komt dan hier op aen uit wat Tat- bereeds geroont dat America lang
ters d Americaenen zijn herkomftig? voor de vervoering der lfraelieten beMornctus, Poftellus, Genebrar dus, Bo-woond is.
terus en andere meinen de Tatters, die Om dan eenmael een befluit defer Americaeomtrend 'tjaer twaelf-honderd acht verhandeling te maeken , 'tblijkt: IZ'hten twintig, onder 7 beleid van Zingu hoe d'eerfte Americaenen niet te huis komftig uit
Thuan.i.61. Q^an ^ j e n aer dboodem gelijk met een
behooren in Europa als na welk de LJZ6fclf
vloed over ftroomden, nakoomclin- minftefwier van zeden, geftalte, vergen te zijn der tien Ifraelitifche flam- veen tael niet hebben : noch in Afrimen, na Affyrien vervoert door Sal- ca : alfoo nergens op d'uitgeftrekte
Of d'lfrae manazar De benaeming Tatari of lie- Americaenfche boodem Mooren geUte» Tat- ver Totari fchijnt eenig bewijs hier toe vonden worden, als alleen eenige weiters z<tn.
te brcngen.als welke in de Syrifche en nige by de ftroom Martha in'tkleine
Hebreeufche tael beteikent overblijf- landfchap Quarequa , uit Guinea der
waerds
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maer Afia-. w aerds by hard wedergerackt. Hier
landzaeten. Wie verwondert fich
en
bu
n u overi
A
"S "
jft
g fi* de moeder aller niet , dieiderTattarifche ftad , voluit
rye
Volkeren : waerom als noch America gens Michaion Lithouwer , eertijds &««^. p.
aen de weft-kuft, alwaer tegen Afia voorfien fag van meer als duifend /- 6"
over-leid meer bewoond is, dan ten Kerken? die den Canguifta eerfte Koooften , daer 7 Europa befchouwt. ning over Tattarye omtrend 7 jaer
•Tattarye is Voorts grenft Armenien uit welktwaelf honderd in de wapenen bemetgefchet- ,
o
fchouwt , en des felfsftaetvolgerHocaen van cloor Noachs zoonen inwoonders voor
cota zijns vaders bloedige voetflapAmerU
f d' aerdbodem verfchaft zijn aen pen na-geftapt: terwijl drie zoonen
£ ,
ftraet A- Scythien, naemzelsTattaryegenaemt,met foo veel geduchte heir-legers af - rkaenm
man.
en wederom Tattarye aen America , vaerdigt? d ' O u d f t e z o o n / Ä r u k t e Tatteri^ndoor de enge ftraet Anian onderfchei- i weftwaerd dartig duifend ruiters ;
den. Hoewel fommige meinen, dat! Batho voerdegeen minder getalnooruit de Zuid-Zee in de Bevrooren-Zee ;delijk aen; Tagladais de jongfte viel
door Anian geen doortogt leid , ja; tot boven Egypten Mooren-land in.
Anian nergens te vinden is. Ander- Hocota felf liep aen 7 Noorder Amerifints hoe zijn de tijgers , leeuwen, \ ca zeeghaftig toe ; kreeg een gioot
wolven, beiren en 7 vordere wilden gedeelte des Terfiaenfchen koningvergiftig gediertin America geraekt, rijx onder de knie: cnfloeg de Türken,
indien van Afia door een zee afgefne- beleid by den veld-heer Goniata, met
den leid, dewijl u\t Afia alwaer No- een fwaere nederlaeg, op 7 jaer twaelf
öc^jarkebleeffitten,moetenherkoo-| honderd een en veertig, gelijk Jacob
men ? 7 Verdient alhier aen-getei- Planenfis en Benediclus Sarmata monkent, 'tgeen de fchipper Henrik Cor- niken,
\
door Paus Innocentius afgenelifzoon Schaep en Wilhem Byleveld,vaerdigtaen //0a>/d,betuigen. 'tGroot
van Bataviaa(geft.ooken, om de Tat-1 getal der Tattaren of Scythenkan ook
tarifche-ftroom Polyfange op te foe-!blijken uit de verfeheide Volkeren,
ken , doch, gevankelijk vervoerd na wijd en zijd over den Tattarifchen
dejapanfche hoofd-ftad ledo, aldaer boodem verfpreid. Plinius reldette-'
voor-quam : namentlijk haer wierd lijke op, namentlijkd' Aucheten ,Neuuitlaft der Rijx-raeden voor-geleid, ri, Geloni, Thuffageten, Budini, Bafilidoor de tolk Syovan, een platte Japan- den, Agatljyrfen , Nomades, Anthropofche kaert, behelfende de rijken Ja- phagi, Hy per bor ei, Arimphei, CimTnerii,
pan , Amboina, de Molnccifche eilanden,
Cicianthi, Georgi, Sacon , Daen en anManilha, de Zuid-zee, Borneo, Cetebes,dere. Wat een getal foude ook uitMalacca , Tattarye , Formofa, Co'rea,maeken inAmerica d'inwoonders van
leffo. 7 Woefte-land leffo vol bergen Terreneuf, Virginia, Florida , Nieuw
vertoonde 7 kaertje door de ftraet Spanje, Guadalaiara, Guatemala ,Terra
7 Sungaer van Japan afgefcheiden , Firma, Nieuw Granada, Peru, Chile,
hoewel ten noorden in 7rijk Ochio aen Rh de la Plata, Brajil, Guaiana, Nieuw
Japan vaft ; en beginnende op feven Andaluzie ?
en veertig graedenliepnoord-oofte-<
tSal de pijne waerd zijn d'overlijk tegen America aen. Zy vonden
geenfints deftraetAnian,-maer in 7te eenkomft der Scythen en Noorder
gendeel d'uiterftehoek van Tattari- Americaenen t'zamen te brengen. Beijen, te weten, 7 rijk Kataya, of Kitai, de dan zijnze boven andere menmet 7 noordelijk America gemein fehen tuflehen d'oogen en koonen
leggen. Hier komt by, dat Afia ner- feerbreed: de koonen fteekenbyde
gens een landfchap heeft, 7welkge- kaeke-beenen uit. Meeft van midmakkelijker foo veelontallijke dui- delmaetige geftalte ,.en ylebaerden,
fend inwoonders voor America kon- behalven aen d' onderftelip, vol dicht
de verfchaffen als Tattarye; foo we* hair. Eindelijk gelijk de Tattaren: ongens d'uit-geftrektheid des lands, derling wegens haer zeden feer veel
waer by geen rijk haelen mag, foo we- verfchillen,even foo deTattaeren: beigens, vruchtbaete voort-teeling der de echter hebben in verfeheide dingen
7
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gen groote gemeinfchap: als die door Vraka, Nieuw Granada ,fant Martha en
andere en wederom andere vorften andere menfehen öfteren en eten ,
beftierd worden, fommige magtiger, fommige nochtans hebben hier af een
fbmmige fwakker, na ieders gebied | afkeer. Anderfints in 't gemein Valmeer of minder vermag, d' Inwoon- ien feer affchouwelijk omtrend 7 nutders van Lucajas draegen fulk een ont- | tigen der fpijs. Diergelijke onnuttigfäg aen haer opper-hoofden, datge- i heid plcegden eertijds enplcgen als
laft van eenfteiltete barften tefprin- ! noch de Tattars. Egidius Fletfcher gegen »aenftonds gehoorfaemen. 'tSel- i fant des Koninginne Elifabeths binve grijpt onder de Tattars plaets. ( nen Mofcou, verhaelt: hoe aldaer ind'Eerfte koning Canguifta gebood de treed, op 'tjaer vijftien honderd acht
feven vorften des rijx haer zoonen en tachtentig, deed Kiriach Morfey
met eigen handen te vermoorden : zoons zoon van'topper hoofdover
waer toe niemand fich onwillig toon- de Crimifche Tattars met een gevolg
dc. In Popaiana levenze als noch vol- van drie honderd hoovelingen en
gens fommige Tattars, fonder wer en twee gemaelinnen welker een de
wet-gever by buurten , die na goed- weduwe was fijns overieeden broezeden der vinden t' ellekens verhuifen. Van ders. De Groot Vorft, des aentogts
Tattars en j ' o u c J e weelige voortfetting der Tat- bericht , fondhem tegemoed twee
Americte.,
° .
S*
geflachte paerden , welker vleefch
tar
nen komen
s Zijn d Americaenen geeniints ontgantfeh onbefchoft verflonden. De
evereen. aerd. Bartholomeus de las Cafas fchrijft meefte Tattars hebben geen gebruik
aen Kaifär Careldevijfde, hoe de Span- vanletteren. O p detogt, dieHoccota
jaerden binnen weinigjaeren alleen- in Perfien deed , leerdenze letteren
lijk op d'eilanden Cuba, Hifpaniola, maeken. Even foo is 7t in America geNaco,Hondures, in Venezuela, en Nieuw fteld. De rouw over eendoodeeinSpanje fes en twintigmael tien duifend digtbybeyde in een maend. Met een
menfehen aenkanthielpen: behalven man van aenfien word pok een lede moorderyen aengericht in Peru, vendige knecht onder fommige TatBrafil, Rio de la Plata en elsders, wel- tarr begraeven. By na de felve wreedke 'tvoornoemde getal verre te boheid plegen d'Americaenen eiders. En
ven gaen. Bloed-fchandc en veelheid
hoe na komenze ook elkander in
der vrouwen blijft gebruikelijk by
woeft leven ? Koophandel en amverfeheide Tattars en Americaenen.
bachten zijn dun gezaeid. Ayton
Beide erkennenze een onfterfelijkd"Armenier erkent de Tattars voor een
heid der zielen: beide aen menfehenofler en vleefch tot fpijfe fchuldig. vrouwe landaerd ingodfdienft , zeHoeberuchtis onder d'oudheid 7ou- den, klcding, woontngen en eten;
tacr van Diana binnen Taurica Cher- waer van d Americaenen weinig verfonefus, alwaer dagelijx menfehen ter fcheelen. Ten laetften, hoe gemein Duivel.
in
ftachting ftapten ? Hoe fmaekelijk, is by beide d'eer den Duivel bewefen ? dienß
Am,rtt
Lanx
de
ftroom
Sagadahoc
worden
*
volgens Sabellicus , voor de Tattars
florpen vanmenfchen-bloed en haer d'ingefetenen op alle nieuwe maen
Geogr.in. fchonken ten fpijs ? Strabo getuigt, door een boofe geeft Tanto jammerdatze achten een beerlijke dood, indien lijk afgerofeht. In de tempelen van
d'oude aen ftukken gekaptte gelijk met Virginia ftaet 7 affchouwelijk beeld
fchaepen-vleefch voor tekkerny dienen. van de duivel Oke en Menetto. Over
Die van ziehefterven, worden als god- Nieuw Mexico heeft ieder huis een
deloofe onbegraeven, weg-geworpen op beede-kamer , voor de boofe geeft
'tveld.
Sommige zijn tot fulk een toebereid. Anderein Virginiagcloo'
wreedheid vervoert, datze menfehen- ven veel Goden te zijn , welke z y
vleefch eten : andere daerentegen ont- noemen Mantoac ; doch een groote
Jiouden haer felfs van dieren. O p ge- God boven alle, die aileen eeuwig is.
lijkevoet houden dAmericaenen huis; Dit alles grijpt infchelijx ftand onder
want of fchoon de Caribes, Brafiliae- de Tattars.
nen , d'inwoonders van Nieuw Spanje,
Tegen dufdaenig gevoelen brengt
Grotius

4°
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Herhmft der Americaenen.
Grotius een bewijs in, ontleent van de luiden: en fchoon -genomen foodanig
paerden voor der Spanjaerden aen waeren, zy fouden geenfints fonder
komft in America onbekend , daer paerden, welker gebruik nietkonnen
Tattarifche nochtans de Tattars geen beeften of
miflehen , zijn over-gefcheept. Maer
paerden. m e e r gebruiken of min minchen kön- hoewel Tattarye nu en eertijds paernen, als de paerden. De laetfte ftelling denrijk is, fo volgt niet dat 7 altijd gekan geenfints geloochent: want niet weeftis vol paerden :of dat ^?&y/fo»,
alleen de Tattarifche oorlogs magt in eerfte bevolkers van America,paerden
ruiteryt'eenemaelbeftaet; maer felf gebruikten: temeer nadien defever7 leven defer landaerd hangt enkelijk huifing voor veel eeuwen en kort na
aen hengften,ruinen en merrien.Som- Babels verwarring voorvieh'tgeen duimigeheerenhouden duifend paerden delijk blijkt aen de meenigte der veropftaJ.Niemant foo arm die niet twee feheide Volkeren in zeden en talen oofdrie heeft. Wanneer van woonplaets ver America en d'eilanden foo dik en
verwiflelen voeren de paerden lijftogt 'dicht allenthalven verfpreid, dat voor
en tenten: by gebrek des lijftogts,nut- Europa noch Afia dienaengaende geentigen look enmerrie melk tegen den fints behoeft te wijken. Sulk een onhonger : 7tbloed uit d'aderen getapt, telbare meenigte kan niet anders aldient voor aengenaemedrank. Geen daer zijn uit-gedijt, alsinEuropa, naftroomen vloey en foo fnel, door welk mentlijk by langheid van tijd : alfoo
niet met haer paerden beftaen te dAmericaenen noch meer vruchtbaer
fwemmen-.fy felfblij ven naekt hangen noch langlevender worden bevonden
aen de manen,en beftierenze met een dan d'Europeers. Voorts getuigt David
rijsken werwaerdsgoed-dunkt:aen de Ingram', dat hy in 't Noorder America
ftaerten maekenze de zael en vordere paerden gefien heeft. En hoewel Amepakkaedje,in biefen ingewonden,vaft. rica en Tattaryen niet gefcheiden is
Als eenaepfienelijke perfoonaedje o- door de verfierde ftraet Anian, nochver eenig water trekken fal, worden tans volgt geenfins, dat de paerden uit
de paerden ftaert aen ftaert gekop- 7 een landfchap tot het ander moeften
pelt: op de ruggen leid een mat uit overkomen ; want alle gronden zijn
biezengevlochten ,ten fit plaets. Als .niet even bequaem,om dit vee te voede Tattars voor een meir of zee ftui- den : ook leggen de rijken vaek van
ten,flagtenze de flegtftepaerden.wel- malkander afgefondert door bergen,
ker huit afvillen: de huit t binnenfte boezemen,ftroomen en wilderniflen.
buiten gekeert, vet-gemaekten door Omtrend de Zilver-rievier 7.ijngraeribben, inplaets van balken, gefpalkt, fige weiden voor meenigte paerden;
dient voor een fchuitje om acht man doch , alwaer America met hoog gete voeren. Ten oorlog neemt ieder bergte rijft, worden weinige of eiders
ten minften drie paerden, waerom de ook geen gevonden : ja meenigmael
legers grooter fchijnen , dan in der verloren de Spaenfche, over verhevene
daed zijn. En hoewel veel paerden, toppen rijdendejiaer ruitery. En olde
of door 'tfwaerd fneuvelen , of ten Tattars geen kennis hebben, om door
fpijs dienen, nochtans leveren d'Eu- •Aromen en meiren tegeraken.kan blijropifche Tattars alleen jaerlijx meer als kenuit 7geen terftond is by-gebragt.
veertig duife'nd paerden aen de Ruften. Sulx dan geen gewigt in de voor-geHier uit trekt Grotius dit bewijs. In- worpen fwarigheid gevonden- word,
en vaft blijft: dat de Americanen in Tatdien America aen Tattarye vaft is, foo
tarye t'buisbehooren. Tattarye grenfouden de paerden vry weidende van zende aen Armenien, alwaer Noachs arteene land geraekt zijn in 'tander: ke ruftede, befchaft een gemakkelijke
gelijk blijkt, dat zedert de Spanjaerden weg,buiten de noorder kring.lanx een
na America paerden vervoerden , de gernaetigdgewert:, tuflehen hette en
felve felf over hooge bergen uit 7 ee- koude, naCathay 7 welk met America
ne rijk verfpreid zijn tot het ander.Of gemein leid. Abraham van der Mijlen
by aldien de ftraet Anian tuflehen bei- btengt by de voorige bewijfen ook dit
de vloey t, de Tattars waren nooit zeeF
toe;
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toe: hy betoond namentlijk, hoe de teikenende een angang, ter oorfaek alScythifche of oude Tattarifche tael daar d'ingang leit uit Tattarye in Amevan de Duitfche niet verfcheelt : en rica. Achter Anjan doed fich op't groot
als noch in Catbay en d'eerfte grond geweil Bergo , dewijle de Scythen, het
van America d'overblyffels van beide vaderland verlaetende, haer felf alhier
de gefeide fpraeken te vinden zijn; bergden. Ondertuflchen blijft hec
want 'trijk Catbay word verdeelt in fe- waerfchijnelijk,dat federt de eerfte beven landfehappen, welker uiterfte na völkere andere en wederom andere,
America de benaeming Tendhuk, door uit gelegene kuften en eilanden aen
een verkor ting fo veel is als t'ende den America, derwaerds gefcheept zijn,
houk, alfoJiet d'uiterfte hoek van Afia welker cogten de tijd voor de nakoouitmaakt. En niet minder blijkt de fel- melingen in vergetendheid verborve waerheid in tkoningrijk Anjan, be- gen heeft.

Derde Hoofd-ftuk.

Eerße Ontdekten van a^fmerica.
Togtgedaen hy Chriftojfel Colowts.
| HriftoffelColonus, doorgaensreldengemakkelijke togt derwaerds,
let. Bizari Res Ge[(hoewel verkeerdelijk)Co/irm- gelijk Peter Maria Milaner getuigt. ^ /4f ^
nuen. /. 16.
\bus genaemt, isgebooren in't Hy bragt infgelijx veel tijdfoek met sm. G«.
mt
arm dörp Arbizolo , gelegen pas-kaerten te maeken: en dewijl de *'
onder d'heerfchappy van Genua, dicht Portugeefen toenmaels boven andere
by Savona. Sijn vader leefde by vifch- landaerd y Verden, om een vaert lanx
vangft op de Middelandjcbe Zee. Sulx Africa na Ooft-Indien te foeken, trok
l.t,.Hiftor. Sebaftiaen Schröter ennevens hem an-derwaerds: ten einde kennis kreeg
Georg.
dere geleerde dwaelen , die Colonus van d'Africaenfche Kuften, foo verre
Hellen herkomftig uit'tvlekke Cucu- onlanx ontdekt waren. Zedert nam
reum en 7 adelijk geflacht Piliftreüi : Colonus fijn huifvefting op 7 eiland
dewijle Peter Bizarus landfman van Madera. Alhier komt een vreemde -vrettfit
Colonus onwederfprekelijk bewijs faek voor. Frans Lopes de Gomefa fteld " J g *
voor des felfs geringe afkomft by- het aldus ter neder. Eenfchipperwel- p«-»..
brengt: en onder andere hoe 7 ge- kers vaderland en naem in t vergeedAfkomft gemeine-beft van Genua weigerde te
boek geraekt is, (fommige nochtans
van Chriftoffel Colo- ontfangen de rijke erf-maeking die brengen hem te huis in Andalufia, anhaer Colonus volgens uiterfte wille na dere in Bifcayen, andere in Portugal)
liet, dewijl van geen viflehers foon handelende op de Canarifche en Vlaemwilde erven, onaengefien, wegens fche eilanden, wierd beloopen van een
't ontdekken van Hijpaniola, door de ftorm uit den ooften, die hem weCaftiliaenfche koning Ferdinandon- | ftelijk aendreef voor onbekende
derde voornaemfteadelgeplaetft.en kuften. Door ongemak en honmet adelijke wapenen voorfien was. ger was het fcheeps-volk vergaen,
Colonus fwcrfde van kinds been af by op drie man na. Ter naeuwer nood
fijn leven:
de zee: konde meer en gewilTer op- geraekte 7 geraebraekte fchip binmerking uit wind, weder en ftroomen nen Maderaes haven, en de fchipper
nemen , dewijl in de wis-konft en tenhuifevan Colonus. Des fchippers Populär.
ftarren-kijkery boven gemein groote naem meld Aldrete Spaenfchhiltory- ^
kennis had. Onder andere nam hy
achtop deweftelijke winden,die bui- fchrijver: hynoemthem AlfonföSan
ten de Straet Gibraltar, eenige dagen chiez de Huelva. Defe binnen weinig
achter een ter gefetter tijd waeyden: dagen af-lijvig , liet Colonus by er£
waer over verfeheide bedenkingen maeking na de pas kaerten ontworpen van fijn ongelukkige togt. Colonus
byfich voedevan een Nieuwe Wec- (dathy aldus,en nietColumbi
ms, ipoet
SC-
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genaemt worden, blijkt aen Peter lerleigevaer ? Pal ftond Colonus tegen
Martyr Anglerius, die niet alleen even fulk verwijt,ja tegen de dreigementen,
oud is alsColonus ; maer felf gemein-1 om hem 7 leven teberooven, indien
faem met hemomgingin Spanje) nu [ niethuifwaerdkeerde. Eindelijkquameer geftijft wegens 7 gevoelen van men onderling over een : zy fouden
Doed ope- een Nieuwe Weereld tenweüen, deed ! 7 noch drie dagen laten door-ftaen,en
ning tot Geopening hier af aen den Raed tot Ge- als dan over ftaeg fmijten, byaldien
nua,
nua. De voorflag wierd dwaes ge- binnen die tijd geen land ontdekten.
keurt. Cc/ö»^afgeflaegenvertrektna I Doch ten tweeuuren desvolgenden
am de Tor- Portugal. Een geruime tijdonthield I nachts vernam Colonus eenigfchijnfel
tugaeljche,
hy fich binnen Liffehon aen'thofdes van vuur in de lucht, en met den morkoninx Alphonfus de vijf de; doch fon- genftond een vermaekelijke kuft aen
der verrichting : alfoo d'ervaerene boord. Met twaelf man te land gezee luiden zamentlijk voor beufelin- roeit, hakte een boom ten kruis: ftak
gen hielden, te droomen van een Nieu- over na Cuba, alwaer de zee foo hol
we Weereld. Terwijl dan vruchteloos fchoot, dat afwende, uit vrees voor
vertoefd, vaerdigt Colonusfijnbroe- blinde klippen. Eerlang verviel hy beder Bartholomäus af na d'Engelfche noorden des eilands Haytin, welk Hif- ontdekt uif
M / :
"hngelfche, koning Henrik dejevende, in hoop om paniola noemde.Hiergeraekte7gröo-*'' "'' *
hem fmaekelijk te maeken d'ontdek- te fchip op een blinde rotze,alwaer alking des Nieuwen Weerelds. Doch in le gefneuvelt fouden zijn, byaldien
£»g<?/*Wookvoor'thoofdgeflaegen, niet de rotzeeen boven-vlakte had,en
neemt de laetfle toevlucht tot'tCa- de twee overige jagten t volk bergen Caftilimnfche
ftiliaenfche hof. Te lichterkreeg Co- den. d'Inwoonders moeder - naekt,
koningen
lonus gehoor, dewijl toenmaels Cafti- verfchrikt door 7 befchouwen defer
van een
Hieuwe
lien zeeghaftig praelde over de Gra- vreeradelingen, namen de vlucht na
Weereld.
naetenfer Mooren : fulx de voorfpoed dichte boflchaedjen. De Spanjaerden
en aengegroeide magt prikkelden,om achterhaelden een vrouw: welke met
iets te waegen aen een gewigtige toe- Spaenfche wijn en lekkernyen wel
leg ter zee : de ftaet konde'twellij- onthaelt en een aengetoogen wit
den, fchoon felfs de togt qualijk be- hembd, te rugge na haer volk gefunflaegde. Ook ftond Colonus wel by den is. Weder-gekeert vertelt'tgoed
d'hovelingen Alfonfus -Mendotius en wedervaeren.waerom dan d'eilanders
Alfonfius Quintavilia, die omtrend Fer-eerlang aen boord der Spanjaerden kodinand en lfabella alles vermogten. men met fchuitjens uit eenhoutuitDefe bragten 7 werk foo verre , dat geholt: zy verruilden goud tegen ko- handelt met
Colonus met honderd en twintig fol- raelen, flukken glas, meflen,fchellen d
daeten , behalven 7boots-volk , in- en andere fnuiflery. De koning Guac-den.
gefcheept in twee jagten en een py- canarillo gaf bewijs van byfondere toeReift van nas, op 'skonings koften, van Cadiz genegendheiddiielp'tgoeduithetgeCadiz cm zeil ging
den vierden van oogft- bleven fchip op viflchemdeed bericht,
nieuwe lanmaend des jaers veertien honderd hoe ettelijke beeken, van hooge berden te foetwee
en negentig. Hy wend de fte- gen neder-geftort, onder 7 zand goud
ken:
vens na de Canarifche eilanden , en wenteidemonaengefien by defe eilanvan daer zuid-weft aen. In drie en dar- ders een vreemde voorfegging lag; natig dagen veranderde de wind geen mentlijk , dat gebaerde mannen uit
ftreek;maer7tfcheeps- volk haer voor- verre afgelegenegeweften haer goden
neemen. t Was een gemeine klagt.O ter aerde foude werpen en kinderen
fijn volk
ftaet tegen lonus ftond fchuldig aen aller dood. vermoorden. Voorts beduide Guaccahem op:
Zedert de Canarifche eilanden uit narillo, om wat oorfaek op der Span7 geficht verlooren, hadden niet be- jaerdenaenkomWdeslugfLnam.De Cafchouwt dan een geftoorde lucht en nibalen Hapten fomtijds te land: fleepzee. Men hardebolde vergeefs met ten gevankelijk weg al wat grypen
7 onweder. Wie fag een einde van de konden : de jongens wierden gclubt,
Decat de
Orbe Novo.

togt, lichtvaerdig begonnenen vol al- \ eneven alskapoenentoteenvrolijke
F 2
mael*

keert na
Spanje:
wordfeer
verhevm :

reift met
feventien
Zeilen voor
de tweede
mael na
Hifpaniola.
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maeltijd gemeft; volwaflene mannen nibalen längs de ftrand gchuchtcn
aenftukken gekapt, en in tonnen ge- van twintig of dartig hutten bewookuipt: jonge vrouwen gefpaert tot nende. De hutten ftaen in de rondte Huttender
CM
voort-teeling : oude ten flaverny. uit hout kloots-gewijs opwaerd ge- " **'
Tien Canibalen zijn beftendig tegen timmert: buiten zijn lange fparren in
honderd Haytins. Eindelijk ftond d'aerde g e h e y t , binnewaerd met
Guaccanariüo 7 bouwen van een houte korter baiken gefchoort: de toppen
huis toe , ten verblijf voor acht en rijfen, niet ongelijk de leger-tenten,
dartig Spanjaerden, die de gelegend- boven fpits toe : 'tdak fchuilt onder
heid des lands naerftig fouden door- konftiggevlochte palm boom blaedefnufTelen, terwijl Colonus een keer na ren, vry voor in wateren: de binnenSpanjen deed. En defe was alhier ten balken zijn fondom gebonden met
hoogften wellekom : de koning Fer- touwen van kottoen of wortelen,feer
dinand maekte hem ammirael der 0- gelijk d'Europifchebraemen : over de
ceaen , en fijn brooder Bartholomäus touwen fpannenze bombazijne kleopper-hoofd op Hifpaniola. t Goud, den , met bullebakken befchildert:
de papegaeyen de maftyx , d'alöe aen den ingang ftaen twee rouwe
7 wonderlijk broodjucca, welker zap beeiden op houte Hangen niet tot
7
t doodelijkft' vergif heeft , daer de gods-dien It , maer cieraed : de bedkruin gefond voedfel verfchaf^uit//// 1 fteeden, hoog boven d'aerde, leggen
paniola voor 7 hof ten toon gebragt, gevult met hooy en zijde : binnen
bragt ieder in verwondering.
T e groote galderyen plaetfenze zuiker.
meer de vreemde zeden en geftalten Colonus alhier telandgeftapt, \ondde
van vier naekte wilden (twee waeren Canibalen gevlucht: haer huifen voorop de togt overleeden) met goude fien van kruiken, p o t t e n , pannen vol
ringen door de neufen enlellenvan j gezoode menfehen-vleefch
papede ooren aller oogen na haer trokken. I gaeyen en end-vogels : billenenribDe Caftiliaenfche koning liet tbe- benvan mannen engemeftejongens,
gönne werk geenfints fteeken. H y aen tfpitgereegen , voor t vuurroobefteed dan veertien karveelen en ften : den kop eens jongelings uit
driepynaflenaendeberuchtefcheeps- j welk tbloed afdrupte : ftaepels van
timmerman JoanFonfeca. Eerlang lag afgekluifde beenderen tot punten
de vloot zeil-reed, voorfien van dui- j aen pijlen gefcherpt. Dit eiland , by
fend twee honderd krijgs-knechten, d'inwoondersCar««^rä,veranderde
allerlei hand-werkers met wijf enkin- j Colonus haer naem in Guadalupe , ter Eiland
deren, paerden, varkens geiten, of- ! oorfaek 7gebergte fich aldaer ver- Ciuadalupt.
fen gerft, terwe, boonen, erweten, toondeniet ongelijk de toppen, die
fruit-boomen , wijnftokken en ette- Eftremadura in Spanje verlieft, berucht
lijke monniken. Den tweeden der door een wonderlijk Maria beeld.
Herft-maend op 7 jaer veertien hon- Dartig vrouwen, uit de naefteeilanderd drie en negentig ftakze in zee: den gerooft, fond hy met giften aen
liep ten anker voor Ferrea, 'tlaetfte \ de gevluchte Canibaten: defequamen
der Canarifche Eilanden : alwaer geen ) des anderen daegs in groote trbppen
drinkbaer water te bekomen was, dan gefchaert, te voorfchijn ; doch" "foo
7 geen druipte van bedauwde boo- haeft zy de Spanjaerden naderden,
men in bakken. Zedert verviel Ctrlo- keeken malkander aen, liepen gelijnus op den een en twintigfte dag, kelijkterugge na deboflehaedjen. Cotuflehen de Caribifche Eilanden voor lonus dan , geen goede verrichting
een eiland t geen hy de benaeming j beoogende vermeide de fchuitjens
Dominicus toepafte ; doch alfoo on- der canibalen , en ftak na Matanino
bewoond bevonden wierd , maekt over. Deverloftcwijvcnop Guadalu- Wondertykt
zeil en ontdekt verfeheide kuften, pe deeden beticht, hoe Mttanino be- vrouwen cp
alwaer infchelijx niet vond dan yfe woond wierd van vrou-volk.die gefet- Matanine.
lijk groote hagediflen en wel-riekend ter tijd haer met de Canibalen vleefchegeboomte. Voort-gefet vond de Ca- lijkvermengden: de meisjensbehiel
denze:
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denze : de knechtjens vielen de va- \ vaertuig liep dicht onder de kuften :
ders te beurt. Zy bewoonen onder- de fwaere fchepen hielden dieperzeeaerdfche kuilen uit welke fterke te- waard, dewijl d'Oceaen hol fchoor, en
genweer doenmetpijlen, indien ee- tegen blinde klippen hemels-hoog
nig man, buiten de gewoonelijke tijd brande. 7 Eiland Burichena noemde
tot by-flaepen gefteld , dit eiland Colonus na d' apoftel Joannes. Alhier
behoorden ettelijke der verlofte
Merk-waer- derftaen-doen. Voorts liep de vloot
richtige» voor by verfeheide andere vrucht-vrouwen op Guadalupe te huis. Defe
van cob- baere eilanden , welke Colonus noem-Willen foo veel befcheidte geven, dat
de Montferrato , Rodondo, fant Mar- Burichena dicht bewoond was van
m tijn,fant Cruz,by d'inwoonders Ayaya. gaft-vrije menfehen dewelke de CaAen dit laetfte Eiland vonden der- nibalen aldaer geland,ten weer-wraek,
tig Spanjaerden vier honden en foo met tanden aen flarzen fcheurden,
veel vrouwen , die de armen , na de wanneer d'overhandkregen: andermanier van biddende , voorwaerds fints onthieldenze fich van menftaken. De dartig verbergdenhaerin fchen-vleefch. De Spanjaerden voneen hinder-laege ten einde eenige der den alleenlijk een groot huis, omfet
gevluchte Canibalen by de kop kree- van twaelf andere.alie fonderinwoongen: wanneer uit zee haer op-deed ders, die met haer koning Chiafichio
een Indiaenfch fchuitje met acht onder de lommer der boflehadjen
mannen en gelijk getal wijven. De vertrokken , wanneer deheedfte dahinder-laege deed zein aen 7 naefte gen 7 land zengden. Colonus kreeg
fchip: van welkers boord gefwind ge- kundfehap van 7 voorverhaelde uit
mande booten af-flaeken. Doch eer de vier lndiaeneu, die hy na Spanje
fich de Spaenfche voor pijlen konden opd' eerftehertogt voerde, en nu webergen, wierd een dood-gefchooten derom bragt. Voor Hifpaniola ter reeen andere fwaerverwond. Eenvrou, de geloopen, het een aen land fetten,
voor wellte alle eerbiedigheids nai- ten einde defe bericht bragt fijnsweve neder-boogen , trefte leer gewis. der-vaerens aen delandfluiden. De
De pijlen, vol weer haeken, waeren drie overige dienden fich van de volwegens vergif doodelijk. De Span- gende nacht : fprongen buiten boord:
jaerden roeyden terzijde van 7In- en kregen door fwemmen Hifpaniola
diaenfehe fchuitje diervoegen in, dat onder de voet. Minder fwaerigheid
verwoed- het om floeg. En aldus eindigde demaekte Colonus in de vluchtdefertolheid van ftrijd niet ,• want foo wel vrouwen ken, dewijl niet twijfelden, of d'aeht
en dartig Spanjaerden , gelaeten op..
* * — • als mannen fwommen en fchooten te
Hifpaniola fouden hem dienft gfenoeg
gelijk. Eindelijk kregenze een on- doen, om met d' eilanders te handediepeklip onder de voeten, ente ge- len- Te meer alfoo des konink Guaclijk nieuwe moed ; doch de Spaen- canarillo'os broeder twee goude beei-Colonus
op
fche met nieuwe hulp uit de vloot ge- den ten gefehenk aen Colonus behan-komt
Hifpaniola;
ftijft, alle gevangen, uitgezondert de digde. Doch defe vond hem fchandig vind de
zoon der Koninginne; want die, in de bedroogen, en de Spanfche befetting 2 S 5
zee-ftrijd gefneuvelt, was over boord binnen 7 houte huis tot een toeom
geworpen
De gevangene , voor hals gebracht. 7 Huis lag in aflehe.
Colonus weder-fpoorig getrokken, Men lofte ettelijke reifen 'tgefchut,
fchuim-bekten van ontembaere ver- ten einde opfulk teiken te voorfchijn
woedheid. Na Caftilien zedert over- quam , indien noch ergens iemand
gevoert behielden haer wreede im- fich had gebergt. Maer niemand donborft diervoegen, dat den befchou- derdeooitop. Want (gelijk namaels
wers een kille fchrik om 7 hart floeg. bleekVd' inwoonders vermoorden
De Spaenfche-vloot ondertuflchen d'aeht en dartig Spanjaerden, wegens
vervorderde de reis na Hifpaniola, tuf- ondraegelijke overlaß gepleegt met
fche verfeheide eilanden, welker fom- rooven, maegden-fchenden endoodmige woeft en dorre, andere graefig flaen. De gefanten aen Guaccanarißo,
enbofchachtigfichop-deeden.7Klein
F 3
digt
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ten onderfoek des moords afgevaer- Rondom ftonden dartig mindere wo
ontdekte een vloet uit
digt ,bragten befcheid terugge: Over ningen.Hoieda
ftoo
eDer c
,
g
g
g
neder-gertort,
alwaer
7 magtig eiland Hifpaniola heerfchten
verfeheide koningen, van welke twee a inwoonders aldus goud raeptemzy
gaende gemaekt door 7 gerucht van groeven een kuil in 7 zand ter diepte tfbnderlijk
goud raenieuwe vreemdelingen , met twee van een arm; greepen met de flinker pen.
heirlegers de vreemdelingen afmaek- handeen vuift vol zand , en fochten
zijn handei ten. Hy was haer te hulp gekomen;met de rechter de Korrelen gouds:
met deko- Joch bracht niet meer te weeg, dan die, fonder eenige andere moeyte,
^aLriS1' dat infijnbeen gequetft wierd: waer- den Spanjaerden toereikten: de meeom 7 beddehield, geplaetft onderfe- fte korrelen hadden eens cicers grooven flaep-plaetfen van even foo veel te,hoewel ook fommige negenoncen
by-wijven. Guaccanarillo loogte bot:haelden : hoedaenig Peter Martyr Btecas i.de
alfoo de mark-graef Sibilius, die de raedsheer van Kaifar Carelbetuigt ge- Orbe Novo.
bombazijne doeken om 7 been op- fien te hebben in 7 Spaenfe hof, door
lichte, het minfte Iid-teeken niet be- Colonus overgevoert. Voorts kreeg
fpeurde : wefhalven niet getwijfelt hier Hoieda bericht, hoe defe goudwierd , of hy was fchuldig aen de ftroom fijn oorfprong nam.in 7 rijk ,
moord der achten dartig Spanjaerden. gehoorig onder Cacicus Caunaboa, beEchter verfcheen Guaccanarillo , desduidende een Koning van 7 huis des
verfocht, voor Colonus, in wiens te- gouds. Ondertuflchen vetkoosColo- Golonut
genwoordigheid langwijlige fpraek nus de grond voor een nieuwe ftad , bouwt een
hield met een der vrouwen, van'tei- op een verheeven heuvel, in 7t noor- ft«d:
lan dfant Cruz gelicht. De Spanjaerdenden van Hifpaniola. Dicht by den heupaftenze de naem Ottharijn toe. Defe vel rijft een berg,verfchafTendefteen
fprong met feven maegden, by dui- en kalk: ter andere zijde leid een ruiftcr over boord fwom weinigh min- me vlakte diervoegen vru.chtbaer ,
der als een mijl, eer te land geraekte, dat nauwelijx de fonfoodaenig landen aldaer by den koning Guaccana- fchap befchijnt. Defe vlakte , berillo , welkers toeleg meer en meer fproeit van verfeheide ftroomen, welontdekt wierd door dufdaenige voor- ker grootfte een veilige haven tegen
val. Wefhalven Colonus drie honderd de wallen der nieuwe ftad maekt,
mannen afvaerdigt.beleid by Melchio- brengt overvloedig allerlei gewas
rius , Hoieda en Gorualanus om 7 ei- voort, niet minfpoedig als fmackeland te door-fnuflelen, en byfonder lijk. Meloenen komen tot volkooWonderi
om Guaccanarillo clders te vangen.
I men rijpheid in fes en dartig dagen, vruchtbaerMelcJjiorius ontdekte een wijde riehe'id der
vier , die met feer kromme bogten terwe binnen twee maenden. Twee- grond altuflehen hoOge heuvelen, weergal- mael "sjaers brengen boomen en daer :
mende vanfingend gevoogelt, in zee planten vruchten voort. 7 Zuikerviel uit een ruirrie mond , vergroot ried krijgt eens arms dikte op den vijfdoor twee ftroomen, wederzijds in-' tienden dag. De wijngaerden draevloeyende , tot bequaeme herging genovervloedige troffen in'ttweede
voor fchepen. Alhier fprongen om- jaer. Aen dufdaenig vermaekelijke
trend honderd gewaepende eilanders vlakte bouwde Colonus de ftad Ifabelte voorfchijn : zy fchreeuwden, wy /*,voorfien van grachten en wallen tezijn geen Canybalen, maer Taynos ,foogen alle vyandehjke indruck. Barthoveel gefegt als edelluiden. De Span- lomeus Colonus wierd tot ftee voogd
jaerden deeden vredens bewijs , op gefteld. Ondertuflchen gingd'Amwelk deTaynos naderden, en haer ge- mirael met vier honderd mannen, om
ruft hielden. Dicht by ftond een lang- goud-mijnen op tefoeke. Twee en fewerpig-rond huis: de buitenomtrek ventig mijl leid de valleyc Cibauavan
mackte twee en dartig groote fchrce- Ifabella af. Soo verre boorde Colonus
den uit: de verwelffels waeren kon- over fnelle vloeden en hooge bergen,
ftig uit veel vervig ried gevlochten. Alhier bouwd hy een fterktc fant
Thomas: en verhandelt voor fnuiftery
groote
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groote ftukken gouds aen d'inwoon- uitgeftapt binnen een diepe haven,
ders, van welke d'overvloed hadden aen denmond met twee hooge rotfen
in haer beeken, Wiens fanden goud befet, vond twee kleine hutjens en
wenteiden. Voorts beduidenze: hoe, overvloedig vifch, nevens twee acht
een halve dag reifens hooger aen, voetige flangen,tegen't vuur aen houmeer en grooter brokken in zaevel- te fpitten braeden. Nergens kond'hy
achtige aerde gevonden wierden. menfehen vernemen. 7 Volk met de
Weshalven Luxanus met eenig volk gebraede vifch verfaedigt liep na het
derwaerds reift. Nooyt vermaekelij- naeft gelegen bofeh , alwaer aen de
kerboftchaedjenen blijderbeemden, takken ontelbaere Hangen by dünne
als door welke derwaerds trok. Het touwen flingerden, fommige waeren
afgemaeide gras voor de paerden de bekken toegebonden, andere de
wiefch in vier dagen op de bergen ho- tandenen tong uitgefcheurt. Terwijl
dieper voortgaen, befchouwen fchiehegeeft zieh ger dan de langfte terwe. Colonus, niet
nZuZ'H7- fonder groote fchat weder gekeert nalijk omtrend feventig mannen op de
top van een hooge rotze. De Span~
den te ont- Ifabella, begaf fich eerlang met drie
dekken. j a g t e n t e r 2 e e t o m m e u w e kuften te jaerden wenkten en booden gefchenontdekken. De toeleg gelukte. Hy kenaen; doch vergeefs. Een eindegeraeckt dan vootjamaica, alwaer de lijk quam fchoor-voerende af: tot
eilanders een vinnige kans waegden, welken Didactrs Colonus (in d'eerfte
ten einde 7t landen beletten ; doch togt by d'arnmirael gedaen, van4iet
overwonnen, namen d'aengebooden eiland Guanabaini, dicht onder Cuba
vriendfchap der Spanjaerden aen. Ze- gelegen, na Spanje vervoert) toe-riepi
dert kreeg hy Cutain7gefleht, lanx fy behoefden niet te vreefen : haer
welkers ftranden foo lang voer,tot be- foud geen leed gefchieden. Aldus bemerkte een eiland te zijn: eindelijk richt komen gelijkelijk af : maeken
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bekend, hoe door haer koning, die niet vonden dan voet - ftappen van
een andere koning ter maeltijd had groote beeften en leeuwen, als ooek
genoodigt, om vifch te vangen wae- in een bofeh troffen drui ven, welker
ren uit gefonden.Bedankten de Span- ranken door hooge boomen gevlogjaerden, datze de Hangen , fchaerfer ten hingen. Colonus zeilde nog wefteals de vifch te bekomen, en voor de lijk längs de bogtige ftranden van Cufmaeckelijkfte lekkerny gehouden, ba: vond een kuft met water over«»/^uwrt n i e t hadden opgegeten. Colonus vor- ftroomt: aldaer overvloed van pee!
vrumde derde weftwaerd fijn togt: ontdekte relmoflelen: en federt7 gantfehe land
vol bergen, welker toppen rookten.
vo,orvaiim een vruchtbaere kuft, en de mond van
Cuba
en
f/?/Tv,
een vloed, wiens water fiedend heet In middels wierd de vloot feer geraeverj'jcoeiae
braekt door d'ondiepten , waer over
'
,
~
.
andereti
7
de
kielen nu en dan ftieten. De fpijs
in zee ftorte.
verderwijfe.
lag De
hy
landen.
viflehen
opeen Weinig
w onderlijke
vifch Guaican , niet ongelijk een ael was befchimmelt. 7 Water liep tufmet buiten gemein groote kop, waer fchen de reeten in. De nood vorderover een vel hangt faks gewijs, was de de hertogt. De ftevens dan omgeaen een touw vaft: foo haeft ergens keert botften eerlang tegen fchildeen fchild-padde of eenige vifch bo- padden, met welke de zee gelijk beven water k o m t , gevenfe uit haer zaeid lag. Colonus, voor 7 Jaetft op
fchuitjen bot: gefwindfchietde Gu- Cuba uitgeftapt, vond een naekt oud
aican als een pijl uit een boog, op de man, die aldus hem toe fprak: Diand ere toe, en nijptfe met 7 velletjen dacus voornoemd verftond de tael,
over de kop diervougen vaft: dat niet dewijl met die van Hifpaniola eeniglos Iaet, ten fy boven water lucht ge fints over een quam: anderfints was
waer werd. De Spanjaerden dienden bevonden, dat Cuba groote verfcheifich ter maeltijd van de fmaekelijke dentheid van fpraeken heeft. Gybebt,
vangft: hielden voorts ftreek ten we- fprak hy, tot aller verwondering, dit
ilen : en liepen voor een onbewoond magtig landfchap, uit een andere wee- *
eiland, volganfen, reigers enleely- reldherkomftig, befigtigt. lkvermaekehonden, die niet baften. Onder-i ne u, niemand te befchaedigen; want de
tuflehen geraektenfe tuflehen ontel- zielen der boofdoenders verhuifen na
baereondiepten: de kielen fleepten duiftereplaetjen: terwijl alle vermaek
over fandige gronden veertig mijlen. te wachtenftaetvoor lief hebbers der ge7 Water was dik en wit gelijk melk. meine ruft. Colonus deed tegen-berigt:
Eindelijk geraektenfe wederom in hy quam ter wraeke van de moordeen volle zee cnaandevoetvaneen daedige Canibalen: en om goede Inhooge berg op Cuba te land, alwaer diaenen te befchermen. Op Hifpaniola Groote o»twee fonteinen feer fmaekelijk water gekeert vond alles bijfter over-hoop. lußtnfP'*
uit borrelden. Een fchutter bofeh- Van de beftierdersbinnenT/ä^^ön-^w«/«.''
waerd geftapt, terwijl d'andere de derling verbittert, waeren de Benictijleggers vulden en hout hakten, fiet ner monnik Boilus en PeterMargarites
een groot man met een lange witte na Spanje gekeert, om haer klagten
monnix-rok: achter welken twee an- aen 7 hof te doen. De befettelingen
dere en voorts noch dartig volgden, hadden goddeloos omgefprongen
even eens gekleed. De fchutter vlugt: met u'ingefetenen: maegden-fchende getabberde wenkten.hy foude ftil- den, rooven, moorden ging dagele ftaen. Colonus hier af verkund- lijx in fwang. Weshalven de Indiaenen
fchapt, vaerdigt ettelijke gewaepen- ten weer-wraek alle Spanjaerden, foo
de na land. Defe vinden aend'ander meenig om een hoek kregen, afmaekzijde der boflchaedje een groote vlak- ten. Ook lag Caunaboa rondom de
te; doch foo hoog van gras begroeit, fteiktefant Thomas: en hield Hoieda
dat t onmogelijk ftond door te ko- ftreng belegert; maer verkundfehap
men: alfo 7t gras meer als eens mans van Colonus aenkomft, brak op: en gelengte maekte. Des anderen daegs raekte eerlang in Spaenfche banden.
ftap ten vijf entwintig andere uit, die Ondertuflchen hadden de inwoonders
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ders op HifpaniolaYjaer te voofen de vogt, fonder ander geweef dan pijlen
zaey-tijdlaeten voor by gaen, en alle enknodzen, geraekte na weinig teeedwaren bedorven, met inficht, fich genweer door de ruitery verftrooyt,
om der Spanjaerden quyt te maeken op de vlucht, en uit de vlucht in ketedoorhongers-nood: welke diervoe- nen. Een groot deel bergde fich op
gen d'overhand nam, alfo haer eigen fpitze bergen. Kort na defe veld-flag
felfniet hadden voorfien, dat binnen ontftond een groot onweder, dierge- schrikkeHjk
weinig maenden vijftig duifend men- lijkniemandbeleefde.Dedonder-fla-tnrsederfehen by gebrek van levens middelen gen floegen hier en daer yfelijke
fneuvelden. De eilanders bemerkten brokken van de bergen af. De wind
de mifflag:te meer nadien de Spanjaer- rukteuit'tooften boomen en huifen
den op dufdaenige voet niet konden 'tonderfte boven. Sommigevloogen
verdreven worden,als dewelke dage- j een ftuk weegs door de lucht. Drie
lijx nieuwe huifen binnen de ftad Ifa- fchepen flingerden in de haven van
bella bouwden: de reddelofe fchepen nieuwe kabeis af, en ftieten aen Harvernieuwden endigt onder de goud- zen. DeSpanjaerden verwachteden uit
bergenCipangi op een heuvel,uit welk eennare duifternisdenjongftendag.
verfeheide fonteinen borrelden,'t flot d'Eilandersfchreven de oorfaek van
Conception timmerden. Groot voor- 7woed«n des hemels de Spaenfe goddeel trokkenze door defe vaftigheid: loosheittoe.Colonusfteldefedert orde
werwaerds niet alleen overvloedig op 7bouwen van twee nieuwe fcheamber,barnfteen, vermengt bergwerk en : wanneer de zee twee voeten
uit filver en goud, en brafilien-hout; oog daer Hifpaniola ftroomde, daer
maer ook goud toe-gevoerd wierd:en anderfints de ftranden nooitftormen
zy fouden tienmael meer hebben be- of ebbe of vloed gevoelen. In lentekomen.ten zy.tot vadzigheid en wel- maend des jaers veertienhonderr vijf
luft geneegen, den arbeid fchrooni- en negentig keerde Colonus na Spanje4
den. Echter bragt de vloot dit jaer bo- alwaer binnen Medina delCampo voor
ven de twaelf honderd pond gouds na 7 hof opening doed, wegens de ontspanjaerden spanjen over. Ondertuflchen vielen
dekte landfehappen/tdootvonnis ge"aerfier:' «inwoonders klagtig by Colonus over
velt over ettelijke Spanjaerden, en byde Spaenfche foldaten,die,onder den fonder d'handelder Benedictiner-Böidek-mantel van goud te foeken, on- luSi die hem uit enkle bitterheid in de
draegelijke overlafl: bedreven: wes- mirte met d'hoftie voorby ging, terhalven verfochten, dat hy Me krijgs- wijl aen andere fonder onderfcheid
knechten binnen haer befetting wil- toereikte : als ook, hoe fijn broeder uerkwatrde houden : zy ftonden volvaerdig, Bartholomäus fertig mijlen boven ifa- **&' ™rom alle drie maendenkottoen.amber, bella, niet min"diepe als oudeputten " V&f£
0
brafilien hout, goud, na een geftelde had gevonden,welkerbov'enfte gront theioman
fchatting,op te brengen.Colonus wiens fesduifentfehreden lang,gezift,over- Cabnm'
gefach over fijn foldaeten feer klein vloedig goud le verde: voorts had hy'
was, ter oorfaek fommige moedwilli- aldaer 'tüot Aurea geflieht, met kleine
ge met de dood had geftraft, bragt moeite binnen drie maenden;wantde
even wel de voorftagfo verre, dat aen- aerde uit welk 'tgoud fochten diende
genoomen wierd, hoewel fonder ge- gelijk ten ftofle voor drie bolwerken.
volg; want alfo d'eilanders door hon- Maen, ter oorfaek de fpijs fchaers om
gers nood aemachtig.naeuwelijx't le- quam, vondfigbenoodfaekt op te kraven behielden by kruiden en planten, men : het tien mannen voor befetting
die'tveld of boflehaedjen leverden, in de nieuwe fterkte: fond drie honkonden de beding-putten niet na-ko- derd eilanders met haer opper-hoofd
men. Terwijl dan 7 werk aldus bleef gevankelijk na SpanjeibouwttüotDofteeken, ftapte Cibauus broeder des minico aen de zuidzijde vaft Hifpaniogevangen koninx Caunaboa ter been la : van waer dieplandwaerd in-trekt
met vijf duifend man. De Spanjaerden• tot de ftroom Naiba. Längs defe oe ver
,
trokken hem,gefchaert in vij f flag-or- hadfichde koning Beuchio Anacaucboa
tegen de Naibenjers neder-geflaegen
JiZti™' densonderd'oogenidochalfoonaekt
G
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inet een groot heir,om die,nevens an- tuflehen reyen van danfende juflroudere nabuurige Volkeren, onder fijn wen na een ruime vlakte, fag onvoorgebied te brengen. Bartholomäus vor- fiens van achter een berg twee heirdert Anacauchoa fchattingaf, 7 welk legers op malkander los gaen , niet
aenftondsbelooft optebrengen: ja fonder weder-zijds verlies. Ten zy
hy dankt 7 leger af, geleid Bartholo- Colonus verfocht had de ftrydendete
mäus dartig mijlen weegs ,, längs fcheiden, meer bloed was geftort.
een päd weder - zyds of met hen- En defe', ettelijke dagen vriendelijk
nip bezaid , of met katoen- boo- bejegent keert na de fclianfen Ifamen beplant, na fijn paleis Xaragua, bella , Sperancia, Catharina, fantJacob,
gelegen in't welle van HiJpaniola.Niet Turrita, Conception en Dominico: befonaer merkvvaerdige ftaetfie ging vind ftijf -drie honderd Spanjaerden
d'intreed toe. Dartig gemaelinnen uit fchaersheid vanlevens-middelen
Pracht ig inhaelen van des konnixhadden de voor-rang-.alle gefneuvelt, behalven meenigte zietinkoning
moedernaekt, uitgefondtxt de lehae- ken.By fulk ongemak quam een twe*P Hifpameliieid
meteenbombazijnekleedje de. Guarionexius, door de Spaenfche
•ncla
bedekt, droegen lange palm takken: overlaft langgeringeloort,kreeg vijffongen niet min vreemd als zydau- tien duifendman by malkander, met
ften.Achter defe volgden een merke- welke noch eens een kans wilde waelijk aental maegden, buiten gemein gen tegen Colonus. Maer Colonus hier
fchoon , doch fonder eenig dekfel. af heimelijk verkundfchapt viel de
Bartholomäus Colonus met Anacuachoa
faemen-gefwoorene diervoegen onbinnen 7paleis geftapt vond een ta- voorfiens op't lijf,dat de toeleg te loor
fel \ ol allerlei lekkernyen toegedift, liep.en alle de bevel-hebbers in hechen allenthalven een vriend«lijk ontT tenisgeraekten. Om de ingezetenen
hael. Des anderen daegs uit geleid te verplichten,die haerkoningO'^rionexius
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nexius verbaeden.liet Colonus hem los,alhierfo fei, datze de gebouwen niet
fcherp gewaerfchouwtfich in'ttoeko- alleen om verre werpen;maer felf yfer
mende voor muitery te wachten.Niet en allerlei metfel-werk allenskens
minder quam de ontflaekte na; want flyten. Binnen Angra onthoud fich de
niet langer duldende de mishandelin- opper-gefach-hebber over de negen
gen die de Spaenfe hopman- Roldanus Vlaemfthe eilanden.Dc ftad rondom
Ximenez dagelijx pleegde,nam fijn toe beflooten van fpitze rotzen, leid na
vlugt tot de woefte landaerdciguauos, de zee-känt half-maens ge wijs, alfoo
herkomftig uit de Canibalen,neder-ge- aen de twee uiterfte einden de bergen
flagen op fteile bergen: verfoekt haer Brefijl weder-zyds diep in d'Oceaen
byftand tegen de Spanjaerden : krijgt uit-fteeken. De top ien weilen is
toefegging en foldaten, met welke hy voorfien van een hooge zuil: dierge7 land wyd en zyd af-ftroopt:foo me- lijke ftaet ook in 7 oorten. Op beide
nig Spanjaerd in handen ver viel,di en- legt geduurig wacht; welker eerfte
de tot een fmaekelijk wild-braed.On- vijftien mijlen verre de fchepen uit
dertuflchen wierp (\ch.Ximenes tot een Ooft- en Weft-Indien ontdekt, d'andehoofd op van feventig muitelingen, re die van Euroope zeil-gingen. Als
die gelijk rafende bloed-honden d'in- 7 vaertuig meer getal dan vijftien uitgezetene jammerlijk mishandelden., maekt , waeyd 't grootfte koninx
Terwijl alles aldus over hoop lag in 7 vaendel boven op de rotze af. Voorts
eiland Hifpaniola, ftak d'ammirael is Angra in verfeheide ftratengefchikt
colonu* chriftoffel Colonus voor jde derde reis
afgedeelt. De ftee-voogd en aerdskeertvoor
. 1 T
/
biflehop bewoonen elk een prachtig
ie derde rei- uit de haven van Barrameda met acht
paleis.
Vijf befiens - waerdige kerr
ena Hifpa- seilen na Hifpaniola,den dartigfte van
ken brengen geen klein cieraed toe.
bloey-maend des jaers veertien hon- De zee valt boven gemein vis-rijk;
derd acht en negentig. Om de Fran- doch word in de wintermaenden niet
fche zee-fchuimers,die greetig paften gevangen, wegens d'onftuimige golop de Indifche fchatten,te mijden,fet- ven. ChriftoftelColonus, voor Angra
te hy ftreek na Madera een vrucht- ververfcht, liep langhs d'Africaenbaer eiland van koorn, wijn, zuiker, fche kuft tuflehen de dartien Hefperiwafch en beeften,tot het jaer veertien des door. Onder de middag-lijn
honderd twintig onbewoond. Alhier door ftilte en hette diervoegen geter reede gelopen, vaerdigde fes fche- quelt, dat 7 vaertuig fcheen te branpen voor ainaHifpaniola.hy felf volg- den : de hoepels fprongen van de
de met twee Zeilen : wend de ftevens leggers af: 7 water liep door 't ruim:
op de Vlaemfche eilanden oiAcores: defulx niet dan een gewifle dood voor
eerfte benaeming is ontleend van de oogen fag , wegens ondraegelijke
Vlaemingen eerfte bevolkers, de twee- hette en dorft. Acht dagen duurde
de van de meenigte fperwers eertijds nu 't ongemak, wanneer de wind uit
vingde?' aldaer gevonden. Voor Angra hoofd- den zuid-ooften opftak,fulxna 7 we(ladAngra.ftadopTercera wierp hy'tankerin de
ften een groote gang maekte. De
grond. Tercerabegrijptfeftienmijlen laetfte der hooymaend ontdekt hy
ommegangs,is vol bergen,welker top- drie hooge bergen. 7 Land genaepen puntsgewijs toe-loopen:uitde re- dert kreeg een aei|genaeme reuk van
ten waflclien fchoone wijngaerden: liefelijke bloemei^ in de neus en
'tvlakke land brengt overvloedig eindelijk een bequaeme haeven. Alkoorn voort; doch kan niet langer als hier uitgeftapt vond bezaeide laneen jaer goed blijven. Door aerd-bee- den , voetftappen van vee ; doch
vingword de grond meenigwerf ge- geen menfehen. Des anderen daegs
fchud:en uit verfeheide fulferagtige evenwel komt een fchuitje met vier
plaetfen vliegen tuflehen een dikke en twintig jongelingen uit de wal
fmook-flikkerende vlamme hemel- zeewaerd roeyen. De ammirael
waerd. Onder de ftad Angra fpringt wenkte vergeefs aen boord; alfoo
een fontein , wiens water 7 hout in dies te harder nae land fpoeyden
fteen verändert. De ftormen wayen
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fiende geduurig om metvenvonde- lonus grooter gevaer. H y fmijt diefring over de groote fchepen. Hy ge- halven over ftaeg: en komt den acht
bood dan op trommelen te flaen, de en twintigfte van oogft-maend des
trompetten te blaefen ten einde jaers veertien honderd acht en nehaer aldus na fich lokte. Doch fy, gentig onder Hifpaniola ten anker.
fulx opvattende tot een teiken des 7 Lag alhier byfter over hoop. Rolda- Mdam
ftrij ds, vervaerdigen alles tot tegen- nus Ximenes weigerde d'orde van Chri- „J/"«/
weer. Ondertuflchen achter-haelde ftoffelColonustevolgen : fchreef brie- auatdsmt
c
7 groot Spaenfche fchip d'Indiaen- ven aen de Spaenfche koning, in wel- JJJ" *"
fche fchuit, in welke een hoet en an- ke hy den ammirael en fijn broeder
dere fnuiftery geworpen wierd. De leelijk afmaelde. En defe fweegen
eilanders, hier door verfet, maek- niet: als die den koning vertoonden
ten mijnen, als of een verfoek te land de vervloekte fchelm ftukken van
toe ftonden ; maer pakten eerlang ontucht, diefrtal, moordery en muymet de vlucht haer weg. Colonus dan tery by Ximenes gepleegt: verfochvervordert de reis, komt onder Pa- ten hulp-benden, ten einde de fchul,
ria, alwaer een viflehers-pink ont- dige verdiende ftrafontfing. Onderdekt. Dit vaertuig was gelaeden met milchen waeren de Ciguauos van haer
oefters: welke , wanneer tot fpijs bergen met wrede voetftappen, fterk
genuttigt wierden, zijn bevonden fes duifend mannen, afgeftapt. Barvol peerlen te fteeken. Defe kofte- tholomäus Colonus voerde tachentig
lijkheid maekte wegens haer over- voet-knechten en weinige ruiters tevloed geen waerdije uit. Voor een gen dit leger aen, welker gedaente wai„]^,
gebrooken fchotel en verroeft mes meer duivelen dan menfehen ver- »M«».
ruilden de Spanjaerden vier lange toonde; wrant alle liepenfe van den
overvhed peerl-fnoeren. Zedert in de ftroom hoofd-fchedd af tot de knyen t o e ,
waV"rl'n' Cumana t e r reede geloopen ,kreeg ver- met fwairte vlakken gefchildert op de
feheide naekte mannen aen boord, naektehuid: thair, in duifend tuiomhangen met goude armringen en ten geftrengelt, flingerde over de
peerlen. Defe deeden bericht, hoe fchouwjders. Soo haeft de Spanjaerz y t goud uit de bergen en ftroomen den door de ftroorn meinden te waeverfaemelden, endepeeri-oeftersin den, quamenfe uit een naby-gelegen
de naeft-gelegene zee vifchten. Eeni- boflchaedje metyfelijk getier gevlooge Spanjaerden wierden aen land lieer- gen : fchooten duifenden pijlen , om
fijk onthaelt door de koning en des dover-togt te beletten. 1 en 7.yde
felfs foon: geleid binnen haer paleis, Spanjaerden fich willen te bei gen achzijn geplaetft op banken , konftig ter groote fchilden , zy hadden meer
gewroent uit ebben-hout: gefwind
volk verlooren. Na eenige tegenbragten de dienaers allerlei lekkerweer fetten de Ciguauos bofehwaerd.
nyen en fmaekelijke wijn. Maer ded'Overwinnaers gevolgt kregen alwijl de levens-middelen fchaers omdaer een vinnige neep alfoo haer de
quaemen voor de vlootelingen, en de
kleederen, fchilden, hand-buflenen
terwe door vermufdheid hand over
hand bedorf, vond Colonus geraed- lange pieken tuflehen de ruigten onfaemft den peerl-handel by beter ge- bruikbaer waeren: daer 7de Ciguauos
legendheid te hervatten. Voort-ge- als wilde fwynen door t geboomt
fet bevond de zee hoe langer hoe on- liepen, enmeenigSpanjaerdmet pijdieper: fulx 7 jagt naeuwelijx vlot len velde. YVeshalven Colonus af-trekt
colonus is ging.By dit ongemak quam een twee na Caprono, alwaer de koning MaioZf""** d e - a"0ceat", vol gras begroeid,wei- banexius acht duifend Ciguauos by een
gerde doortogt: een ftroom , diep had. Niet fonder gevaer en gebrek
dartig eilen , breed twintig mijlen, ,hardebolde Colonus drie maenden
ftorte uit bogtige oevers met zulk achter een, eerfy Maiobanexius t'oneen drift zeewaerd, dat twater he- der-bragt, ende iijn land-fchatting af
mels-hoogfchuimde. Nooithep Co- perfte. ü e goede dienften van de gebroeders Chriftoffel en Bartholomäus
Colo-
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Colonus wierden eindelijk niet wel be- weigerden, de maene foude wraek
loont: alfoo de befchuldigingen des nemen, enalle verdelgen: ten welgoddeloofen Ximenes by 7 Spaenfche ken einde morgen avondtennegen
hofgeloof verdiende, door opruyen uuren aen-nam een bloedige gedaenvan d hoovelingen; want verkund- te. Defe menfehen, onkundig in 's hefchapt wegens de groote fchatten in mels loop, verwonderden haer, als
de nieuw-ontdekte landen, jookten tergefeidertijdde verduiftering der
ieder om zeerft derwaerds te gaen maen befchouwden : weshalven almet eenig opper-bewind, ten einde lerley ververfing lieten volgen. Maer ftrijd
met
fich verrykten. En dewijl Colonus, aen Porefius , die met 7 kleine vaartuig *"*ß»"
welk de koning 7 hoogfte gefachop- geen zee konde bouwen,keerdete
droeg, in de weeg ftond, moeft die rugge, van voornemenfich te dienen
man aen kant geholpen. De toeleg van een der fchepen,voor famaico gegelukte. Frans Bombadilla word tot ankert ; doch beide waerenfe weiftaet-volger van Colonus na Hifpaniolanigte vooren in de grond geflaegen.
gefchikt met vier Zeilen. Naeuwe- Colonus, hoewel uitermaten verfwakt,
Colonus ge-lijx aldaer te land geftapt, of hy werpt
trekt Porefius onder de oogen : en
vangen:
word lisge den ammirael en des felfs broeder, krijgt hem, na een bloedig gevegt,gehtm:
beide aen handen en voetengeklui- vangen. Doch aldus eindigde de fwaftert, in twee fchepen, die nae Spanje righeid niet: ter oorfaek nergens eeaf ftaeken. Alhier ter reede geloopen nig vaertuig te bekomen w7as, om van
wierden door 'skoninx laft ontflaekt, Jamaico af te geraeken.Eindelijk word
en met ftatehjk gevolg te hoof geleid: hy eens met d'Indifche viflehers, die
alwaer drie volle jaren fich onthield. aen-naemen den hof-meefter DidaDoch alfoo enkelbrande,om nieuwe cusMendoza na t eiland Dominka over
fijn vierde
landen te ontdekken, lichte hy den te voeren: ten einde aldaer twee fchetogt valt
ongelukkig
negende van bloey-maend desjaers pen huurde; in welke na Spanje te ruguit:
vijftien honderd en vier, nevens fijn ge mogtkeeren. De toeleg gelukte
broeder Bartholomäus, met vier fche- Doch na weinig dagen uit-ruftens aen
pen d'ankers voor Cadix. Gelukkig 7 Spaenfche hof, wierd Colonus overliep de togt af tot Hijpaniola toe-,doch.vallen van een fwaere fiekte : fulx,
alhier door Bombadilla belet aen land den achtften der bloey-maend des
te komen , vond zedert d'eilanden jaers vijftien honderd en fes den ./fr
Guanixa en Veragua : beloopen van geeft gaf. Ondertuflchen geraekte
een fchrikkelyke ftorm verloor twee 7 werk op Hifpaniola hoe längs hoe
zeilen:d'andere twee bouwden naeu meer uit de plooy: alfoo Bombadilla,
wer nood zee: de ruimen fchommel- met Ximenes vereenigt, enkelijk toeden vol water. Weshalven te rugge na leiden, om goud by een te fchraepen,
Cuba enjamaico keert.alwaer een grootniet fonder ondraegelijke quelling
deel der vlootelingen door ongemak der eilanders. De koning Fardinand,
fneuvelden. Hier quam by de weder- hier af verkundfehapt, vaerdigt derfpannigheid des hopman Frans Pore- waerds Nicolaes Olanda met dertig ziejms, die fich met een merkelijkaental len. Olanda tot onder-koning gekoobootsvolk in geroofde fchuitjens der ren liep na veertig dagen voor HifpaIndiaenen na Hifpaniola begaf. Wes- niola ten anker. Op fijn aenkomft
halven d'eilanders, fiende Colonus ne- vertrokken Bombadilla en Ximenes.
vens weinige uit-geteerdein onmagt De fchat van tien honderd duifend
leggen, voor-naemen hem te ver- dukaetenjf n vier honderd Spanjaermoorden : ten welken einde belet- den voercren vier en twintig fchepen
ten, dat geen verfch wat er of eenige na Spanje. Gods wraek volgde de
En vloot: als welke, eerlang door een
fiy aerdige eet-waeren konde bekomen.
't had gedaen geweeft, ten zy fich yfelijke ftorm beloopen nooit tylond:
diende van een aerdige vond: bedui- dingover-liet, opwat hoogte gebledende namendijk hoe hy een zoon venis.
der maen was : indien zy lijf-togt
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na afgelegen. Derwaerds dan wend
Togt Van Bieter Alfonfiu Kknus. Nignus .- en loopt aldaer ter reede den
eerften der flagt-maend desjaers vijftien
honderd. Onverbaeft voeren
lgnus aengeprikkelt door fommige matroofen, diemctColonus de Cauchieters aen boord, en bragten
aen de peerl-eilanden waren ge- goud, meer-kanen fchoone papeweeft mite een fchip op eigen kö- gaeyen en kotoen. De mannen fcheerten toe, onder bedingh, volghens nen na-yverig over haer vrouwen;
'skoninx orde, dat geen kuften op want als een Sp anjaerd eenig vrouw te
vijftig mijlen mögt aendoen, welke na quam, ging de man tuflehen beiColonus bereeds ontdekt had. Doch de ftaen. Doch Nignus, voort-gezeild
hield niet minder als fijn woord; längs de ftrand vond eerlang een
want binnnen de haven Curiana ge- volk van wreede inborft. Twee duiloopen ruilde aldaer tegen fchellen, fend in getal vertoonden haer gewaenaelden glas en diergelijke fnui- pend, om 7t landen te beletten. Wesftery een groote meenigte peerlen, halven geraedfaemft over ftaeg te
by de eilanders aen boord gebragt: {myten naCuriana. Niet lang had A7/- G*?*pim
alfoo Nignus Hechts dartig man had, gnus die ftreek gehouden of ver- de^caJu.
weshalven fich in 7 eerft op ftrand viel onder achtien fchuitjens der Ca- luvol volk geengfints betrouwde.Twin- mbalen- die op de menfehen-jagt,
tig dagen langh duurde de handel. volgens gewoonte , gingen. Defe
Ondertuflchen bevond hy d'ingeze- fetten los op 7 Spaenfche fchip toe:
tene van Curiana gaft-vry en rekke- Valien by alle kanten vinnig aen;doch
lijk. Sulx eindelijk te land uit-ftapte j door t gefchut verfchrikt , houden
en bevond de hutten uit hout getim- af. Een fchuitje wierd achter-haeld,
mert,enmetpalm-boombladeren ge en in 7 felve twee mannen : d'andedektdangs dnuifen lagen hooge heu- re bergden fich met fwemmen. De
velen oefter-fchelpen, welker vifch eene lag aen handen en voeten geten fpijs, en peerlen tot cieraedver- kluiftert: wift foo veel te beduiden,
ftrekten. Anderfints leefden ook by dat hy des anderen daegs foude gekonyen, fafanten, paeuwen .haefen, flacht worden , gelijk bereeds geduiven , ganfen, end-vogels , har- fchied was aen fijn makkers , met
ten, wilde fvvynen en brood uit ge- welker vleefch de Canibalen een
ftampte worteis gebakken. Voorts vroolijke maeltijd gehouden hadvertoond Curiana {eer dichte en hoo- den. Nignus maekte de gevangene
ge bortchaedjen
uit welcke des los: gaf hem verlof, om den gevannachts een naergehuil van wild ge- gene Canibal nae eigen goed-vinden
diert wijd enzijd klinkt. Maer on- te handelen. En defe wierd dier
aengefien yfelijke beeften haer tuf- voeghen met ftokken , fchoppen,
fchen t geboomt onthouden , ftap- byten krabben af - gerofeht, dat
ten d'inwoonders, ftout op boogh- half dood bleef leggen. Voorts ontfchieten , 7 wild onder d'oogen. Zy dekte Nignus op de kuft Paria een mnderlijk
felf zijn bruinachtig, draegen lang wonderlijk zout, welk de zee, on- Zout.
gekruld hair. De tanden maekenze ftuimig over 7 vlakke land gerolt, en
wit metkruid, geduurig tuflehen de
namaelsbedaert, door de Ion maekt.
lippen gehouden. De vrouwen paffen op de Iand-bouwery: de mannen 7 Zout moet opgenoomen, eer eeoefenen fich in d' oorloa» jaght en nige regen valt ; want anderfints
danferyen. Zy houden jaerlijx mark- fmelt het, en zijgt in de aerde. By
ten werwaerds van alle kanten tijds verzaemelt, word hard als
koop-waeren toe-brengen ten rui- fteen: fulx uit 'tfelve kannen en potling. De mannelijke roede word be- ten toe ftellen, die de Pariaenen teflooten tuflen twee fchelpen. Haer gen vreemde koopmanfehap verruigoudkomt uit't landfchap Cauchieta, len. Nignus voor de tweede reis
fesdagreifensten werten van Curia- op Curiana uitgeftapt, fpeelde aldaer twintigh dagen mooy weder,
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gehuifveft by een voornaem edel- vijf en twintig hutten aen den oever
man, aen wiens deur-ftyl de kop van te ftichten, welke?hy de benaeming
eenCanibal gefpykert hing , tot een Toledo toe-pafte. Zedert giria de
VramXe zege-prael. Hy fag oök, hoe de lijpeerl-viflchery wederom voort °
lijken.
ken der voornaeme perfoonaedjen
over horden enlarfgfaem vuuruit-geTogt Van Vincent JgnesTin^n.
fpannen , allenskens droogden om
bewaerd te worden.ftot afgodenEn eerften van wrinter-maend
dienft. Een onwaeMeelijke fchat
desjaers veertien honderd liepeerlen
voerde
Nignus
na
Spanje:
gen ennegentigging Pinzon uit d'haNignus ge
vangen.
wanneer met 'tboots-volk over hopp ven Palos zeil met vier karveelen.Hy
geraekte, ter oorfaek de meeftebuit voerde, op d'eerfte togt die Colonus
voor fich felf weg-ftak, en felf den deed, onder des felfs beleid, een
koning 7 bedonge vijfde deel ont- fchip: fulx groote ervaerendheid had
v
hield. Hier over by Ferdinand de Vega in .de. zee-vaert,; Boven d/Hefperides
landvoogd over Gälicien aenge- beloopen döor eenfwaere ftorm »ontklaegd, en ter hechtenis befteld, is dekte ten darden dag een vlakke kuft,
eindelijk na 7 Spaenfche hof gefun- alwaer uitftapte; doch vond niet als
den , by welker vonnis de peerlen menfchen-vqetftappen,en des nachts
voor prijs verklaert zijn: aengefien hooge vuuren geftookt na de manier
Nignus de felve geruild had op Curiana van een neder-geflaegen leger. Met
tegen 's koninx duidelijk verbod: na- den dageraed trokken veertig Span?
mentlijk,dat niemand op vijftich mij- jaerdeii derwaercts, tegen welke twee
len naderen mögt de kuften by Colo- endartig vervaerlyke mannen pijlen
nus ontdekt. Doch dewijl fulk bevel en boog ten ftryd bereiden: 7 overidoorgaens in de wind geflaegen ge heir volgde. De Spanjaerden boowierd, ieder jookende na peeften, den vreede aen ; doch zy floegen
fond Ferdinand na Curiana ettelijke alle onderhandeling af. Des anderen
opfienders, die van koninx wegen de daegs wierd niet gevonden dan haer
Wreede peerl-vangft fouden gaedeflaeni De-voetftappen, eens foo groot als die
handel op
fe, vergefelfchapt met merkelijk aen- van een gemein man. Zedert ontCuriana.
tal krijgs-knechten, nevens fes mon- dekte Pinzon een wyde, doch ondieniken ; dwongen feer ongenaedig pe ftroom. Alhiergeland, ontmoete
d'inwoonders tot de viflchery van op een heuvel een fterke trop Africaepeerlen. d'Overlaft liep foo hoog, dat nen. Om tot handel te noodigen,
eindelijk in de morgen-ftond te fa- wierp hy haer een fchelie toe, en een
men-rötten , en alle de Spanjaerden der wilden hem een klomp gouds:
aen kant hielpen. Na dat over de lij- welk als een Spanjaerd foude öpraeken een wijl tijds gehuppelt hadden, pen, vallenze gelijkelijk op den Spanrechtenze van de felve eenvrolijke jaerd aen. Niet lang had hy fich könmaeltijd töe. Weinige evenwel wae- nen verdedigen, ten zy hulp kreeg.
ren met een karveel den dans ont- Hier ontftond dan een heevig ge- B'wzont
fprongen na 7 eiland Dominicus: wel- vecht, welk Pinzon quam te ftaen op ™£^*
ker opper-hoofd Did'äcus Colonus,een merkelijk aental gequeften, acht
zooncfer beruchte Ömftoffel aen- dooden en een jagt. Soo verwoed
voc\\ten*d'Africaenen, dat den vloot
ftonds den hopman Ocampo met drie
in 7 water na-fwommen, en een boot
honderd man affchikte na Curiana":weg-fleepten, Pinzon verviel eindealwaer fonder iemaijd te verfchoo- lijk in een foete zee: bevond d'oornenneder-hakte foo meenig achter- faek der foetigheid te ontftaen uit de
haelde. Hy fcheen enkelijk toe te meenigte wyde ftroomen, die met
leggen om 7 eiland t'ontvolken , als fterke drift in dOceaen Valien uitd'ingezetenenfichop genaede en on- 7 landfchap Mariatambal. Zedert
genaedeover-gaven. En dewijl haer kreeg hy de kuft Paria aen boord:
dienft ten peerl-vangft noodig achte, en met verwondering een geficht
fpaerde d'over-geblevene : gebood
van
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van boomen.welke geen feftien man- fijn fcheeps-volk op 7 drooge ge*
nen in "t rondkonden bertuiten. Tuf- raekt; doch geenfints buiten gevaer.
alfoo niet dan de dood voor oogen
Merkwaer- fcheii dit vreemd geboomte fag hy
d,
z t-nft immers fo vreemden viervoetig wan- fag, het zy by gebrek van voedfel,
fchepfcl. t Voorfte gedeelte geleek het zy door verwoedheid der inna een vos , tachterfte na een aep: woonders. Men begon yoorteflaeii
de voeten .waeren als der menfehen : een kort einde te maeken met onder-.
7 had nacht-uils ooren : onder de ling moorden: hoewel andere oorbuik Hingerde een vellige fak,in welk deelden chriftelijker te zijn, fich'
jo'ngen droeg, die niet eer te voor- dood te vechten tegen de wilde landfchijn komen , dan als haer kort kön- zaeten. Terwijl alclus wanhoopigbenen raepen, of omtefuigen. Pinzon raedflaegen,ftilt de ftorm: ook quam
vong fulk een beert met drie jongen: 7karveel, welk van 7 anker fpilde,
dejongen ftierven op de reis; maer w7ederom te yoorfchijn. Ieder her• de moederislevendig binnen Grana- vatte nu moed. Pinzon lapte de twee
da aen den Spaenfchen koning ver- fchepen, foo veel doenelijk was, en
toond. Ses honderd mijlen had hy liep den laetften der herfft-maend op
längs de kuft Paria afgeleid: wanneer 7jaer vijftien honderd binnen de ,
Sehr Meh}
een vreefehjke ftorm twee karveelen Spaenfche haven voor Palos.
ke ftorm.
voor fijn oogen 7 onderfte boven
keerde, en de derde van tank er afTogt Van jfmerktu Vefputim.
floeg: 't vierde ftampte ook diervoegen, dat de ribben kraekten, en 7 wa- \TEjputius Fhrentyns edelman voerter door verfeheide lekken in-gudf- * de vier Zeilen, toe-getaekelt op
de. .Weshalven na land om-fag, ten koften des koninx Ferdinand. Den
einde 7 leven bergde. Hy was nu met twintigfte der bloei-maend van 7jaer
' veer-
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veertien honderd ie\en en negen- fien. Zy gebruiken ook pieken en
tig , lichte hy 7 anker: ververfchte knodfen. De vrouwen volgen de
aen de Canarifche eilanden : liet hetmannen in d'oorlog , om te draeinwoonders zedert door-ftaen tot Paria toe: algen alles 7 geen ten reis noodig is.
waer
loatamg*
hy d' inwoonders met fpiegels, En defe können op de fchouders
fpelden , fcliellen en andere fnui- lallen torzen, veertig ja vijftig mijftery diervoegen aen fijn fnoer kreeg, len verre, welke geen drie Spanjaerdat dagelijx goud aen boord brag- den van d' aerde oplichten. Zy erten. Dit volk gaet moeder-naekt: kennen noch opper - hoofd In den
/Tejf de fchamelheid onbedekt, foo ftrijd, noch in land beftier. Zy vech- haer
wel vrouwen als mannen : haerver- ten uit ingebooren haet tegen de na- vreemde
™j™
ve is rofachtig : fchrappen 7 hair buuren , ten einde wraek nemen
des lichaems kael af : op 7hoofd wegens haer bloedverwanten die
voeden de vrouwen eenig hair : kampende gefneuveld zijn, of eenihebben breede en platte aengefich- ge gevangene lanfluiden verloflen.
ten , fulx voor foo verre können De fpraek valtfacht, tuflehen de fanv fchijnen uit Tattarye herkomftig : den en lippen gemaekt: verfcheelt
overtreffen d' Europeers verre met t'eenemael van de tael der om-legloopen en fwemmen: de wij ven felf gendeVolkeren. Wanneer eten, fitdetven twee en drie mijlen fonder ten op de aerde neder: flaependelegvaertuig of eenig driftig behulp haer gen in hang-makken, aen twee ftijin zee begeven. In gewis fchieten len vaft gemaekt^ by nacht ftookenkennenze geen gelijk. De pijlen ze vuur onder d'hang-makken:bo ven
zijn vanfcherpe vis-beentjens voor- de felve maekenze vaft vis - wand,
H
vis,
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vis, kor ven en kalabalTen. In gevoeg derlijke genees-middelen gebruite doen zijnze fchikkelijk, alfoo ei- kenze tegen de ziekten. Soo haert:
ders om een hoeck gaen; maer in te- eenig menfeh de koorts krijgt, moet
gendeel maekenze haer water foo gedompelt in koud water : dan tew7el mannen als vrouwen, voor ieders gen een heet vuur gebaekei t ; voorts
oogen fonder fchaemte. De trouw gejaegt , tot ademloos neder-zijgt:
grijpt hier geenfintsftand. Eenman en eindelijk te bedde befteld. Zy
neemt foo veel wijven gelijk goed- laetenbloed, niet in d'armen of op
vind, en verlaetze wanneer 7 hen be- de voet ; maer in de lendenen en
lieft, fonder de minfte reden te ge- kuiten. Somtijds vartenze vier daven. 't Seive recht is ookby de vrouw gen , om de gefondheid te bewaomtrend den man. Zybaerenfonder ren. 7 Brood" beftaet uit een gepijn : de kraem-vrouwen felf waf- ftampte wortel welke de benaefchen d' eerft gebooren kinderen in ming draegt van Jucha, chambi of
de ftroom, en keeren aenftonds tot ook ignam?. Een leeuw kan niet
haer gewoonelijken arbeid. Als op wreeder eenig aes verfcheuren , als
haer mannen vergrammen , drij- zy haer gevangene vyanden. Doch
venze ten wraek de vrucht met ver- Vefputius ten vollen bericht we»
gifaf. De huifen zijn gebouwt ge- gens de gelegendheid van Paria
;
lijk klokken uit hechte balken , bo- licht het anker, geraekt öp den fesven met palm-boom bladeren ge- ten dag binnen een bequame hadekt. Sommige maeken fulk een ven. Alhier te land gertapt vond SMJS*
emd
ruimte uit , dat wooning verfchaf- twintig huifen in 'tmidden van een "^
fen voor fes honderd menfehen. Al- meirtjen op dikke paelcn gebouwt. lengtbtm,
le {even of acht jaer verhuifenze : Ieder huis had een ophael brug,
ter oorfaek, gelijk voor-geven , de overvyelke zy gingen uit 'teenehuis
lucht door der menfehen ademen tot het ander. Soo haert d'inwoonen afgank te mets befmetting na ders de Spanjaerden gewaer wierfich trekt. De rijkdom beftaet in den trokkenze de bruggen op' door
veel-vervige pluimen en fnoeren ge- verbaeftheid. Ondertuftchen nadervlochten uit vis beentjens groene den twaelf fchuitjens, uit een boom
en witte fteentjens welk cieraed geholt na de Spaenfche fchepen:
aen 7 hoofd armen, beenen, ooren de roeyers verwondert over der
en koonen dient. Goud en peer- felve groote , dorrten , hoewel ge*
len haelen de minfte prijs op. Geen wenkt, niet aen boord komen ;
koopmanfehap word gedreven. De maer vluchten tot een hoog geberggrootfte vriendfchap beftaet in 7 o- te : foo nochtans dat bewijs. gaven
verleveren van wijf of dochter tot van weder komft , gelijk dan ook
by-flaepen. De dooden begraeven- weder keerden met feftien jonge
ze in vochtige aerde : plaetfen op dochters , van welke vier in e$n
tgraf fpijs en drank. Doch andere Spaenfche boot over-fetten. Zy felf wonda^
evuht
onderhouden een andere gewoon- roeyden tuflehen de fchepen van & te : namentlijk zy vervoeren den d'eene boord tot de andere : bckranke in 7 naeft- gelegen bofeh: betoonden allen thalven een minleggen hem neder ineenzijde hang-1 faemevriendelijkheid: wanneer onmak tuflehen twee boomen uit-i voorfiens een groote trop oude wijgefpannen : danfen thans rondom ven na ftrand vloogen die thair
de kranke den gantfehen dag : fet- uit 7 hoofd rukten , en yfelijk miften by hem broot en water voor baer maekten , hoedaenie. de uitvier dagen : en kijken voorts niet terfte nood den menfeh gerrteimeer na hem om. Naeuwelijx ie- nelijk afperft. Op dit gefchreeuw
mand ofhy fterft van ongemak : foo fprongen de vier lndiaenfche dochnochtans eenige wederom ter been ters buiten boord : de mannen
geraeken , worden godsdienftig ge- dreven een jagt pijlen uit de fchuitcert van de bloedverwanten. Won- jens na de fchepen : ja fommige
fwom-

Ontdekkers Van America.
59
fwommen met knodfen onder wa- hand, uit d'omleggende geweften
ter, welke fchielijkboven ftaken, derwaerds toe-gevloeyd : verfoeen floegen de na-fleepende booten kende zy de Spanjaerden t' haeren
aen Harzen. De Spanjaerden , dien- huifen mogten onthaelen. En defe
den fich van 'tgeiehut : waer door lieten fich gefeggen. Negen dagen
de drang der aen valiers dapper dun- brachtenze over met fmullen , dande : fulx eindelijk na 7 land de fen en by-flaepen. Afgemat keervlucht namen. Vijf wierden ach-: den weder na de vloot , längs een
weg van twintig mijlen , niet fonterhaeld.
Vefputius vond ongeraden by dit der gefelfchap van meer als duiongaft-vry volk langer te vertoe- fend Americaenen , draegende elk
ven. Na tachentig mijlen längs de om zeerft gefchenken voor d'amwal gehouden had , liep binnen een mirael Vefputius Alle quamenze
bequaeme haven. De ftrand ftond binnen boord ; doch fprongen geen dompel;epropt met menfehen, die alle eer- lijkelijk in 7 water
ang fich bergden binnen een na-by- den onder , wanneer 7 gefchut afging. Doch onderricht, hoe fulgelegen boflehaedje.
Stangen
De Spanjaerden wierden in ver- ke donder-flaegen uit den hemel
, wonderlijk
wondering weg-gerukt wanneer af-bragten tot yernieling der vyanten fpijt
• beretd.
in de hutten vonden een meenigh- den bezaedighden een weinigh :
te Hangen , roofterende aen fpit- noemden de Spanjaerden Charabi, foo
ten tegen 7 vuur : onder alle hing veel als wijfe mannen. Dit land, in
een gevleugelde eri een andere, de Mexicaenfche inham , geleegen
wiens bek toe-gebonden was met op drie en twintig graeden ten
touwen gevlochten uit boom-baften, noorden , liet Vefputius aen ftuurdraeide d'oogen gantfeh vervaerlijk. boord leggen : voer lanx bogtige
Zy lieten eenige fnuiftery binnen kuften acht honderd en feftig mijde hutten leggen , ten einde door len , nooit buiten 7geficht der felve : en fette eindelijk binnen een
flilklok-aes den gevluehte tot gehaeven , wiens gelijk nooit bemeinfaeme onder - handeling noo- fchouwde. Alhier bragt hy een
digden.
maend foek met 7herftellen van de
De vond gelukte ; want des an- gekrenkte fchepen , waer toe d'inderen daegs quamen dAmericaenen woonders een behulpfaeme hand
onbefchroomtaen boord : verfoch- leenden. En defe klaegden bitterten haer gaft - vryheid mogten be- lijk , hoe jaerlijx een wreede landtoonen aen de Spanjaerden , indien aerd herwaerds over-fcheepte , uit
met haer beljefden te trekken drie een eiland honderd mijlen af gedagh-reifens landwaerd in : alfoo legen. Dit volk hield buiten gemein
Hechts alhier by de zee-kant voor verfchrikkelijk huis : flagten , na
een tijt hutten op-floegen om te gevoelige pyniging , al wat achterviflehen.
haelde , fonder zuigelingen te ver' MarkvaerDrie en twintigh ftoute gaften, fchoonen. Weshalven verfochten
" dig onthael
gedaen aen wel gewaepend, beftonden de togt byftand tot weer-wraek : zy wildrie en
te waegen. Defe over bergen , da- den de vloot met fchuitjens voltwintig
len en ftroomen gereift, quamen ein- gen.
Spanjaerdelijk in een dorp beftaende uitneden.
Vefputius nam aen de uitroeying
gen huifen ; doch gepropt met in7
van
foodaenige bloed dorftige menwoonders. Wonderlijk ging t onthael toe. Mendanfte, fong.fprong, fehen : en ten bewijs , dat fijn
tierde, fchreyde rondom de vreem- woord foude ftand doen , konden
delingen. Ieder bood fijn vrouwen feven in canooen , tot getuigen
en dochters aen tot vleefchelijke en weg-wijfers , nevens hem onder
vermenging. Ondertuflchen groei- zeil gaen. Op den feven den dagh
de 7 getal der bekijkers hand over liepenze voor 7 eiland Hy ter reede.
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Alhier ftond de ftrand befet met peerlen vielen wel aldaer niet; doch
naekte mannen, welker lichacmen, zyroofdenze, gelijk beduiden, van
fterk en in een gedrongen allerlei haer vyanden weftwaerd af-gelegen,
verven en veel-vervige pluimaedjen die overvloed hadden defer kofteom d'armen, beenen en 7 hoofd ver- lijkheid. Weinig gedenkwaerdigviel
toonden. Zy droegen niet alleen pijl, op de togt voor. Alleenlijk dienen J J " ^
boog en piek; maer ook groote vier- aengeteikent de woefte zeden van betftS^
kantige fchilden. Soo haeftdoelrae een beeftachtig volk op een fchrael «fc |
men konden,fchooten een ontelbaere eiland. Om de hals hingen twee uitjagt pijlen op de naderende Spaen- geholde kawoerden, d'een vol witte
fche booten. Ondertuflchen voer Ve- geftampte worteis,d' andere vol gras.
fputius met de karveelen dicht onder Zy propten de mond met gras , en
de ftrand : gaf vuur met fchroot uit herkaeuwden gelijk dekoeyen: ftae7gefchut : fulx eerlang een groote ken een ftokjen, door fpeekfel nat gemoord aen rechte. Twee en veertig maekt, in de geftampte worteis, en
Spanjaerden evenwel te land gefpron- defe op die wijfe in de mond: t'zamen
gen vonden haer niet weinig benard. geknaeuwt haelden7uit de mond,
De Canibalen, op7getoet van hoornen en beftrooyden7geknaeuwde met de
te zaemen gedromt, drongen tegen gefeide worteis: fulx herhaeldenze
dekogels in, engeraekten hand-ge- ten verfeheide reifen , eer den fpijs
mein : ten zy de Spanjaerden door door-flikten. Nergens was verfch wähulp-benden geftijft wierden had- ler te bekomen dan 7 geen uit den
den te kort gefchooten. Twee uuren daeuw vergadert wierd in groote blahing de zegen twijfelachtig : thans deren , niet ongelijk d' eiels-ooren.
namen de Canibalen de vlucht. Des1 Nergens eenige wooningen: zy beanderen daegs wierd de ftrijd he'rvat, hielpen haer onder dichte boomen,
met geen minder geluk voor de Span- met gedroogde viflehen. Voort verjaerden, dewelke de vyandenverjoe- dient het aengeteikent, hoe Vefputiuf*
gen, haer dorpen en fchuy ten in koö- een nabygelegen eiland ontdekte,
ien fetten , twee honderd twee en alwaer reufen-voet ftappen vond. Ne-«.«^fr
twintig gevangene na Spanje afvoer- gen Spanjaerden een mijl lan dwaerd vmvli
den : alwaer den vijftiende van Wijn- in geilapt, fagen in een ruime valleye ^jJST
macnd des jaers veertien honderd vijf groote hutten , en binnen de felve äenttga
acht en negentig ten anker liepen. twee oude wijven en drie jonge-^Jjj£.
Tweedetogt Kleine ruftgenoot Vefputius : als die
dochters, ieder eens foo lang als een/«.
vanvefpu- nauwelijx feven maenden te landgemein man. De oude vrouwen nootlHS.
bleef wanneer tbewind kreeg over digden de Spanjaerden ten eten : en
fes Zeilen, met welke van Cadiz zee- defe faten nu ter aerde neder , fpijs
waerd ftak. Ververfcht aen de Cana- nuttigende = beraedflaegden ,hoe een
rifche eilanden, wend deftevenszui- der reusinnen mogten na Spanje verdelijk. Zedert vijf-hondert mijl ge- voeren, om yoor geld te laeten kijvordert, ontdekt een verdronken ken: wanneer fes en dartig reufen op
land, met fwaere ftroomen befpoelt flag quamen. Nooit yfelijker menen hooge boomen befet. Nergens fehen befichtigde de fon. Den Spandeedenfichop voet ftappen van men- jaerden reefen d hairen te bergen. Iefchelijke bewooning. Eerlang voor der reus droeg een boog, pijlen en
een eiland vervallen,kreeg een fchuit knodfen. Met woeft gedruifch binen twee gevangenen, welker manne- nen geftapt , ftonden verfet over
lijkheid even te vooren was afgefne- de negen vreemdelingen : hadden
den, gefchikt terflagting by de Cani- 't onderling feer drok. Goed raed
balen , die alle ondernandeling affloe- was hier duur voor de Spanjaerden.
{|en. V\ eshalven tachentig mijl voort- Sommige oordeelden geraedfaemft
et onder een onbekend eiland , al- de vuur-roers te loflen, en tuflehen
waer eenig goud ruilde, en vijf-hondedampover de gevelde, lijken te
dert peerlen voor een fchelle : de
ontfnappen. Andere oordeelen, fich
Wreode
fr: d met
de CanibaUn.
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te dienen van minfaemebejeegening, quamen ettelijke vrouwen verfoe- Wretdt
verre 7gevoegelijkft. Die voorrtag kende te handelen; doch dewijl haer t ^ h t
wierd gevolgt.Soohaeft buiten d'hut- fchroomachtig toonden, trad een on- vrouwen.
tetraden, volgden de reufen op een gewaepende jongeling onder den
fteen-worp, en voegdenhaer fnelder hooptoe.Ieder befchouwde hem met
of langfaemer gang na 7 gaen der fonderlinge verbaeftheid : wanneer
Spanjaerden. Defe geraekten einde- een oude vrouw met een knodze van
lijk aen ftrand, en van ftrand in de den berg afliep , en den jongeling
boot. Naeuwelijx ftaekenze af, of de diervoegen trefte, dat dood ter aerde
reufen vloogen toe, fchooten vinnig, viel. Men fleepte aenftonds den verfwommen defchuit achter na; doch moordeby de been enten berg op: alverfchrikt door de flag van twee ge- waer aen ftukken gekapt, voor 7 vuur
lofteftukken gefchut, keerdenland- gebraden en opgegeten is. Zy toonwaerd en bergden fich op 7naeft den voorts aen de Spanjaerden hoe
gebergte. Vefputius begon eindelijk d'andere even foo aen kant waeren
te denken op de hertogt, alfoo de le- geraekt. Op ftrand ftonden de manvens-middelen fchaers om-quamen; nen , fchooten vinnig met pijlen.
de vlöotelingenmagteloos gerooftert 7 Geraedfaemft, het anker te lichten.
een geheel jaer onder de heete mid- Honderd en vijftig mijlen voort gedag-lijn. Hy wend dan de ttevens fet, geraekte voor de Brefilfche kuft :
t'huifwaerd : dreef in de wederom- voe^fzedert längs de wal zuidelijk
reis een voordeelige handel met aen, tot op twee en vijftig graeden.
fchellen en glaefen tegen duifend Drie ßrefiliaenen quamen gewillig o- #
Befchry- mark peerlen. De inwoonders ver- ver, om na Portugalte trekken. Doch
ving der
7 weder verergerde hand over hand:
peerl-oe- eerdenhem ettelijke oefters, welker
flers.
fommige honderd en dartig peerlen, de koude neep onlijdelijk : de ftorandere meer , andere minder, tuf- men verhieven de golven hemelsfchen de fchelpen beflooten. Wan- hoog. Vefputius dieshalven laet de
neer haer volkoomen wafdom heb- kuft der Patagones en de ftraet , naben vallenze van felf uit de fchel- maelsnaMagellanes genoemt, achter
pen : die vaft hangen vergaen te mets. uitleggen: verbrande voord'uithoek
Den tiende der Wijn-maend quam de Sierra Leona een fchip : en bragt twee
togt
vloot behouden voor Cadiz terf an- behouden tot Lisbon aen. De vierde vmdt
v nVe
ker. Zedert floeg Vefputius hem ne- togt van Vefputius viel op'tjaer Vijf- * Jr"*
der binnen Sivilien; doch wierd eer- tien Jiondert en drie voor, den tiende tius.
lang ontbooden na Lisbon door de van Bloey - maend. Met fes zeilen
Portugeefche koning Emmanuel, om wend hy de ftevens na Sierra Leona :
met drie fchepen nieuwe kuften op genaedert voor de kuft konde defelve
nietaen-doen,wegen$ d'harde ftorm.
Derde togt te foeken. Tuflehen die Canarifche eiDrie graeden buiten den middag-lijn
van Vefpulanden en Africa zeildenze door foo
tius.
vertoortde haer een höog eiland,lahg
veel vifch, niet ongelijk een braefem, twee mijlen, en een breed; doch ondat binnen een uur de booten byna bewoond. 'tGröotfte fchip, groot
volfchepteh. Defe vifch heeft ronde drie honderd laft ftiet alhier tegen
dünne fchubben , fcherpe tanden , een klip aen Harzen; fulx niet gefteenen in de herfenen een hoekig bergt wierd als 7 fcheeps volk. Vejpuhart, een bhes vol wind, roode ftaert tius, met een boot na land geroeyd,
en vinnen : aeft op' zee kroos.garnaet
en oefters : is feer fmaekelijk. Vijf vond eenbequaeme haeven, over
graqden bezuiden de middag lijn vloed van fmaekelijk water, hooge
vond hy een groote trop naekte men - boomen, groote muifen , twee-ftaerfchen boven op een hooge rotze, tige hagediflen, meir-fpinnen en af- ueir-fpin9 it
^ "'
wenkende de Spanjaerden by haer. fchouwelijke draeken. De draken
Twee verftouten iich derwaerts te hebben eenfpitfe kop, rondevuurigaen , onder beding van weder te ge oogen, een wijde bek, vlerken niet
keeren na vijf dagen. Middelerwijl ongelijk de vleer muifen, een gefpik-
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kelde borft, gekrulde ftaert, een ftroom Curubabo : bouwd alhier een
paers-blaeuwe rugge, twee driekan- Hot : voorfiet het met vier en twintige quappen onder den buik. Niet tig man, twaelfftukken gefchut en
min vreemd is demee-meir-fpinne, leveps-middelen voor fes maenden
doorhardepooten uit-fteekende bo- Vijf maenden fpilde Vefputius aen
ven de tanden , twee lange fchaeren, de timmering der fterkte : waneen dubbelde buik; tuflehen t hoofd neer t' huifwaerd voerde een fchip
en buik leid een fwart nat, met welk vollaeden met Brefilien-hout. Soo
7 water donker maekt, wanneer ie- haeft buiten aller verwachting Lismand hem vangen wil: by nacht bon naderde, liep hem de gantgeeft hy fchijnfel: aeft op vifch. fche ftadte gemoed. En dit is AmeWanneer voort - teelen omhelfen ricus Vefputius , na wien de Nieuwe
7manneken en wijfjen malkander: WereldvaU noch America genaemt
7wijf)eleid witteeyeren, niet onge- Word.
lijk den haegel : wanneer 7 wijfjen
in nood iskomt haer 'tmannekente Togt Van Alphonfus Vogeda , (Diego
hulp ; doch 7 wijfje verlaet 7 manNicuefa , Ancifus en Roderik Colneken. Drie honderd mijlen lag nu
menares.
dit verlaeten eiland achter uit, wanneer Vefputius binnen een bequaeme \Mericus Vefputius was naeuwelijx
haeven liep, welken hy de naem
uit-geruft binnen Lisbon -. wanAller Heiligen Abdy toe-pafte. Twee neer Foged'a met drie honderd man
maenden wacht hy alhier na de afuit Beata, voornaemfte haven van Higedwaelde Zeilen; doch vergeefs.
7
Vervordert dieshalven fijn reis : fpaniola over-fcheepte na teiland
loopt tuflehen de Abrolhos in de Codego bewoond by naekte menfehen ; doch boven maeten fchoon
cn
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en ervaeren in boog-fchieten. Alhier fonder aenval of tegenweer. Ten
vond hy een wonderlijke boom: de- laetften gingff» spanjaerd, nietonWondtrltfke
boom op Co- fedraegt fmaekelijke appelen voor kundig in de Codtgojche tael, water
dego.
de tong, doodelijk voor den men- ! fcheppen. Gefwind wierd hy befet;
fche : die onder des fei ven fchaduwe ! doch voor een kleine tijd; wantfoo
flaept, verlieft verftandengeficht:en i haeft uit hem veiftonden, hoe hy
komt niet totfijn voorige ftand, ten : van Fogedas of Nicuejäf \o\k nietwas,
zy een langwijlige flaep op - neemt. die onlanx een groote moord aenTogedaes
tiokkenzeaf : te meer
wreedheid Fogeda overviel op Codego een arm rechteden
en nederzee-dorp. Sonder eenige genaede] alfoo dreigde, hoe Ancifus wraek
laeg.
woede de wreedheid. Wein ige ont- foude nemen, indien zy feitelijkheid
fnaptena een hoofd-plaets, drie mijl tegen iemand der spanjaerden pleeglandwaerd in gelegen. Derwaers den. Aldus geftild bragten allerlei
ruktd'overwinnaer ; maer word foo lijftogtaen boord. Ancifus ondertufraeuw onthaelt, dat feventig Span- fchen verzeih: na 7vafte hndvraba,
jaerden aen vergiftige pijlen fneuvel- en in de mond van d'haven aldaer fijn
den: d'overige bragten naeuwer nood fchip op een droogte. Ter naeuwer
7 leven af. Eerlang echter hervatten nood bragten de boots gefeilen
de overwonne haer käns : foo haeft tbloote lijf af met weinig gevveer.
geftijft waeren door feven honderd Ten zy de boomen voort bragten een
vijf en tachentigkrijgs-knechten, die zoört van peerfiken en karfen, en
Nicuefa ten rug-fteun aenbragt. Met 7 bofeh wilde fvvijnen, d' honger had
detweede nacht waek omringdenze alle verteerd. Doch hoewelbyfulck
d'hoofd-plaets op Codego : ftaeken voedfel 71evenbehielden, waerende huifenover d'honderdin brancb te ze echter deslevens nietzeker : als
gelijk ging de viam en 7 gekerm aller die.onder woefte menfehen, door
wegen aen. Die 7 vuur ontvlooden fchip breuk uit-geworpen, moeften
fneuvelden aen kogels of fwaerden. fwerven. En waerlijk zy hadden met
Van ftijf duifend menfehen wierden mannen te doen. Ancifus voerde hon- wltZ?*'
Hechts weinige jongens verfchoont: derd man landwaerd in. Tegen defe emwonderten einde Fogeda vernam na detoe- trop vielen drie Vrabaeners uit, enbaerlijk gevaer.
ftand der gefneüvelde en gevangene door fchooten verfeheide SpanjaerSpanjaerden. De jongens deeden be- den: dewelke eindelijk op d'oever
richt: hoe fich d'overwinnaers, vol- der ftroom Darien halte hielden.
gens gewoonte, ter maeltijd gedient Herw7aerds quamen ook de Spaenhadden van dooden en gevangenen, fche floepen van tgebleven fchip.
.alle aen 7t vuur ten fpijfe toe bereid. Terwijl beraedflaegt word, hoegeUit de verbrandeaflen groef Nicuefa voegelijkft na Hifpaniola fouden
eenig goud. En defe had laftgebe- over-fchepen, rotten d' inwoonders,
ten aenAncifus fchout op Hifpaniola: tot vijf honderd toe, tezamen : na
hy foude met een fchip voi leeftogt een fcherp gevecht keerdenze de
voor tleget volgen naCodego. Maer r\ig. Ancijus volgt, en vind binnen
dewijl door ongelegendheid langer een dicht riet-bofeh een groote fchat
hongers •
nood.
te rugge bleef, ftierven de spanjaerden goud. Ondertuflchen fette Nicuefa
van honger : fulx de drie honderd na'tgoud-rijke Veragua met drie fcheman, die Fogeda uit Hijpaniolavoer- en : twee dwaelden van hem af, bede,totfertig verfmolt. En defe was be eidby Lupus de Olano en PeterVmbria
reedsafgefcheeptna Hifpaniola wan- Olano brak in de ftroom Veragua, na
neer Ancifus in Codegoos haven ten an- welke 7eiland denaemdraegt, fijn
kerliep : en fommig volk te land fchip : en bouwde een nieuwe karwierp, om debootteverlappen, en veel. Vmbria bleef tuflehen de kupverfen water aen boord te brengen. pen. EnnietminongelukkigvoerA7/Terwijl dit werk by d'hand heb- cuefa, wiens vaertuig omfloeg: hygeVrttmde
ben , omringen haer d' inwoonders. raekte met weinige op Veragua te
ivtrvnl.
Drie dagen fagenze op malkander, land : doolde in d'uiterfte eilende
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längs een onbewoonde ftrand feven-1 vaertuig van welk nooit tijding
tigdagen : hield het naeuwer nood ! quam, waer geblevenis. Nunnezhaa
ter been met wilde wortelen. Einde- nu d'handen ruim , ontflaegen van
iijk geraekt by Olano, enfethemge- Nicuefa; doch geen voorraed meer.
vangen ; ter oorfaek fich opper-be- j De naefte weg, op den roof te lewind aenmaetigde. Terwijl aldus j ven. Careta koning over Coiba moeft
over hoop lagen, nam d'honger 7eerftontgelden. Nunnez danneemt
diervoegen onder de Spanjaerden toe, | hem gevangen , en alle eedwaeren,
dat kracht en verftand verlooren: | en fchatten, diehy bekoomenkonfulx niemand belul had, om dewa- de. Niet langftrektede fpijs. Tegen
penen te voeren. De inwoonders J Careta lag voor lang de koning
door griefden met vergiftige pijlen \Poncba over hoop. Nunnez dient hem
d'uit-geteerde na welgevallen. Van felfs hier af: ontflaekt Careta : en
feven honderd vijf en tachentig valt, door hem geftijft met hulpfchoten naeuwelijx negentig over. benden , Poncha op 71ijf. Defe gaf
En even foo verwerd ftonden de fichter vlucht, en alles ten bellen.
zaeken met Ancifus, tegen welken De koning Comogrus, door dufdae- *f»kmm.
fich Vafhus Nunnez ten gefachheb- nige voorval verfchrikt, bood vrien- vm'dm
ber opVraba op wierp. 'tStond ge- deiijk den vredeaen. Nunnez, der- sconmget.
>srHt
'
fchaepen tot een jammerlijk bloed- waerds verreift,isheerlijk onthaelt ""
bad : wanneer Colmenares, uit Hi- binnen 7paleis van Comogrus. Dit,
fpaniola met levens - middelen afge- lang honderd en vijftig en breed tachftooken den vijftiende der Wijn-i entig fchreeden , beftond uit hecht
mand des jaers vijftien honderd en i gevlochte balken , beleid met fteetien aldaer aen-quam. Drie en twin- j ne vloeren, boven verwulfd. De
tig dagen zukkelde hy op zee. Bin- j kelder lag vol wijn, geperft van de
nen de ftroom Gaira gelopen, ten wortelen jucca, ages en mais. De
einde fich van verfch water voorfag, binnenfte vertrek-kamer hing met
liet feven en veertig man in de loop; lijken over langfaem vuur gewant, terwijl de leggers vullen, Val- droogt, aen bombafijne touwen.
ien feven honderd inwoonders uit: De lijken waeren de vader, grooten treffen met een jagt vergiftige pij- vader, over-groot - vader en andere
len diervoegen, dat niemand onge- wanComogrusbloed , voor vier honquetft bleef, en geen gequetfte by derd jaer overleeden: ieder met peer7 leven. Colmenares quam ter rechterlen , goud en kotoene kleden meer of
tijd by 7 overgebleven volk onder min gepronkt, na dat meer ofmin
Ancifus, alfoo in d'uiterfte noodfa- in d'oorlog verrichten. Ondertuften, door gebrek van voedfel. On- fchenjoegeen ftorm metdonderen
aengefien fulk ongemak, waerenze blixemdezeeover'tland, fulx tgeonderling verdeelt wegens d'heer- zaeide verftikte. Hier uit ontftond
fchappy. Om de twiftby te leggen, fwaere hongers-nood. De Spanjaerwierd by de voornaemfte geraed- den - die fich neder-floegen by de
faemft gevonden 'topper-hoofd Ni- ftroom Darien op Vraba, kregen geen
cuefa op te foeken : welken Colmena-toevoer uit Hifpaniola. Zy hadden de
res eindelijk vind, befig met'tbou- nabuurige koningen d'huit afgewen van een toorn tegen vyandlijke ftroopt: byde felve was niet te haeindruk op d'uithoek Mormor. Sijn len. Nunnez dieshalven vaert dartig verritUat
lanSun
magtig heir was verfmolten door mijl de ftroom op : beroofd 'tdorp, '
honger en vergiftige pijlen tot feftig over welk Dabaiba koning ftond: hy nez:
weerloofe mannen. Alle, in Colme- vond wel een onwaerdeerlijke fchat
nares' vaertuig o ver - geftapt, wier- goud; doch weinig eedwaeren, en
den door Nunnez belet te landen. overvloedig vleer-muifen, grooter
Weshalven Nicuefa fich benoodfaekt als tortel-duiven : haer beet
. was
vind door te laeten ftaen na Hifpadoodelijk, ten zy met zout-water
niola hoewel in een onbequaem aenftonds
wierd gevreven, volgens
be-
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bericht der gevangene. Dochgelijck 7 geheim de wel vaert hing van haer
Nunnez Vraba door ftroopte ten zui- vaderland r/Y7&7,ontdektze d'äenflag.
den , alfoo Col/nunares ooilwaprd metNunnez diende fich hier diervoegen
feftig man. Defe roeide tegen de af.dathetden zaem-gefwoorene zuur
ftroom Darien twaelf mijlen op;vond op-brak. Hoewel de Spanjaerden alhier en daer längs d'oever gehuchten lenthalven d'handen vol werk vonen dorpen: en by den koning Turui den foo mordenze echter geduurig
overvloedig fpijs en goud. Zedert onder malkander over de voet van
voer hy voort na 7 magtig rijk van A- land-beftier. Eindelijk vinden goed
benamchei, die, tegen weer doende, in Colmenares en Joan Quicedo na'tSpaenSpaenfche handen verviel. Denaefte fche hof te verfenden: ten einde vafte
koning Abibeiba ontfprong behendig keuren af bragten,na welk alles moeft
Ten won- den dans. Sijn paleis was gebouwt gericht. Defe, in een klein vaertuig
derlijk Pam d'opperfte toppen van boomen, geftapt, vervielen door fwaere ftorm
leii boven in
ie boomen boven in een gevlochjen, en met bal- op de kuft Cuba: alwaer de ftukken
gelimmer-t. ken over de takken beleid. Denoot van een geftrande karveel vonden.
drong fulke verheevene woonplaet- Hierkregenze bericht uit een gevanfen af: eenfdeels om 'tover-vloeyen gene, hoe Valdiviaen Zamudio door
der ftroomen, die nu endan 7 tlaege fchip-breuk aeli-gedreven , nevens
land diep plas fetten: an derfdeels we- 'toverige boots volk ten fpijs verftrekgens geduurige ftrooperyen. Uit defe ten: hoe7 Fogeda,längs de kuften fwerhuifen verdedigen fy haer veilig: al- vende, t meefte volk door honger en
foo diervoegen in de luchtgetimmert kommer verloor: hy felf was naeuwezijn, dat nauwelijxeen pijlfoo verre lijx op Hifpaniola geraekt, of ftierf aen
reikt: beneden hebben de flammen de vergrftige pijl met welke aen de
van
een harde dikte van vier en twintig ftroom Darien gequeR wierd. Geluk- Togt
Anci M
vademen, fulx nietgemakkelijk om- kiger was Ancifus op Cuba geraekt, ß gehakt worden: te meer alfofteenen, weinig na Fogeda,by een koning, die
pijlen en vuur-potten neder-hagelen, fich lietdoopen Commendator,en voor
als fulx by eenige vyanden wordon- de maegd Maria een tempel ftichte.In vaBen1 tempel
ar>
de
nieuwe
tempel
rechte
hy
een
vrpu"
f
*
der-wonden. Colmenares, onder hor,
,,
.r,
{
•*,-*' opCuba.
den gedekt,leide de bijl aen de boom, we beeld op uit leem ,metkotoenbeop welk Abifreibaes huis ftond : wef- kleed : rondom ftonden potten vol
halven afquam, enbeloofde goudte fpijs en water; want alfoo diende hy,
befchaften uit de ji'aeft-gelegen ber- als ook alle d'inwoonders van Cuba,
gen, hoewel niet fonder levensgevaer, d'afgooden Zemes: die anders, gelijk
alfoo de Canibalen doorgaens de goud- geloofde, de zielen op-aten. Ja, wanxfiak
g r a e v e r s o m hals brengen. Niet min-neer ten ftrij de ging, droeghy 'tMaBen aend
op de Span: der hield hy als fijn woord.: ja fpant
ria beeld in de voorfte flag-orden,
jaeraot
met
alle
de
andere
verheerde
koninwonderlijk
riep ave Maria. Ancifus beklaegde
ontdekt.
gen te zamen, ten einde de Spanjaer- zedert voor 7 Spaenfche hof Vafchus
den aenkant getaekten. Devergader- Nunnez, die een vonnis ten nadeel
plaets was beftemt in 7dorp Tirichi. ontfing. Aldaer kregen ook gehoor
Vijf duifend man rtondenby de hand. Colmenares en Quicedo: fulx een vafte
De aenflag gelukt ,ten zy wonderlijk voetberaemd is voor de.Spanjaerden •
uit-lekte. Nunpez had onderfijnflae? op Vraba.
vinne eenbyfonder fchoone, op w7elke in ontuchtige liefde verflingerde: Togt Van TeterArmeen werfavaerdige
en defe fcheen met weder-liefde beverrichtingen van Vafchus Nunnez.
vangen; want alfoo haer broeder, verkundfchapte wegens de toeleg, of>e- T*\ E ridder Arias , vergefelfchapt
ning deed : ten einde zy de naefte -*-^met fijn huifvrouw Elifabeth
nacht eiders om een goed heen-ko- Boadilla , ging onder zeil op 7jaer
menfag, ennietfneuveldein d'aeh- vijftien honderd en veertien : door
ftaende overval. Onaengefien aen een harde ftorm beloopen, verloor
I
twee

66

E E R S T E

B O E K :

twee fchepen : keerde na Spanje; verfchrikt door de flag der vuurdoch hervatte eerlang de togt: on- roers,keerden de ruggen: fes honderd
Hrnia ffaengefiennufulk een neep gekregen wierden of aen ftukken gekapt, of bruikt
I«
Honzers e n Dennis had van de groote armoe- van veertig Spaenfche honden , op oorlog
lV
" de die Nicuefauit&ond; als dewelke den oorlog afgerecht, verfcheurt.Bincue(a.
niet alleen by verrotte honden, maer nen 'sKoninx palejsfat deflelfsbroefelf menfehen een geruime tijd ter der in vrouwen gewaed, met welke
nauwer - nood 7 leven behield. Een de Koning fich vervloekt vermeng- Sodmk
wrttil*padde wierd gekocht voor een groo- de. Nunnez gaf den bloedfchencu- ftraft.
te klomp goud op Veragua. Doch gen Sodomiet ten fpijs voor de honVafchus Nunnez verkundfehapt van A- den. Onder de verflagenen lagen pikrias aentogt, leide enkelijk toe om fwarte Mooren, doör fchip-breuk.op
hem felf te verrijken, eer door Arias America vervallen, met welke de Qua7 opper-bewind over Vraba ( zedert requanen zedert geduurigoorloogden.
kreeg Vraba de benaeming Nieuw An- "tSchijnt degefneuvelden inflaverny
dalufta) quijt raekte. Verkundfehapt, dienden. Doch Nunnez moeft alhier
hoe ten zuiden goud-bergeh lagen, een merkelijk aental volk lacten : als
trektmet honderd en negentig man die, door honger en ongemak afgederwaerds, door dichte kreupel-bof- flooft niet langer konden volgert:
fchen vol wild gediert, diepe val- met t overige heir vordert hy reis, en
leyen en wijde ftroomen , niet fon- krijgt eindelijk7hoog gebergte onder
der harde fchermutfeling. In7berg- de voet, van welk de groote Zuid-zee SutmH
achtig landfchap Quarequan trokken befchouwde: derwaerts getrokken, ontdekt &
h
hem cVinwoonders met pijlen, knod- ontmoet hem de koning Cbiapes metdereerf
zuid tufen,houte fwaerden,pieken en pijlen dartig duifend man : die all« niet lang
ftoutmoedig onder er oogen; doch, ftandhielden, verfchrikt door 7 vuur
en
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enflag der vuur-roers, fchetterende weder was te fchrikkelijker door
tünchende valleyen. Voortsvolbrag- j weeriichten en fware donder-flagen.
ten d'honden t werk: beten de vluch- j Des nachts neep dekoude: over dag
tende ftukken vleefch uit hetlijf. Na bleef de hette laftig. Vergeefs onderde ftrijd bood d'overwinnaer vrede ftondNunnez de togt benoodfaekt uit
Peerl
aen: welke bekrachtigd wierd door te Hellen tot bezaedigder tijd. Eerhy vangft
hotgroote fchenkaedjen goud. Zedert d'hertred nam na d'achter-gelaetene
hield Chiapes den Spaenfchen hop- aen de ftroom Darien op de vafte kuft
man Nunnez gefelfchap:trok met hem *7v7&i,befigtigde de peerl-vangft. Chiaover een wijde ftroom na den land- pes geh&e dartig duikers peel-oefters
yotfkCoquera, wiens heir eerlang ver- te viflchen.Binnen weinig dagen bragftoofydoch de vriendfchap is haeft ge- tenzefes groote fakken vol van midmaekt , mits Coquera goud befchafte. delbareflag:want dewijl de zee te hol
Een groote inham fichkrommende fehoot, volgens tgewoonelijke gety
.feftig mijlen, dien Nunnez de benae- desjaers, dorrten na de belle, die dieming fant Mic^i«?/toepaft£,leid vol ei- per zeewaerd leggen niet duiken.
landen en gevaerlijke ratzen Nunnez, Nunnez liet de zieken en afgematten 1
hoewel door Chiapes afgeraden, alfoo by Chiapes: trok längs een andere weg,tri
ru.
de zuid-zee toenmaels de drie laetfte als quam. Over een fware ftroom gemaenden desjaers achter een foo hol [_ fet, word verwellekomt door de vorft
fehoot, dat geen vaertuig op 7 water j Teaocha. Defe voorfag hem van goud,
harden konde, begeeft fich in negen peerlen, reis-koft en leids-luiden, die
Indiaenfche fchuitjens met tachentig te gelijk de pakkäedje droegen. Pacral'a
man van ftrand. Hemels-hoog refen een overlaftig buurman voor alle om- wo
ntng, jijn
de golven: fulx ter naeuvyer nood aen leggende volkeren,foo haeft dekomft fchrikkelijke
een onbewoond eiland geraekte.Ter- van Nunnez vernam,- begaf fich op de dood.
wijl alhier vernacht, liep'ty foo hard vlucht. Doch,door dreigementen verop, volgens d'eigenfchap der zuid zee, fchrikt, quam nevens drie lind-vordat t eiland de verheevenfte grond ften te voorfchijn.Geen ongefchikter
onder-haelde. Ieder vondgenoeg te wanfchepfel befchouwde de fonne.
doefl, ten einde niet weg fpoelde. De Nauwelijx iets, 7 welk na een menfeh
dag ondekte een tweede ongemak; geleek. De gidzen, by Teaocha verwant d'indiaenfche fchuitjens, hoe- fchaft, eifchten hem ter ftraf, wegens
wel uit een boom gehakt, waeren vol fijn fchelm-ftukken lang gepleegt.
gaten en zand, of aen ftukken geflae- 'tVerfoek isingewilligt.Hy word dan
gen. Men keerde dieshalven te rugge, levendig van de Spaenfche honden
urtgemergelt door honger, tuflehen verfcheiut, nevens de drie land voryfelijk loeyen der baren,terwijl ebben ften. Ondertuflchen liepen de Spanen vloeyen. ZedertkreegA7«»«<?2den jaerden levens-gevaer, door dien in
koning Tum accus onder de knie,defe, die woefte wilderniflen geen water te
in een veld-flagoverwonnen, maekte vinden was. Binnen een kreupelvrede met koftelijke fchenkaedjen bofeh lag een beekje; doch niemand
van goud en peerlen. Hy wees ook der Americanen dorrt derwaerds nadeeen eiland, welkers rotzen op 7t vafte ren, uit vrees voor de tijgers en ander
land gefien wierden > foo peerl-rijk, wild gediert., Zy verhaelden, hoe de
dat nergens of meer of fchoonder te tijgers by nacht meenig menfeh uit de
vinden waren; doch de koning aldaer hutten rukten.indien de deur niet vaft
was boven gemein magtig : jaerlijx üoot.Joan Ledefma had felf gegete vanVreemde
quam hy over by bezaedigt weder, den tijger een manneke,die fes maen voorval
van een
niet fonder bloedige voet-ftappen. den lang nacht aen nacht menfehen tijger.
Nunnez wilde aenftonds derwaerds of beeften verfcheurde. Op d'engte,
fcJhepen,onaengefien,in 7 midden der längs welke uit fijn hol ten roof ging,
(lagt:- maend, de zuid-oofte wind fulk wierd een diepe kuyl gegraeven, boeen holle Oceaen maekte, die boomen ven loos toegedekt.. De tijger alhier
en ftukken van bergen af-floeg. 7 On- ingevallen, deed fulk geweld tegen
I 2
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de neder-geworpen fteenen pie- lufia. voor by d'eilanden Martinina ,
ken en pijlen, dat ieder d'hairen te Guudalnpla en Galanta. Een geruime
berge reefen. Zedert fogtenze ook tijdzeilde hy door de zee, vol wier
'twijfje; doch vonden twee jongen begroeyt. Zedert in d' haven Jant Togtvn
1'eterAri*
fonder moeder: welke op-nemen, Martha gevordert , leed' harde aen- fij*
glen yfere hals-banden om doen ; ten ftoot van d'ingefetene; als dewelke vechtmit
einde na Spanje over-voerden. Maer tot de borft toe in 7 water vloogen, haztMjgft
Martha.
alfoo geen kansfagen, om op te quee- geenfints verfchrikt door de grootken , brengenze de jongen te rug- heid der zeilen: joegen een jagt onge, in voornemen die af te haelen, telbaer vergiftige pijlen tegen de
als weinig ouder waeren. Men ge- Spanjaerden: twee gequetfte beftierlooft, dat van de moeder verfcheurt ven aenftondsde wonde. Arias fmijt
of vervoerd zijn, alfoo zedert de le- volk teland, welk veel fchuitjens vol
dige plaets vonden. Binnen 7 rijk van netten, gebreid uit geftampte taeyc
Vordere
Bononiama verrijktenfichde Spanjaer-kruyden en bombazijne touwen,
land reis
van Nun- den met goude hals-banden en borft- vonden. Binnen jant Marthaes hanez feer
ven , drie mijlen ruim, valt veel vifch,
merk maer plaeten , welker overvloed huis in,
dir.
huis uit aen de wanden hing. Voor die tot twintig vademen onder Tklaede ftroom Comogrus, lietenze Teao- re water gefien word. Soo haeft de
chaes gidzen gaen en dienden fich Spanjaerden by d' huifen in-vielen;
voorts van Cotog en Ciuriza, twee op- wijven "kinderen en huifraed wegperhoofden over een dorre land- roofden ; hervatten d' Americaenen
ftreek aldaer , vol rouw gebergte. den torn. Vinnig ging de ftrijd toe:
7 Gebergte lietenze ter rechter hand eindelijk flabakten a Americaenen.
leggen : dwaelden drie dagen over Haer huifen en huisraed zijn beide Vrtemk
een broekachtige grond, in welke befiens waerdig. De bove-dorpel is huifen*
huü THÜ.
fomtijcjs tot de knien toe zakten. behangen met fchelpert aen dünne
Alle waerenze flaeuw van honger : dradengereegen, die tegen malkanen hoewel moedfchepten, toen'tge- ker door de minfte wind geduurig
bied des koninx Buchebuea onder voet kletteren. De vloeren beleid met
kregen , vondenze niet als ledige bombazijne kleeden, geweeveh vol
hutten , en even foo by Chiorifus: beeidwerk, als arenden , leeuwen,
alfo beide weinigte vooren door een tijgers en menfehen gedaenten : de
mächtiger nabuur berooft waeren. wanden bekleed met veel*-vervige
Zy befchonken Nunnez met groote matten, gevlochten uit geftampt zeebrokken gouds : van fpijs konden riet en verfcheyde taeye worteis, en
hem niet voorfien: fulx tot d' uiter- tapijten vol peerlen , brengen een
fte nood verviel. En 7 had met alle groot cieraed toe. In de valleyen
gedaengeweeft, ten zy by Pocchorofa vonden de Spanjaerden verfeheide
dartig dagen lang den buik vulde met koftelijke gefteenten , als fafner,
geftampte worteis. Aldus gehart valt jafpis efmaraud en grote brokken
door Pocchorofaes opruyen by nachtberg-barn-ftern: en binnen fommige
in 't paleis van Tubanama: neemt hem hutten korven en kifben van blaedenevens tachentig by-wijven gevan-^ ren vol gedroogde rtaepels, fprinkgen. Uit vrees des doods bragt de haenen en kreeften. Alhier valt de
gevangene een ongeloofelijke fchat wortel Yuca, gelijk ook op verfeheide
gouds voor randzoen. Nunnez aldus andre Weft-Indiaenfche kuften, waer
verrljkt, quam eindelijk by fijn volk uit 'tbefte brood gebakken word.
aen de ftroom Darien, alwaer twee Defe wortel draegt op Hifpaniola en
fchepen met lijftogt uit Hifpaniola af- in Angola de benaeming Tuca: byde
geftooken ten anker lagen. Terwijl Brafiliaenen Mandiba en Mandihoca:
7 werk op defen voet toeging in Ame- by de Mexicaeners Quauhcamotli. Ue
rika voerde Peter Arias (eventien felvefchiet een dikker ofmin dikJcer
fchepen, met duifend vijf honderd ftam op, na de vruchtbaerheid of
•lootelingenbemand, na Nien-Anda- onvruchtbaerheid' der grond : de
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blaederen draegen by na 7fatfoen mingau decarima-.meiwater
van orändertulpen : krijgen kleine bloemen jen-appelen bloemen en zuiker den
en zaed ; doch nergens toe dienftig: gefonden drank tipioca. De Mandide wortel, niet ongelijk den pin- hoca , eefchrapt in wonden, geneeft
fternaeken, bevat een melkachtig feergelukkig. Aerdig eten eP Amerifap, waer door bol op-fwelt : foo caenen dit geftariite brood; want zy
haeft de felve ontworteld is, fterft- werpen 7 met handen völ verre van
ze : de fpruitjens, die op d'achtfte de mond in de mond, en nochtans
en tiende maend uit de wortel fchie- valt nooit een kruim buiten de mon d.
ten , dienen tot voort-fetting. Wan- Eindelijk word groote moeite en
neer by natte jaeren, of ook door konft vererfcht, om den Mandihoca
wormenenbyfonderlijkrnieren, de tot brood klein te maelen. Eerft
wortel bedorven word, veroorfaekt fchillenze ben baftaf: thans geleid
fülk ongemäk , dat drkwils d' helft onder een moolen, by twee Indiaeder inwoonders wegens hongers- nen gedraeyt, valt 7 geftampte in
noodnietre lijveblyft. Depladeren een langwerpig-vierkanktebak. De
der Mandihoca dienen voorfalaede. voefitigheid, raeuw doodelijk, geBefchrij. Uit de eeweikte wortel in water vijfkooktgefond, word in een perfe
w'ofteiman. dagen lang befinkteen lief, waeraf
uit-gedrukt : en voorts de geperfte
dihoca,waer vetfch i n e e l , b y de Portugefen g e - Mandihoca op een oven gedroogt.
*a£neV'' nzemtfarinafrefca,
b y d'Americae- Doch de wilde Mandihoca, by die
broodßam- nenvipeba,
g e f t a m p t w o r d , V o o r t s aen zee woonen cuacu-mandüba, en
r*»bereideaze van Mandihoca op 7 vuur landwaerd in cuguaatcuremta gegedroogt brood; gemengt met wa- naemt, verfcheeld feer veel in fatter, peper en de blom nbambi den foen en waerdigheid van de eerfte.
niet min fmaekelijkeals gefonde bry Maer Arias, op de ftroom Danen ten
J B
anker

B o E K:
Vcmc'nanker geloopefi , is door Nunnez der defe kreeg Gafpar Moralis laft, Merk***.
tingen v*n
*%^
prachtig ingehaelt. Sijn eerfte werk reis te vervorcleren 7op de Zuid-zee
ArtAS in
SieuTv
was t ftichten van drie fterkten , om aen ; 7 we:k, by iv «»»^ aenge van- nadezaii.
AnA*i.i,u,
~<
de togten nade Zuid-zee te veiligen. gen met de koningen Chiapes enTu- iee.
Joannes Aiora kreeg ten dien, einde maccus te hervatten : en byfonderlijk
'tbewind over vier honderd man. rpeerl-rijk eiland, 'tgeen Nunnez,
Voorts had Arias groot mifnoegen j wegens 'tongeftuimigweder, moeft
in de plaets, by de Spanjaerden, uit I laten leggen, aente tarten met fertig
nood aldaer neder-geflaegen, ge-| man. Chiapes en Tumaccus fouden,
heeten Maria Antiqua. De plaets lag l gelijk befprooken was, hulp-benineen laegte tuflehen hooge bergen, den opfijn komft vervaerdigen. En
fulx- weinig fon genoot; dochgenie- defehielden haerwoord. Alleenlijk
tende brande ondraegelijk door 1 haperde het aen vaertuig: alfoo niet
weerfchijn. Moeraflen rondom ver- j boven drie of vier menfehen konde
dorven de lucht. Uit 7drabbig wa voeren,felf in de kloekrte fchuitjens.
ter tot zuivering der vloeren ge- Echter d'aenflag ging voort. Sevenknechten kregen de voet
ftort, groeyden meenigte padden. tig krijgs7
De ftroom Darien vloeyde alhier op teiland. d'Eilanders , onder
met een vuile vloed, drie mijlen van 's koninx beleid, vloogen degelande zee. Alle toevoer konden be- dentegemoed : en, opgefchreeuw
fvvaerlijk aen-gebragt längs de rou- guazzauara, guazzauara met houte
we wegen te land. ßehalven de ty- fwaerden tegen de vuur-roers in. De
gersenleeuwen, die meenigmenfehj flag en kogels verbaefde alle. De
en beert verflonden , leedenze groot i gevluchte koning was befig, om de
overlaft van vleer-muifen, welker !landzaten , door een gemeine wabeeten een haeftige dood veroor-1 pen-kreet, op te ontbieden; doch
Vreem l»
faekten. Den eerften nacht, als Arias ! gewaerfchouwt, hoe geen menfeh
voorval.
binnen Maria Antiqua rufte, wierd tegen'tblixem-fchietende volk kon'thuisdoordeblixem aengeftooken,) de bell aen, maekt met Moralis een
alwaer deflelfs genees-meefter fliep* j verbond, opvoorwaerde : datjaerHalf gezengt met fijn vrouw buiten[ lijx honderd pond üit-gelefen peergeraekt, fageen vreefelijkekrokodilj len den Caftiliaenfchen koning lediedehhuis-hondby hemweg-rukte verde. En, ten bewijs van naeuwe
Merkwatrna de rievier. Vorders bragt wel vrindfehap., liet fich doopen Peter
7
d.ge bco •
tnabuurig landfchap Coiba boomen Arias, na 7 opper-hoofd over Nieuw
men.
voort, welker hout, tot fchepen ge- Andalufia. hoe groote fchat Moralis ™"itfa
beefigt, nooit wormen wegens bit- uit dit peerl-rijke eiland afbragt, kan >fe"
terheid voede, daer anderfints alle biijken aen een peerl, voor welke
vaettuig dit quaed in defe geweften Paus Leo de tiende vieren veertig duibuiten gemein onderhaevig blijft. fend dukaeten telde aen een VeneMaer hier tegen groeiden ook de be- tiaens koopman. Onder d'afgejuchte peft-boomen welker blad, fchikte hopmannen door orde van
indien op iemand valt-, aenftonds Arias was ookJoannes SoJifius. Defe,
uit 'tleven weg-rukt tenzy de ge- längs de Caribifche kuft tot boven
raeKte plaets met nuchter fpeekfel d'aüthoek/i»/ Augußijn fes honderd
werd beftreeken. De Coibenjers ken- mijlzuidelijk aengezeilt, vondd'innen een rege n-gift, welker gebruik woonders van Pernambuco niet min
veilige handeling van dit idoodelijk wreedals liftig. Te land genoodigt,
hout verfchaft: weshalven 1 felve voer met de boot, nevens eenige
beefigen, om haer vyanden aen kant bootfgefellen, derwaerds. Allewier- E W *
te helpen. Terwijl Arias dufdaeni- denzedood-geflaegen : en, in 7ge- einde wo
ge redenen over-weegt, verfendhy ficht van 7 fcheeps-volk, op-gegeten. SollfiHl.
verfeheide hopmannen na verfehei- Ieder floeg de fchrikom'thart .- fUJx
de oorden, ten einde alle gelegend- 7 anker lichten , en een fwaere laeheid naeuwkeurig na-fpeuren. On dingferaefilien hout yoor Cadiz aenbrag-
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bragten. Ter ongelukkiger uur fette 'gelaetene verwoedheid na te fpeuook Joannes Pontius eenige wafchters,ren ftond : wanneer Pariza d' afgeom lywaed te zuiveren, op 7 eiland matten omringt, en foovinnigover
Guadalupa. d' Eilanders, uit een bof- den hals k o m t : dat met d' eerfte
fchaedjegevallen, rechten aenftonds j torn feventig fheuvelden. Weinige
een vroolijke maeltijd toe van dege- j berooiden bragten de tijding van fulk
braede wijven. Gonfalus Badaiocius ' wedervaeren aen Peter Arias. Onliep met tachentig vlootelingen we- j 'der d' oatfnapte was Francifcus Dela
ftelijk. Hy had nufeftig mijlafgeleid, puente, uit welkers mondeling verwanneer uit ftäpte, en ettelijke dagen hael Peter Martyr raeds-heer des
te vergeefsfoek bragt om de Americae- kaifars Carelde vijfde twee vreemdignen tot minzaeme bejegening te bren- heden ter neder fteld. d'Eerfte raekt
nen. Terwijl hier op toe-leide, word de papegaeyen-vangft. Een Indiaen Vr"™de,
geftijft met vijftig man uit Daritn, klom boven in een boom : bootfte ^pfgayen-.
beleid by Luidewijk Mercado. Beide 7geluid der papegaeyenna : opdit
verdraegen onderliifg over 7 ge- geluid vloogenzeaen : lieten haer
bergte te trekken na de Zuid-zee, een voor een grijpen, en in een korf
bereeds door Nunnez ontdekt. De fluiten. Veel vreemder gaet toe de
togt gelukte buiten verwachting; manier,op welke de wilde endvogels,
want, naeenweg.vanfeventienmijl, ganfen.fwanen,duikers,meir-koeten,
geraekenze van de Noorder-Oceaenmeeuvven en andere vreemde watertot de Zuider. De land-vorft Juana vogels in handen geraeken. De gronwiens gebied vol goud fteekt, pakte den derpoelen brengen wier voort,
fich met de meefte fchatten weg : en en7wier boven verrottende, wa'Wonderlijkequam nooit te voorfchijn. Alleenlijk ter-vlooyen fpinnen en vorfchen :
flaeven.
achterhaeldenze ettehjke flaeven, opwelke'rgevoogelteaeft. Ontrent
deerlijk geteikent. Haer aengefich- dufdaenige poelen en in de hooven
ten waeren met fcherpe vifch - bee- waflehen feer groote kowoerden
nen op-gekrapt : in de w7ondenlag aen hooge boomen. Dekowoerden,
fwart en rood poeyer, welk diervoe- dobberende door 7 watej, verftrekgen kleefde, dat nooit konde wer- ken ten ruft en voedfel voor devoden uit-gekrapt. Dit poeyer bijt bui- gelen. Die de felve vangen fal, holt ah ook der
ten gemein vinnig. Zedert trokken- een kowoerde uit, waer in 'thoofd viJßhm- '•
ze door een verlaetene laad-ftreek fteekt: voor zijn kijk-gaeten : hy
vijf dagen. Alleenlijk ontmoeten komt dan tot 'thoofd toe onder
haer eenige inwoonders, torzende water, foetjensaen fwemmen, fulx
de geftampte wortel maiz. Defe wi- niet gefien word als de kowoerde-.
llen te beduiden, hoe längs de zee- denvogelen genaedert, grijptd'een
kant de koning Periquete woonde, voor en ander na by de beenen, en
en landwaerd in Totonoga die blind fteektfe in eenmand, om7lijfvaftGroote buit w a s . Van beide parftenze een ongebonden. Byfonderlijk is befiens mmhr^ke
i'r'^-waerdeerlijkefchat gouds af, Onder waerdig d'Americaenfche exter tou- ™seitoujatrden. de klompen goud was een welke can xoehitenacate, .wegens de getandecan.
twee pond woeg. Taracura "bragt op fnebbe uit vleefchachtige quabben,
achtien duifend pond goud : weinig diegeduurig op en neder gaen door
minder roofdenze uit de landfehap- ademen, alfo geen neus-gatenheeft.
pen ,. gehoorig onder de vorften De rugge, hals en vleugels zijn fwart:
Pananome, Tabor, Öieru en Scoria. de- borll is goud-geel.- de buik vermilDe gevangenen diendeh voor laft- j lioen-rood, gelijk ook de ftaert aen
paerden; want zy felf 7goud niet 't einde. De toucen leeft meeft by pekonden draegen. De minfte foldaet per;doch looftdepeperfo haeftheeft
had meer als dartig duifend guldens. ingeflokt. dlnwoonderswaerdeeren GekaktepeTot aen 7 koningrijk van Pariza defe uit-gekaktepeper boven alle an- Puwaerenzenu genaedert, niet fonder dere , ter oorfaek de onfmakelijke
diepe voetftappen, in welke een uit- fcherpigheid in toucans maeg getempert
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pert word. Terwijl de togten onder ftraeten en markten, 7 koftelijk bom7 opperfte gefag van Peter Arias al- bazijne gewaed van vrouwen en
dus bloedig allenthalven afliepen , mannen ,"en opgerechte kruicen. Zy
geraekt Arias met Vafchus Nunnez verhaelden, hoe een man lichter dan
vinnig over hoop. Nunnez. die, ze- de fonne befig was met de kruicen
dert d'ontdekking der Zuid-zee by op te rechten wanneer 7 werken
7 Spaenfche hof in aenfien geraekt beftierf. Dochzyfcheenen, naweiwas, had vier fchepen getimmert riigdagen, der vreemdelingen fatte
äen de Zuid-zee, om de kuften al zijn : weshalven de Spanjaerden, fulx
daerverder tebezeilen. Door Arias bemerkende, den aftögt bliefen , en
Q,,^
op ontbooden, wierd terhechtenis weltelijk haer reis voort-fetten.Voor
7
Campechium
wierpenze
t
anker
uit.
chim*
befteld, en van hoog verraed beß 4
fchuldigt : als of fich eiders in Peru De koning aldaer leid Fernandez en * '
w7ilde neder-flaen,fonder na Darien te Morantes, nevens ettelijk-gevolg,
keeren. Hoewel hy de berichte mif- na de ftad, groot drie duifend huifen.
daedontkende, is echter door Arias In fijn paleis wbrdenze met allerlei
den hals afgefneden. Lupus Sofa on- gebraden gevoogelte heerlijk ontder-koning over de Canarifche eilan- haelt. Wel verzaedigt befichtigen Merhm
den quam kort na Nunnez aflijvigheid de ftad. Onder veel merkwaerdige *x»W*i
voor ftaet-volger van Arias in Nieuw gebouwen munten uit een hooge i^ftkam
vierkantige ftellaedje van marmorAndalufiaaen.
fteen: op welke een menfehen beeld
Togt Van francifcus Fernande^ ftond; 7beeld wierd aller wegen
Lupus Caizedus, Chriftoffel Mo- getarnt van vier wilde dieren : de.
dieren hadden een niet min vreeinde??
rantes, Bernardyn Igniguez
als
vreefelijke geftalte. Nevens.
en Joannes Grifalua.
7 menfehen - beeld was een flang te
ernandez Caizedus en Morantes fien uit kalk en kleine fteentjens ^eoude burgers op Cuba verkreegen bakken : de ftaert kromde haer om
verlof van jden land-voogd aldaer tot feven en veertig voeten : de dikte
Diecus Velafques om driekarveelen, overtrof een fwaere os. De flang
met honderd en tien mannen be- met verfch menfehen-bloed bemand, toe te ruften, ten einde nieu- fprengt, at een marmor-fteene leeuw
we kuften ontdekten. Velafques op : beide beflooten van fteene flavoegde hier een fchip by- op's ko- ketfels, binnen welke dagelijx doodninx rekening : 7bewindgafhyaen ftraf tegen mifdaedigers wierd geoelgnigjtez. Alleluifterden na d' ervae- fent. Bebloedeboogen en pijlen aen
ren zee-man Antonius Alaminus'. Ses ftukken gebrooken, lagen tuflqhen
dagen was de vloot onder Zeil ge- menfehen-beenderen en lijken onweeft, wanneer land fagen : welk der malkander. Igniguez noemde den
jucatan uit mifverftand de benaeming Jucatan koning Lazarus, ter oorfaek fijn land
p 6
*orf H "fm. kreeg; ter oorfaek d' inwoonders ontdekte, op den dag aen Lazarusder naem
gevraegt na de naejn der kuft, juca- toegewijd. Zedert vijftig mijl we- litfahm
tan antwoorden : daer fulx, als na- ftelijk voort-gezeilt, kreeg de vlootßad-.tuif
maels bericht wierden, beduid-. wy Mofcobo hoofd-ftad van 7 landfchap J " ^ .
tracvtiie
verßaen u niet. Längs de ftrand von- Aguanil, in 7 geficht :en desfelfsko- leteiiur.
denze een ftad wiens fteene gebou- ningG&w/>ö/(?»vyandelijk te gemoet.
wen met prachtige geevels en hooge t Liep hierfcherp af. Twee en twintoorens hemelwaerdrees. Fernandez tig Spanjaerden hieven dood : naeunoemde de ftad wegens haer ver- welijx iemand die niet meer ofmin
wonderens-waerdige groote Cairo, verwond wierd. Weshalven onverna d'Egyptifche hoofd-plaets over richter zacken na Cuba keeren. / elafde weereld berucht. De Spanjaerden, quez echter liet den moed niet fakvrindelijk binnen geleid, flonden ken. Hy vervaerdigt eerlang vier
verbaeft wegens de gefchiktheid der karveelen, bemand met drie hon
derd
t
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derd vlootelingen, onder'tbeleid van eer de toorts uit-brande. Soo gefeid,
Joannes Grifalua en Alaminus. Seven- foo gedaen. Zy doen dan een feile in- strijd der
2J2£i
tig mijlen lagen nu achter uit als druk op de Spanjaerden, die voorbeMagtif
T
Wand Co. 7 vruchtbaere eiland Cofumel ontdek- dachtelijk tot onder haer gefchut w ij- campemel.
ten. Längs ftrand ftonden prachtige ken. Wanneer doelkonden fchieten, ***•"•
fteene huifen: dekerken entoorens joegen een dichte jacht fchroot onder
keeken hoog boven de daeken uit. d'aenvallers.en hier door alle fulk een
Grifalua, door een priefter op een der fchrik aen: dat tommelinx ftadwaerd
•temdt
wen al- toorens geleid, fag 'tlandfchap Iuca- verftoöven.' De'Spanjaerdenbevonter.
tan over zee leggen : en binnen de den voorts fucatah een half-eiland te
tooren ruime zaelen , vol marmore zijn: geraekten yoor een ftroom, die
en geplaifterde beelteniflen van wan- foo fterk in de Mexicaenfchezee ftorte,
fchaepen menfehen en beiren, wel- dat twee mijl verfch water behield.
ke met een-ftemmig geroep en reuk- De ftroom uit 't rijk Tabafco afgewerk godfdienftig ge-eert wierden. vfoeyd,kreeg de benaeming Grifalua.
De Spanjaerden vernoemden Cofumel Alhier ftond de ftrand befet met ftijf
7 eiland fanta Crus. Zedert liepenze fes duifend Americaenen. Honderd vreemde
wederom na Campechium , alwaer fchuitjens vol gewaepende voeren na *JjW tf
'sjaers te vooren wel onthaelt wae- boord.De tolken vanC«^^,welker tael
ren. Geruftelijk geland , vonden de met der Tabafcers ten grooten deele
Campechiers gantfehelijk om-gekeert:overeen quam,bragtenfoveel te weeg
als dewelke te kennen gaven , hoe dat de koning felf tot 7opper-hoofd
geen vreemdelingen wilden dulden: Grifalua over-quam , en tegen des
fetten een brandende fakkel tuflehen felis yfere helmet,panzier en vordere
haer leger ender Span jaerden-.en dreig- wapenen foo veel goud aenwoog.
den feitelijkheid, ten zy vertrokken Naderhand ftaptenzeuitop 'tSacrifiK
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cieeiland, alfoo genaemt wegens de bafco is* Pontenchianum. Stijf vij£. ?««««*»•
fchrikkelijke ofterhanden, die de in- tien duifend huifen, van gebakken j ^ " " 8
"Suiten ge- woonders deeden.Tuflchen verfehei- fteen gebouwt, verliehen hier, bemtinfchrik- de vreemde beeltenifTen ftond een halven de toorens en kerken, verkelijke offetgrootemarmore leeuw met een door- heevene kruinen. Veertien anderfi ^ *
hande.
gehouwen hals: onder den hals was groote fteden befigtigden de Span»
een fteene bakinwelke7menfchen- jaer den op labafco : en ftonden ver- Vnemü
bloed ui t de hals afdruipte: een alaba- wondert over de vreemde m a n i e r w ^
fter man bukte met voor overgeboo- van onderling verbond te maekemna- mt *
gen hals over de bak , en befichtigde mentlijkfommige tapteneenige bloed
'rbloed. De geonerde waeren gevan- uit de tong, quetfende met een fteene
genen , op de naefte kuften weg ge- mesje,andereuitdehand,fommigeuit
voert. Defen word 7 hart levendig uit d'arm, in tegen woordigheid der Span-]
hetlijfgefneden: met ' t felve beftri j- jaer den. De priefters leven buiten}
kenze de lippen der afgooden,en wer- echt. Op hoerdombevonden, wor-*
pen 7 voorts in 7 vuur.De hoofden en denmetdedoodgeftraft: een overgeracmrenblijven onbegrave leggen: fpeelfter voor Havinne verkocht. Een
ookfomtijds hartelofe lijken. Met de ongerrouwde mag niet gemeinfaem
vleefachtigepattyen des lichaems, als verkeerenmet eengetrouwde. Jaerookdekuiten, maeken zy haer felf lijxonthoudenze haer van vleefch en
Altlf
vroolijk. 7t Naefte eiland wierd be- vifch, vijf en dartig dagen achter een:
woond by maegden, tot welkejaerlijx i leven by kruid en boom-gewafch. Stagrote troppen man-volk over-vaeren: tig waeren de Spanjaerden alhier ingeten einde uit godvruchtigheid.der fel- haeltondef groencpalm-takken. Op
ve landerijen bebouwen en hooven gelijke wijfe aen boord gebragt, (niet
opfchikken. De hoofd-ftad van Ta- londcr koftelijke fchenkaedjen <
, namentSacrificie
eiland.
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mentlijk een menfchen-beeld, dop- Immers foo weinig voorfpoed had
pen,waeyers alles konftig gewrogt uit alhier Luidewijk Lampr.guano , uitloutergoud) keerden weder na Cuba. geruft by Spaenfche" koopluiden,
met bezeegeld verlof des kaifers ,
Togt Van Ferdinand Magaglianus, om peerlen te vangen voor Cubaverkeerdelijk genoemt Magellanes. gua , waer toe een byfonder wcrktuig derwaerds voerde. Doch de zampag.
Cubaguaenfche
Spanjaerden ftond en »«»«*»*»*OngelukE bifichop Bartholomeus deCafis
s
kige vet'
onthieldfich een geruime tijd op hem gezaementlijk tegen : fulx niet
richting
Hifpaniola binnen de ftad Dominico. konde verrichten: weshalven krankvan biffchtp de
Alhier bericht wegens de rijke peerl- finnig ftierf. Terwijl defe togten al- Togtvan
Caps op de
vangft, die voor Cubagua viel, en dus ongelukkig afliepen nam Fer- Magagfa.
fterlvangß.
d'ondraegelijke wreedheid , welke dinand Magaglianus (foo noemt hem IZrXid.
de Spanjaerden te werk ftelden om- Peter Martyr , en niet Magellanes:
trend d'inwoonders, reifde na Span- die dan hier in geloof verdient: deje : ten einde by Kaifer Carel de wijl tuflehen defe twee gemein7
vijfde verkreeg 7 opper-bewind over faeme ommegang w as) een feer geCumana en Cubagua , onder voor-wigtig werk by de hand; namentlijk
wendingvan de heidenen met een de weereld rondom te Zeilen. De
fachte lijn te trekken tot 7 chriften-Sgantfche handel moet een weinig
dorn. De «verfoeker vond groot j hooger opgehaelt. Magaglianus een
fteunfel aen fVil/jem Naffauwfche | Portugees edelman verrichte voor
Graef: fulx den hoek te boven raek fijn koning groote dingen in Africa.
te en eerlang mer drie honderd De verrichting viel niet min iaftig
Spaenfche boeren op Cumana. Om als koftelijk: weshalven hy een halmeer aenfien te hebben
waeren ve dukaet ter maend verfoekt, boalle begiftigt met een rood kruis, ven 7 geen amts-halve genoot. Afhoedanig de ridders van Calatrava geflaegen , denkt op wraek. Hier
draegen. Weinig kreunde fich hier toeis eerlang gelegendheid verfchaft
aen Ocampus gefach-hebber op Cu- door Francifcus Serranus, die uit
mana : als die de Cafi.s gew7eldiger Ternaten aen Magaglianus brieven
hand buiten hield. De veronge- affchikte: hy foude derwaerds overlijkte bragt fijn klachte aen d'on- fchepen , indien iets gewigtigs wilder-koning over 7 Wefterfche In- de verrichren. De Paus Alexander de
dien op Hifpaniola : en middeler- fefte had tuflehen de koningen van
wijl de fcheeps laeding binnen een Caftilien en Portugael beide befig
nauw pakhuis , onder 7 opficht der met nieuwe landen te ontdekken,
nieuwe ridders. Terwijl fijn klagt een fcheiding gemaekt : dat Caftiinftelde, vertrok Ocampus genoeg- lien foude befitten alle kuften gelefaem verrijkt. Desfelfs verrrek moe- gen ten werten der middag-lijn , eh
digde de Cumaners aen , mifmoedig j Portugael ten ooften. Uit kracht dedoor geleedene overlaft , om iets j fer fchifting vielen de droogery-rijke
wigtigs te waegen , tot uitroeying ] Moluccifche eilanden den PortugeederSpanjaerden. De toeleg gelukte. [Jen te beurt ; doch Magaglianus bcBehalven weinige, onrfnapte nie-1 vvees voor kaifer Carel de vijfde, hoe
mand. "De Cafis , hier af verkund-' bewerten konden werden bevaefchapt, begaffich uit mifmoedigheid ren , en by gevolg onder Caftilien
in een Dominicaener kloofter op Hi-\ behoorden. Ooren hade^rf/totdufWreedheid fpaniola. Zuur brak evenwel den Qu daenige voorflag. Hy taekelt dan vijf
•van Caflel
lio op Cu- maners de verrichte moord onder de fchepen toe , met welke Magagliamana:
Spanjaerden op ; want Caftellio , nietnus. van Sevilien zeerwaerd fteekt,
fonder een bloedig gevecht van veer- den tiende der oogft-maend op
tig dagen kreeg eindelijk d'over- 7 jaer vijftien honderd negentien.
hand: hing feventig land-droften aen Vijf maenden bleef Magaglianus leggalgen : en woede buiten de kerf. gen yoor de kuft by de Patagones
K z
be-
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mndere bewoont: vond alhier niemand dan onthaelden de Spanjaerden feer vrieneen reufe tien voetenlang , die bin- delijk. Twee olifanten bragten de genen fcheeps-boort een groote mand fchenken na ftrand uit de ftad , vijf
vol twee-bak ledig maekte , en met en twintig duifent huifen groot. Dicht
een teug negen ftoop waters op- aen Burneia leggen twee minder eidronk. Ook lag hy boomen met bij landen Zubo en Matan. De koning
lenlgehakt.uit welker kruinen kruifen van Zubo onderwierp fich de Spaenftaeken. Terwijl fo lang in degemak- fche gehoorfaemheid. Magaglianus
kelijk-haeven, die de benemingyä»/ liet fijn vloot alhier in d'haven legIuliaen kreeg, vertoefde, joeg hy d'on- gen , ftak met booten en Indiaenfche
der-ammirael Ioannes Carthagena ne-fchuitjens nevens ettelijke Zubenfers
vens fijn biecht-vaeder landwaerd in; na Matan : alwaer hy een dorp aen
ter oorfaek hem na 7 leven ftonden. koolen fet en groote buit wegstraet van Magaglianus, längs America zuidelijk fleept. De torn wierd na acht dagen M
hervat. 7 Was gemunt op de koning- *mk
foTevTn- a e n t o t °P t w e e e n v e e r t i g graeden lijkehoofd-ftad; doch de koning, te- *****
de'ngr voort-gefet, wierd beloopen van een gen Magaglianus uitgefpat, bragt hem
fwaere ftorm. Een der fchepen, bin- om hals. Seven fneuvelden met haer
nen een inham in-gedreven, ftietop
bevel-hebber, twee en twintig wiereen blinde klip aenfpaenderen. 7 Jagt
bergde 7 volk , en verviel dieper en den fwaerlijk verwond. De geviuehte
dieper in een ftraet tuflehen hooge geraekten op Zubo; en aldaer, by den
fneeu-bergen. Magaglianus gifte ter- koning ter maeltijd genoodigt, over
ftond, gelijk de vermaerde wis-kon- tafel aen een ellendig einde. d'Oor- SMmUn
ftenaer Roderik Talerus , hem meer- faek der moord ontftond uitna-yver; M*"maels feide, hier de door-tpgt te zijn, want d'eilanders niet verdraegen kondoor welke de Noorder Oceaen in de den 7 verkrachten van vrouwen en
Zuider valt. Hy fet dieshalven de dochters. 7 Scheeps-volk, door fulke
ftraet in, die fomtijds eng, fomtijds neepen gefwakt, was benoodfaekt
breed , honderd twintig mijlen lang 7 derde fchipyä/tf Iacob te vetbranden.
is, volkleine eilanden en zorgelijke Aen de Moluccifche eilanden na- Unit in
klippen. Terwijl dieper voort-zeilt, menze een koftelijke lading van na- JJJJJJ
fmijt 7fchip Antonio äset ftaegnaG/- gelen in: met welke 7 fchip Trinitas
diz. Den vijfen twintigfteder Slagt- na Nieuw Spanjedoor de Zuid-zee ftak,
maend voerde hy drie fchepen in de enViftoria, onder7beftier des fchipZuid-zee. Met honger, dorrt: en hette pers Ioannes Sebaftiaen de Lano, längs
hardebolden de vlootelingen feer er- degewoonelijke water-togt der Porbarmelijk drie maenden en twintig tugeefen, na fant Lucar de Barrameda:
dagen, fonder land te fien. De fchoe- alwaer met achtien mannen terteede
nen en 7 Ieder , over de fchilden ge- liep.
trokken, begonnen nu ook ten fpijs
t'ontbreeken: als twee eilanden ontTogt Van Ferdinand Corteßus.
dekten , twee hondetd mijlen van
malkandetafgelegen ; doch beide on- "LT Oewel de togten der SpanjaerInfortuna- bewoond en onvruchtbaer : weshal- A
-*• den op America fomtijds een
tifche eilan
ven de benaeming Infortunatifche kre- droevigeuitflag namen, wierden echden
gen. Zedert vervielenze tuflehen een ter t'ellekens met nieuwe moed hergroote meenigte eilanden, welker invat. Ferdinand Sottus bragt vijf hon- wrttüid
woonders buiten gemein diefachtig
derd
man in Florida; doch geen fchat- VM Som
vielen : hierom paftenze der felve
woonplaetfen toe de naem Ladrones. ten uit 7land. Hy verrichte niet an7 Voornaemfle eiland Burneia maekt ders , als dat vijftien land-vorften
twee honderd vier en vijftig mijlen in d'handen afkapten , ter oorfaek geen
d'ommegang uit. Alhier wafcht een goud mijnenkonden aen wijfcn. ElLadrones
uertijke boom $ w e i k e r afgevallen blaederen,lendiger liep het af met Pampbilus Droevii
gelijk normen, kruipen. De koning Narvaez. Defe verloor fijn vloot en j j £ , 2
volk, uitgefondert weinige , op de
ftroom
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ftroom Palma. Van fes honderd ge- derindelengtevaft-gemaekt. Delet
raektenflechts tien behouden: d'ove-' ters geleeken na kooten , ftroppen,
rigefneuveldeninde rievier, of aten fchaeven , weerhaeken en vordere
elkander uit raefende hongers-nood. kris-kraflen, na d'Europifchemanier
Togt van
Meer verrichte Ferdinand Corteßus uit achter malkander gefchikt. Cortefius
Corteßus.
Spanje na America gezeild Op 'tjaer ftond verbaeft over d'heerlijke kervijftien hqnderd en negentien. Ze- ken , met geborduurde tapijten vol
dert tot opper-hobfdgefteld over tien koftelijkegefteenten,beleid. In'taen
karveelen en drie jagten met vijf hon breeken des dags wordenze t'ellekens
derd voet-knechten en feftien ruiters, bewierookt. Groote meenigten vloeby de nieuwe Spaenfche inwoonders yen te gelijk tot 'tgebed toe. Als
Sc rM
Merkwaer- van Cuba geworven. Aen7 eiland Co- 'tzaed in d'aerde komt, of ten vollen f J'
digtverlof- zumella uit-geftapt, fchafte aldaer af wafdom, öfteren zy kinderen kofte- lijkeojferkunden.
7 menfehen öfteren voor de dui velen s lijk gekleed,en eenige weeken te voorechte een kruis en Maria-beeld in ren gemeft, aen de Zemes. Wanneer
haer tempel op: verlofte Hieronymus geen verfchot van kinderen is, flag
Aquilaris uit een feven-jaerige gevan tenzeflaeven, en eiders ook honden.
genis. Defe had met Väldivia fchip- Die ten öfter gefchikt zijn, ftaen in
breuk geleden. Die haer in de boot groot aenfiien. Ieder buigt fich voor
bergden dreven dartig dagen met de de felve neder. Haer y ver omtrend wondere
den
ftroom totjucatan. Seven fneuvelden vuile afgoden-dienft kan ook blijken ^jZ '
door honger. Doch foo haeft den aen een vreemde gewoonte, welke
voet op 7 land kregen,wierden den Ze zy, ter tempel binnen geftapt, ondermes op-geoflert: met de vleefachtige houden : namentlijk zy tappen bloed
partyen , voor 7 vunr gebraeden, hiel- uit de tong, lippen, ooren, borft, kuiden de Iucataners een vrolijke mael- ten of dy en in de handen, welk eindetijd. Sesfchoten over; doch fouden lijk in de lucht over de kerk werpen:
des anderen daegs op gelijke wijfe omalfoo de Zemes te\eizoenen. Binfcheiden uit de weereld: onder defe nen de ftad Zempoal, vond Cortefiuse nzempoal
ad
bevond fich ook Aquilaris. Des nachts vijf flaeven ter flagting op-geflooten ' ß •
los gebrooken , quamen by een na tegen den anderen dag. Hy had d'elbuurige land-vorft, die geduurig tegen lendige los gemaekt; maer op 7 heftig
de menfch-eetersoorloogden. Corte- aenftaen der Quines, foo veel alsprieVreemde fius bood te vergeefs Taxmarus den fters, betuigende , hoe de Zemes al
•ueldßag.
vrede aen, als die den aenbod affloeg, 7gezaeide fouden bederven, indien
en veertig duifend man uit fijn prach- d'oflerhande niet voort-gingen, hertige ftad Potanchanum, meer als twin- ftelde de los-gemaekte. Defe, hoetig duifend fteene huifen groot, te wel haer groote zaligheid toe-gefeid
velde bragt. 7 Had gedaen geweeft wierd keerden echter feer onfteld. Zem
"
met de Spanjaerden, ten zy Cortefius Aen devoeten derZemes hingen feer
veel
menfehen
beenderen
in
bondel"™den?
denvyandlokte onder7gefchut, en
de feftien ruiters in d'aeh ter-hoede te kensfamengebonden:en onder defelpaerd in vielen. Defchrik was te groo- ve de naemen van de vyanden,welker
ter , nadien 7 land geen paerden voed, vleefch of geofiert of gegeten was.
veel min krijgs-luiden te paerd kent. Twaelf mijl ten ooften boxenZempoal
lotancha- Binnen 7ledige Potanchanumhielden dicht aen de ftroom Grifalua bouwde
num een
de Spanjaerden bykans een maend Cortefius een nieuwe ftad Vera Crux.So
\ßad.
huis. Zedert zeildenze na Coluaca, al- hoog nam Diecus Velafques fulk werk
i
waer een volk-plantingaen ftellen, op op , als gefchied buiten fijn kennis,
Coluacan- verfoek der ingefetene. • Onder de dat hy diefwegen over den ftichter
fche boeken fchenkaedjen, die*& Spanjaerden ont- een dood-vonnis by de Cubafche
hotdaenig:
als ook haer fingen waerenColuacanfche boeken. raeds-heeren vorderde. Doch terwijl
ktrken.
Debladeren beftonden uit binnenfte Cortefius befcheid verwacht van de geboom-fchorzen, met dun plaifter uit fanten, (gefchikt na 7 Spaenfche hof,
gezift meel beftteeken, aen malkan- ten einde bericht deeden, wegens de
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byfondere voorval, benoodfaekende ftrijdt duurde'tot fonnen-ondereen ftad tebouwen) trekt hy tachen- gang. Cortefius moeft fijn behoudenis
tig mijl weftelijk: na dat op alles bin- toenmaels toe-fchrijven aenfesveldnen Vera Crux orde had gefteld. De ftukken, welker ongewoone flaegen
Zempoalenfers hielden hem met groo- niet min fchrikals fchade toe-bragten:
te hulp-benden gefelfchap ; om een- fulx met den avond aftrokken. e d' Omael 7 jok des over-magtigen koninx verwinnaer fetze achter na . " vijf
Muteczuma mogten af te fchudden. dorpen aen koolen. Het is nauwelijx
Verrictjtin- Defen foudhetgelden. Cortefius, ge- te feggen , wat moord de dartien ruigen van
worden in 7 landfchap Sincuchimalar, ters onder de vyand aen rechteden.
Cortejitu.
is uit naem van Muteczuma door den En evenwel liet hy de moed niet zakland-droft aldaer beleefd onthaelt ken: als die eerlang met anderhalf
binnen een groot vlek. Dit lag op een honderd duifend man diervoegen op
fleile berg, fonder toegang , als by de Spaenfche legerplaets ftormde,dat
twee hooge ladders. Sincuchimalar 7 leger het uiterfte gevaer liep. Eindeword beflooten van een gebergte, lijk bleef nochtans d'overwinning aen
welkers kruinen de wölken bereiken. de zijde van Cortefius : die raefende
Afgeftapt geraekten in een dorre en door wraek, met bloedige voetftapkoudevalleye, alwTaerfulk eenonge- pen Tafcalteca afliep. Ondertuflchen
mak leden drie dagen achter een, quam Quefitangaltet been. De toeleg
door honger, dorft, koude en fwaere was, omby nacht de Spanjaerden Hag
hagel-lteenen , dat niet weinige den te leveren. Ten dien einde fond hy
geeft gaven. Zedert klommenze een verfpieders met fchenkaedjen na
vermaekelijke heuvel op, die een ka- 7 Spaenfche leger , die af-keeken ,
alder-fwakft ten
peile droeg.voorfien van een aenfiene- waer de begraeving
orte us
kreeg hier een
lijketoorn: de toorn was rondom be- aenval lag. C fi
fnuf
van:
en
eindelijk
ook de recht
ftaepelt met groote hoopen houts, by
d'inwoonders tot 7 verbranden der gefchapenheid derzaek in t oog. Hy
ofterhanden toe-gebragt. Aen de voet hakt dan den vijftig verfpieders abhanvan defe berg was een bewoonde val- den af: en fendze te rüg na Quefitanleye, befproeit van een vermaekelijke gd/metverwittiging, dat hem wachftroom, aen Wiens oeVer de vorrt: Ca- te. En defe quam uit 7 ftaende gecataminus een fteene paleis , in ver- wafch te voorlchijn: ftörmde dapper
feheide zaelen verdeelt, bewoonde. by duifter; doch vond tegenweer,
Opwaerds lagen diergelijke paleifen. welk d'aftogt benoodfaekte, Cortefius
Alle ftonden onder Muteczuma; be- wierd door fulke zegenen moediger:
halven nochtans 7 nabuurig geweft I valt ter midder-nacht Tafcalteca, ftijf
Tafcalteca, welker inwoonders, voor I twintig duifend huifen groot, manftrijdbaere vermaerd , nooit eenige { haftig aen: en maekt fich van de felve
wetten van Muteczuma wilden ent- ftad meefter. Defe isheerlijk gebouwt
i uitgebakken fteen: de markten grimMerkweer- fangen. Cortefius fette foo haeft niet
dige oorlog den voet op de boodem van Tafealteca,j melen van koopers en verkoopers,
op de Tafof wierd by duifend ingezetenen aen- | die onderling handel drijven met al:*Utca.
gevallen. Met d'eerfte torn bleven j lerlei eed - waeren vifch , vleefch,
twee Spaenfche paerden. Na een har- brood, als ook pluidmaedjen , peerde fchermutfeling vloodcn d'aenval- ' len, geborduurde tapifTeryen, kalk,
lers; en verfochten des anderen ffleen , balken en kruiden. Twintig
daegs vreede. De Spanjaerden trok-I dagen hield Cortefius alhier huis, wanken voorts vreedfaem landwaerd in: neer op-brak na de naeflgelegeneftad
wanneer fchielijk een groote trop met Chiurutical. Stijf honderd duifend Tafyfelijk getier tegen haer uit-fpatten; caltecaners geleiden hem derwaerds.
doch vocht te mets deinzende na een Hy was door de felvegCwaerfchouwt;
achter-laege, die gefwind 7 Spaenfche hoe binnen cbiurutecal de flraten afheir aller wegen omringde. 7 Getal gefneden waeren , de daeken van
ging boven d'honderd duifend. De fwaere fteenen voorfien , de folders
vol
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vol boog-fchieters, en alles befteld, [ dongen, en eindelijk een vreede trofomhemaenkanttehelpen. Hy floeg f fen met de Spanjaerden. Verfet ftond
wel 7 aen-brengen te. meer in de! diefwegen Muteczuma : 'tgeraedwind : nadien feer prachtig terpoor- faemft, Cortefius door fchenkaedjen
te, tuflehen gefang en trommen, in- teftillen. Hy fond derhalven ander
trok, en heerlijk allenthalVen ont- half duifend bombazijne klederen,
haeld wierd. Ondertuflchen rukte tien groote goude fchotelen, ettelijeen magtig heir, by Muteczuma af- ke vaten wijn : ontkent in aentogt
Veraetfetr gefchikt, derwaerds. 7Had met degeweeft te zijn naChiurutecal: vervreemd
Spanjaerden ternaefter nacht gedaen fbekt, hy beliefde de reis te ftaeken,
ontdekt.
geweeft, ten zy 7 geheim uit-lekte om binnen d' hoofd-ftad Tenuftitan
door een Chiurutecalfche vrouw; te trekken. De gefchenken en verdie een burger van Zempoal, welke ontfchuldiging nam Cortefius aen;
Cortefiusyolgde, waerfchouwde ,fich doch vervorderde de voor-genooäenftonds weg te pakken, dewijl men togt. Acht mijlen beneden Tenu- vreemde
het binnen weinige uuren alle de ftitan faghy den twee-toppigen berg berg vopoWondtrt vreemdelingen gelden foude. Corte~ Popocatepeque, alföOgenaemt wegens cate?eiuekrijg
fius, hier af verkundfehapt, ontbied de naere damp, dieze geduurig hedel.
d'opper-hoofden der ftadby fich. mel waerd uit-geeft; want Popoca beDefe, terzael binnengeftapt, wier- teikent een rook, en 'tepeque een
den onder de voet gefchooten. Op berg. De fmook gaet fteil en fnel in
de Hag der vuur- roers vloogen de de wölken op : fulx ook door de
burgers gewaepend toe. Hier on- fterkfte ftorm niet eeri ftip ter zyden
ftond een fcherp gevecht. Na vijf af gedreeven word. Tien Spanjaerden
uuren bekoelde de moed der aenval- beftonden na den top te klimmen ;
lers : die ftilftand van wapenen be- doch moeften eerlang keeren , alfoo
de
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de aflche foo dik lag, dat tot over de diepe gron den. Coluacana word be- Rot zm
knien in-ftapten. Twee echter ge- fpoeldvan7brakke meir, tot byfon-JJJ"'
raekten boven by't log , na gifling dergerijfen groote verrijking: alfoo
gaependeander-halfmijl. Dehairen [7 water .bygooten binnen de ftad gerefen hier te berge. De berg felf zid- ; leid, door de fonne ftremt : de gederde, enw 7 eer-galmdevan't|eknars i ftremde vocht gekookt tot klÄie
der viammen, flikkerende tuflehen broodjens , veroorfaekt fterke l^neen pik-fwarte rook. Het daverde ! del: want dewijl nergens zout valt
onder haer voeten; wanneerfwaere dan hier, vloeyen allerwegen de
fteenen, uit 7 vuurige gat geworpen koopluiden herwaerds. Cortefius was
aen alle kanten neder -ploften, en nu op anderhalf mijl längs de muur
verfchrikkelijk afrolden. Beide wae- J genaedert aen Tenußitan, als hem duirenze of verbrand, of verftikt, fend hoo velingen te gemoet trokken.
of verplettert, ten zy juift achter Zy kuften haer rechter-handen, met
een uit-geholde heuvel lijf-ber- welke eerft d'aerde betafteden. Alle
gingen bloots-voets. In delaeftetrop
stoutigheid ging vonden. d'Inwoondersftonden
van t wet
verbaeft over de ftoutigheid der twee quam Mutexzuma felf, die een goude
SpanjaerSpanjaerden, aen welke fchenkaedjen hals-band vol peerlen^ omd'hals van
den.
toe bragten. Zy geloofden, hoe d'af- Cortefius wierp, en hem voorts ftadgefturvene koningen, om haer waerdgeleide, tuTfcfoefeeen naer gefchelm-ftukken onlijdelijke pijni- krijt van ge vangenerM^jfcliikt ten ofging uit-ftonden in Popocatepequesfer, en beflooten i n w ^ p e n , uit het
viammen, vergefelfchapt met dui-j vvater op-gemetfelt, wel^er-zijdsder
fend
duivelen. Cortefius door 7 armevgefeide muur. Muti$&m*if.plaet&e w«*-»*r.
Wonderlijk
ßeden in
landfchap der Guazazingers voort-ge- C^>wbinnenfijnprac^gpiJeisop J j J *
America.
rukt, leedop 7 gebergte groote kou- een goude throon : en gütf-aileli'bver mgu*.
de: befichtigde Amaquemeca hoofd- aen den Spaenfche Koning, in tegen- tetzAV*.
ftad des rijx Chialco, in een groot woordigheid der rijx-raeden, diefwemeir gelegen, werwaerds met fchuit- gen niet weinig ontfteld. Terwijl
jens ( by d'inwoonders aeales ge- 7 werk fich diervoegen toe-droeg,
naemt) over-voer: wierd heerlijkin- krijgt Cortefius bericht : hoe de Kogehaelt binnen Iztapalapa , een ftad ning Coalcopoca een aenflagh maekdie meer als acht duifend fteene hui- te op de nieuwe Spaenfche ftad Vera
fen teld.Verwon derens-waerdigepa- Crux : twee befettelingen verraedeleifen, met prachtige zaelen, aenge- lijkaen kant geholpen, en twee annaeme hoo ven en vy vers, vol vifch dere gequetft had. Cortefius wiens
en water-gevogelt, ftaen tot groot oogmerklag, om fich meefter te maecieraed, behalven de tempels en ver- ken van Mutexzumaes koningrijk, behevene
toorens. Uit Iztapalaca, ten fchuldigthem, als of Coalcopoca door.
Een feer
vreemde
deelen op't vafte land, ten deelen in fijnopruyend'aenflagbeftond.
Wefmuur.
een meir gebouwt, leid een muur, halven Muteczuma in hechtenis raekt:
twee pieken breed door de vloed hoewel hy Coalcopoca, nevens desfelfs
heen na Tenußitan. De muur is aller- zoon en vijftien rijx-raeden, gevanwegen doorfneeden : over de door- gen bragt binnen Tenußitan : alwaer
fnijdingen leggen wip-bruggen , by Cortefius alle by groen hout verbrantijd van nood op-gehaeld : onder de. Vergeefs dacht Muteczuma fich
loopt 't water uit een zoute meir in aldus te zuivcrenby Cortefius, welken
t verfche, met ebbe en vloed : onaen- geen voldoening gaf, hoewel hem
gefien beide de meiren tuflehen hoo- door een nieuwe weldaed verplichte.
ge bergen feventig mijlen van de zee 'tWerkdiend hoogeropgehaelt. De
af-leggen. Weder-zijds der muur landzaeten hielden fich feer quaelijk
lang tien mijlen, vertoonen haer drie over Muteczuma: ter oorfaek, fongroote fteden Mefiqualcingo, Coluaca-der de minfte tegenweer, 7 gantfche
na en Vuichilabufco , alle volk-rijk enrijk liet ringelooren van weinige
prachtig betimmert, uit 7 midden van vreemdelingen. 7Was nu verre genoeg
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noee gekomen : datvdoor een ver- Groote handel word gedreven met cachaos
-.'.£. wijfae flaphartigheid als een mif- cachaos, een boom-vruchtnietonge- w**'l'Mr
. Fvjdaediger gevangen fat , die over lijk de amandelen. De cachaos, ten "*'
\ermoogende landfehappen heerfcb- poeyer geftampt en in water gete. Onder verfeheide vorften , de mengt, verfchaft een fmaekelijke
welke fichdiefwegenbelgden, quam drank. Zy waflehen alleenlijk op
Catamazin beftierder van 7 geweft Warme en vochtigegronden, en hebHacoluacan te voorfchijn. Defe,(ten ben een gebruik gelijk 7 geld by dEuzy doöi'Muteczumaes' trouwloofe ropeers- Onder verfeheide paleifen
argliftigheid by nacht was o ver Val- fteekt 7 raed huis uit: alwaer twaelf
ien ) foude Cortefius werk genoeg rechts -geleerden /omringt van een
befchaft hebben. 7 Liep nu hoe lan- meenigte dienaers , dagelijx vonnjs
ger hoe meer voor wind met de vellen. Ook is d'hoofd-kerk befigtiSpanjaerden: als die 7 filver en goud, gens waerdig. De kerk , uitfteenTrachtigt
by de landfehappen wijd en zijd vierkantig gebouwt, heeft vier poor- *"*•
onder Muteczuma gehoorig op-ge-« ten , welker uitgafigen fien op vier
bracht
niet konden weg-voerenT breede fltraeten , eihdigende aen de
^
Sulx verleegen ftonden , te meer vier voor-'verhaelde bruggen. De
nadien zy de magt van Muteczuma m uuren rijfen7ot een byna onmee^ ^ verdacht hielden. De felve kanaf- telijke hobgte. " Verfeheide toorens
fgh'ke "gemeeten uit de pracht der korüng- fchijnen haer topfen te bergen tufd Ten* üjke ftad Tenußitan, gelegen in 7 rijk rchen de wölken. Alhier hebben de
Meftica, alwaer een zout meir fich priefters verheevene zaelen, om naniet vermengt met een verfche vloed: der by den hemel tewefen; dopgang \"Cf
beider ommegang bereikt feventig leidjangs marmor-ftene trappen.
mijlen. Tenußitan, uit 7zoute meir 7Priefter-ambt word bedient by kinopgeböuwt, leid van 7 vafte lancf dererldes voornaemjftenadelsidicop
anderhalf of twee mijlen. 't Vaer- 7 fevenfte jaer derwaerds geleid, feer
water grimmelt vol kleine fchuit- maetig leven en nooit te voorfchijn
jens. Vier fteene-bruggen, aen ver- komen, dan wanneer in den echtenfeheide plaetfen door-fneden , en ftaet "treden. 7 Beruchte metaele
met poorten voorfien, leggen uit beeld o-ver.de Rhodier haven, tuflehen
de ftad na cle vafte kuft, niet min Wiens beenen de fchepen metftaende
konftig als köftelijk. 7 Verfche wa- maften zeilden, moet wijken voor de
ter word door 7 zoute geleid door fchrikkelijke marmore afgod Vuichieen gemetfelde gräft: uit welke nie- labuchichi, welkers kruin 7 verwulffel
mand feheppen mag , ten zy aen des tempels bereikt. Nevens ftaen
's koninx rent-meefters de prijs be"- minder beeiden, op een vervloekte
tael, volgens opgeftelde fchatting. wijfe uit meel van allerlei geftampte
Voorts teld de ftad meer als feftig dui- kruiden gebakken,en met merifchenzend huifen In eilanden verdeelt; bloed gekneed. De menfehen worden
doch met groote bruggen aen mal- niet den hals af gefneeden; maer
kander gehecht. De markten, rond- 'tbloed, getapt uit de naefte deelen
om met galderyen , krioelen dage- aen 7hart, dient om de lippen der aflijx van koopers en verkoopers. In gooden tefmeeren : 'thart felf levenIeder buurtftaet eenherberg, alwaer dig uit-gerukt moet branden. Längs
overvloedig gebraeden en gezoo- de muuren zijn hel-donkerekelders,
den vifch en vleefch en wijn te beko- die alleen de Priefters bewandelen.
men is. Behalven konijnen, haefen, Boven op dekelders ftaen koftelijke Afgrtjfel^
tortel-duiven , quarteis , faifanten, zaelen vol beeidenden begraef-plaets kebeeiden.
harten, wilde-fwijnen , maekenze voor de koningen. Terwijl Cortefius
groot werk van gelubde en gemefte nevens Muteczuma den tempel behonden. De ambachten zijn ver- figtigt, fnapten nvee van fijn gevolg
deelt in gilden : en de gilden hebben in een der kelders : vonden doorhaer byfondere wijken terwooning. gaens brandendelampen en toorzen,
L
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en de muur met twee vingeren dik fteeden, rondom'tzoute en verfche
menfehen - bloed befmeert: 7 hing meir. Muteczuma bouwde drieluft- w*k
allenthalve vol moord priemen : de huifen, waer aen de konft geenkof **"**
flank was alhier ondraegelijk. Doch ten fpaerde. In 7 eerfte woonden alMuteczuma en des felfs hoovelingen lerlei mifmaekte menfehen. 7 Tweenamen feer quaelijk, dat Cortefius de was voor allerlei gevoogelte:
fommige beeiden om verre rukte: als een ruime open-plaets is boven geook dat hy den koning onder d' oo- dekt met netten : rondom leid een
gen derfde fien ; want anderfints marmore galdery , uit welke toor
zijn de Meßcaeners buiten gemein rens rijfen, om van de felve te beeerbiedig omtrend haer koningen. figtigen de vlucht der voogelen.
iratht der Niemand derft 7 geficht op-flaen al-Binnen 7 derde luft-huis, verdeelt
Te^fiuan. waerdefelye fich laeten vinden. De in verfeheide zaelen , onthouden
raeds-heeren ftaen bloots - voets, haer leeuwen, tijgers, wolven, vofmet aengefichten ter aerde geboo- fchen en allerley vier-voetig wild
gen. Viermael daegs veranderen zy gedierte. Cortefius had nu binnen
7gewaed: en 7kleedwelk eensaen- Tenuftitan omtrend acht maenden
toogen , heeft zedert geen ander ge- vertoeft na de weder-komft der
bruik, als ten gefchenk aen de krijgs- voor-gemelde gefanten aen 7 Spaenknechten, die eenige helden-ftuk- fche hof r wanneer tijding kreeg:
' ken verrichten. De fchotelen en hoe Pamphilus Naruaecy, uit laft van
krüiken, die ter koninglijke tafel Velazques, achtien fchepen, bemand
dienden komen nimmer wederom te met acht honderd voet-knechten
voorfchijn. Behalven de prachtige en tachentig ruiters, uit Cuba afoepaleifen by d'adel binnen Tenußitan ftooken , voor de Mefficaenfche
bewoond, ftaen aenfienelijke hof- ftran d voerde. Eerlang kreeg hy laft
on-
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ongewaepend na boord te komen, onder 7krijgs-volk; voert Muteczuten einde 'tbewind over Muteczu- maes zoon en twee dochters gevanmaes koningrijken afftond, en Na- gen weg:hoewel niet fonder 'tuiterfte
•ruaecy ter hand "Heide. Doch defe gevaer, en een fchendige neep; want
vond fich eerlang benoodfaekt, na deTenuftitaeners vloogen allerwegen
eenige tegenweer , aen Cortefius , toe : vielen in d'achter-hoede in:
hoewel driemael fwakket, hem felf maekten af ,felfs Muteczumaes kindegevangen te geven. Ondertuflchen ren. Cortefius. liet hier fitten nvee en
liepen de Spanjaerden, die binnen Te- Veertig paerden, ander half honderd
nuftitaninoeftttingbleven, 7 uiterfte Spanjaerdenent^ee duifend Tafcaltegevaer: alfoo de burgers gelijkerhand caeners en Guazuzingers. Qver 7 meir
op-ftonden: zy wilden d' överlaft der geraekt, bleven d'overwinnaers op de
VreemdeUn|en niet langer dulden: rugge hangen. Niemand had 7ont- Nederlaeg
dewelke haer koning onder flaverny, koomen, ten zy Cortefiusfichdiendeder Spanen d'oude vyanden de Tafcaltecaenersvan een dienftige krfjgs-lift: nament- jaerden
op nieuw.
enGuazqzingersbinnen de ftad brag- lijk hy ftookte des nachts Wijd en zijd
ten : fchattingen afperften: en de ver- groote vuuren : en pakte hem met
eeuwde beeiden ter aerde wierpen. ftille trom weg. Echter fouden de TeMen beftreed de Spaenfche befette- nußitaeners d'ontfnapte ver volgt heblingen dag en nacht:onaengefien Mu- ben; maer delevens-middelenbegonteczuma de zaeni-gerotte focht te ftil- den t'ontbreeken. Cortefiusfond voor
len.Ondertuflchen quam Cortefius ge- uit de fchatten, welke behouden had,
ftijft met nieuwe hulp-benden; doch na Vera Crüx, door 7 landfchap Colua.
wierd foo raeuw onthaelt dat hem Vijf ruiters en vier en veertig voet7 gevecht te ftaen quam op veertig knechten , gefchikt tot over-voerdooden, enmeer als eens foo veelge- ders , zijn door de Coluaeners dierquetften. En alhoewel vijftien veld- voegen becingelt: dat niemand ontftukken den drang der beftrijdetS vluchte. Alle wierdenze den duidapper dun den , zy flooten echter vel geonert en op-gegeten. 7Selve
t'eiiejcens degeleederen met verfch ongeluk trefte twaelf Spanjaerden
volk: klommen op de hooge ftaepels binnen Tepeaca. Defe groote ftad gafGedenckvan die aen kogels fneuvelden. Drie haer over aen Cortefius, geftijftmet waerdige
verrtchtindägen duurde 't gevecht. Muteczuma, eert magtigheir van Tafcaltecaeners,gen
van
die binnen 7 Hot by de Spanjaerden Chiurutecalers en Guazuzingers. 'Le-Cortefius.
fichonthield, trad na eenfchiet-g'at, dert nam hy ook in de fterke fteten einde fijn-onderdaenen gelafte af den Guaccachiulla en Izzuca , beide
te trekken ; doch een onophoudelijk van hooge fteene wallen en vafte
gefchreeuw verdoofde'tgehoor, en poorten voorfien. Binnen Izzuca leieen dikke jagt pijlen en fteenenbelet- de hy meer als honderd tempels,
te te fien. Muteczuma echter meinde, ten menfchen-ofTer gefticht,aen koodatgehoorr of gefienfoude werden, len. 7 Gantfche landfchap , alwaer
wanneer van een flinger-fteen getrof- aldus woelde pafte hy de benaefen wierd,fulx op den derden dag den ming Nieuw Spanje toe. Van de ftad
geeft gaf. Behalven met de vyand Tazuco tot de Tenuftitaenfche meinardebolden de Spanjaerden met d'ui- ren wierd een water-leiding drie
terfle hongers-nood. Zy hadden nu mijlen lang gedolven : om dartien
7
een toorn vermeefterd , van welke nieuw e fchepen voor Tenuftitan te
binnen 7flotgroote fchaede leden: en brengen. Uit haet tegen defe overvijf honderdhuifen aen koolen gefet; magtige ftad waeren d' omleggendoch konden geen goede uitkomrt de Volkeren ter been geftapt, meer
beoogen. 7 Geraedfaemft by nacht te dan anderhalf honderd duifend man
vluchten längs de naefte brug aen de fterk. Alle droegenze a»-/<?/?«j 7 volfterkte. Cortefius dieshalven verdeelt le gefach op. En defe legerde fich
debekoomefchat, die meer als feven aen een kant: de twee andere zijhonderd duifend dukaeten bedroeg, den bleeyen befet door Gonzalus
L 2
San-
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. e n P ^ r ^ W i r i . D e b e - haeft de fchutter 7 flinker 00g floot,
eens uit op de dartien om doel te mikken was aacw c
fchepen met vijf duizend fchuiten : gaeuw : als die hem een g r o ° t e " e ; n
onderwelke'tgefchutfulkeenmoort, diervoegen tegen de^ r
verfpreide, dat niet fonder fwaer ver- datter de tanden uit vloogen. Doch
lies binnenwaerd rocyden. De ge- terwijl Cortefius omtrend 7 verwoelte
vangenen vonden een grafindebui- Tenujlitan (anders ook genaemt Afcken der Americaenfche hulp-ben- xico) fich ophield , zeilde Francifcus
den. Op den fevenften dag wierd de (?0ra/«ruit-d'haven van Jamaica met
ftad ingenoomen niet fonder uitge- elf fchepen na de ftroom Panucus:
laten wreedheid. De Koning geraek- ten einde aldaer een volk-planting
te in hechtenis. Na dufdaenige ver- oprechtede door Kaifar Carels laft.
de vloed, die na de meenigte der
richting, nam Cortefius voor, te ont- Aen
,
dekken de landfehappen zuidelijk | palm-boomen een naem kreeg, ftapgelegen. Terwijl alles ten togt ver-1 tehyteland : de vloot voer längs de
vaerdigt, fond hy twee fchepen met walin 'tgefigt. Door de ftroom Moneen onwaerdeerlijke fchat naSpanje. taltus vioeyende tuflehen hoog geDefe liepen, wegens de Franfche zee-1 bergte, gewaed, verviel op eenbroek„ Wonderlijk fchuimers, binnen Ter eera. Een droe- achtige grond, alwaer fomtijds tot de
engeval
vig ongeval had 7fcheeps-volk op middel in-zakte , en tuflehen taeye
door een ty7grootfte fchip getrofTen. Dit voer- takken verwarde. Eindelijk naderde &MU4
ger.
de tweetygers: die, hoeweljonguit tot de rievier Panucus, alwaer hooge Jj"*
7 neft gerooft en by menfehen aenge- muuren van wallen, kerken en tooqueekt, echter d'ingebooren wreed- rens vond door Cortefius verwoeft.
heid niet uittrokken. Een desnachts De ftad, na de ftroom genaemt, lag
los gebroken verfcheurde feven man. gantfehelijk onbewoond. Twintig
7
t Getal der gequetfte (welker fommi- mijlen hooger op, aen 'tzelve vaerge ftukken vleefch, uit de fchoude- water, had Cortefius met gelijke verren, of armen, of billen gerukt, ette bolgendheid gewoed tegen 7 prachlijke andere ledemaeten miflehten) tig Chiglia. Eer in cPaflche geleid
ging vry hooger.Op verfeheideplaet wierd, telde de plaets meer dan twinTen voed America tygers, boven leeu- tig duifend huifen,behalven de praclv
wen te ontfien : fulx alwaer overvloe- tigepaleifen, wallen ,toorens en temdig fich onthouden, 7 land , hoewel pels. Hier uit voeden de landzaeten
vruchtbaer, onbewoond leid. Meer een onverzoenelijke haet tegen de
gekkelijk als gevaerlijk houden de Spanjaerden: weshalven ook gefwind
bavianen huis in de boflehaedjen. Pe- op Garaius, fiepende na fich een uitBoventer Arias verhaelt, hoe fijn heir met gehongert heir , toe-fetten. Twee- o^m
gemein
vreemd ge- defe beeften geftreden heeft:
zy mael kreeg hy een vinnige neep :',"**
vecht met
de baviae- klauterden van d'eene boom tot d'an- fulx tot onder de nieuwe volk-plannen.
der : jouwden, niet fonder duizend tingfant Steven, uit Chigkaes af breuk
potzen , de voort-trekkende uit: door Cortefius geflieht, afweek. Hy
maekten mijnen, gelijk of een gemei vond nergens levens-middelen. De
ne ftorm wilden doen : knerften op naefte raed, de ruitery wijd en zijd
de tanden : raepten de mond en han- te verfenden om voorraed op te
den vol üeenen, met welke niet min fpeuren. Cortefius krijgt d'afgevaerfei als gewis wierpen. Wanneer een digde by de kop , onder voorwenbaviaen, uit een vuur-roer getroffen ding : dat Garaius befit nam,, daer.
ter aerde viel, maekten d'anderefulk niet toe gerechtigt konde zijn. Coreen vervaerlijk geluid , dat d'hairen tefius maekte ook fich meefter van
te bergen reefen. Onder veele vreem- 'tammiraels fchip. Uit d'elf Zeilen
de bejeegeningen , verdient het aen- voornoemd waeren vier vergaen
geteikent. Een Spanjaerd leid 7 muf- door ftorm. Garaius , na Tenujlitan
ketaen op een oude aep. Defe bleef by Cortefius ontbooden , moeft webovenin deboom ftilfitten; doch foo / gens dringende noodgehoorfaemen.
Trwtßi'm
Sandoualus
cf Mexico
legerde vielen
ingrnoomen.
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Sijn volk ondertuflchen, hoofdeloos 7 Liep allenthalven met Cortefius
faervende, wierd van kant af dood voor wind. d'Hopman Alväradus,
Spanfaer- geflaegen en opgegeeten. Op een
ooftwaerd op gefonden, bragt grooMtn gebrae
tijd hielden d'Americaenen een vroo- te fchatten te rugge, welke de verlijke maeltijd met derde half hon- heerde koningen betaelden. Doch
derd gebraede Spanjaerden. De 7 geluk keerde eer lang. Cortefius
vreuchde duurde niet lang; want had een onwaerdeerlijke fchat peerSandoualus hopman onder Cortefiuslen en goud aen kaifar Carel de Vijfde.
viel foo fei de menfch-etersop tlijf: afgefchikt: de fchepen vervielen ß» hf°ndat ettelijke duifend aen ftukken juift in banden des Franfchen zee- ma'kC»'.'
hakte, en fertig land- vorften leven- roovers Floryn. Defchaede, dewijl
dig verbrande, voor d' oogen hae- groot was trefte diep. Droeflieid
rerkinderen. Maer Garaius wiens floeg diervoegen om 7 hert, dat een
zoon met de dochter van Cortefius geruime tijd geen befcheid liet toetrouwde, leefde niet lang na de brui- komen aen 't Spaenfche hof. Weshalloft. De mompeling ging, als of Cor- ven vermoeden viel, als ofwel getefius den man door vergif om hals dachten voede, hem felf ten koning
hielp, ten einde fich tenmedeheer- over Nieuw Spanjeoptewerpen. Hier
S?c!!i fcher quijt maekte. En waerlijk fijn onder roeyden niet weinig fijn weeer-zucht leed geen makker. d Ame- der-partijders. By dit ongemak quam
ricaenen vielen plotfelijk voor hem een derde. chriftoffelOlitus ,by (forteneder: ieder was even dienftig. 'tHof, fius afgevaerdigt, om nieuwe kuften
welk hield, krioelde vol op-pafTers, te ontdekken.nam de wapenen tegen
onthield fich toewaer aen grootgeldfpilde.Doch d'in- hem aen. Hy
T
komften, mogten fulke koften drae- maels in d' inw ijk Figueras, vijf hongen. Hoe veel over-fchoot boven de derd mijlen boven Tenußitan.Onaenlaft van vijf duifend krijgs-knechten gefien de Spanjaerden, onder een vers
en verfeheide toe-gerufte fchepen, verheerde landaerd, buiten twijfel
die of de verheerfchte Volkeren on- foet op wraek, groot gevaer liepen,
der de knie hielden, of nieuwe ge- wanneer Cortefius längs een lange en
weften ontdekten, kan blijken uit moeijelijke weg, Olitus onderd'oohet ftuk gefchüt, gegooten van en- gen trok : rukt hy echter te land,
kelgoud. Deköningen, welke eer- niet fonder verwoede voetftappen ,
tijds Muteczuma voor opper-hoofd derwaerds. Francifcus de las Cafas
erkenden, bragten.jaerlijx een fchat- wierd 7 felve werk te water aen beting, gefetnaiedersverfnoögen. De volen. Defe vind Olitus befig met een
meefte ftonden gefchat öp drie en nieuwe volk-planting te fliehten, aen
twintig tonnen gouds. Soo veel bragt welke debenatmingfTriurhpb defanäa
de koning over Tefcufcus ,'een heerlij- crux was toegepart. 7 Water fchiet
by noorde wind feer hol ind' in-wijk
ke ftad, welkediuifen,metwitte kalk
Figueras : (deSpanjaerdennoemdenbeftreeken, van verre na krijt of zealfoo ter oorfaek aldaer boomen
fneeuw-heuvelen gelijken. 'Even foo vonden, die aen de voet van 'tgeveelbetaelde de koning, heerfchen- bergte vruchten droegen den vijgen
de binnen Otumba : onaengefien met niet ongelijk) echter gingen hier
7chiftendom had aen-genoomen in 7 treffen aen. Cafas geeft Olitus de
den doop de naem Ferdinand Corte- laeg : fchiet een fchip in de grond:
fius. Andere gaven minder. Dekoning en-fteekt voorts zeewaerd. Doch beGuacinalgo, met fijn moeder en ette- loqpen van een fwaere ftroom valt
lijke flaeven, torzende goud, quam op de wal, en aldaer in Olitus handen.
fonder eenig dekfel Cortefius befchen- Defe had nu ook vveinig te vooren
ken: binnen 7 paleis geftapt, tuf- gevangen gekreegen den ritmeefter
fchen een lijf-wacht van vijf honderd
ruiters en vier honderd voet knech- Egidius Gonzales. Beide de gevan- vreemde
! genen ftemmen zaemen, om Olitus h*ndelrTa
ten altijdbydehand, om alle op
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roer te dempen, viel ter aerde neder. | aen kant te helpen. De toeleg geluk- nen.
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tetemeer, nadien zy d'huisknech- fien kreeg, door aenfienelijke dieten van haerwaerd opzijde kregen. naers onder de Mexicaeners, hoogZy nemen dieshalven de Hag waer, moedig van inborft, byfonderlijk
terwijl zamen avondmael hielden: d'adel; gelijk fulx blijkt aen haer
brengen met meflen den Olitus ver- prachtig gewaed boven andere Amefeheide fteeken : die evenwel dier- ricaenen ; want hoewel de flaejren
voegen niet was gegrieft, ofbehield naekt ( alleenlijk om de fchaemelkrachten, om by donker te vluch- heidgedekt) met boog en pijlen geten na de naeft-gelegene hutten. De waepent voor haer heeren gaen, zijn
moordenaers lieten gefwind uit- d'edelluiden koftelijk gekleed. De
roepen; hy beging mifdaed van ge- hals pronkt met een peerl-fnoer,
quetfte hoogheid die Olitus niet 7 hoofd met een muts , van welke
aenftonds voor den dag bragt. Dit tweefluyeren, een langer enkorter,
verfchrikte den verberger. Weshal- af-flingeren: een veel-vervige kötoeven hem ontdekt. Den ontdekte ne tabbaerd hangt over 7gantfche
wierd d'hals afgefneeden. Terwijl lichaemtot dekuitentoe : onder de
de Spaenfche hoofden aldus onder- tabbaerd draegenze een binnenling woeden, voer Luidewijk Pontius rok, om de middel toe-gebonden.
een verftandig rechts -geleerde uit Doch Cortefius, zedert over-hoop
Spanje na America over; om, van 'skai- geraekt met d'onder-koning Antofars wegen, alles ten recht te h*ennius Mendoza, vertrok mifnoegt na
Mexicaener gen. Hy had byfonderlijk in laft:
dragt.
Cortefius vriendelijk te bejeegenen : Spanje.
hem ridder teflaen vanfant Jacobs orde, niet fonder prachtige ftaetzie
ten einde op die voet dekaifaraen
Togt
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fte land over-geftooken , fag niet dan
Togt Van T>idacns Gottiere^.
yfelijke bergen en boflehaedjen.
Ten zy op-de ftrand zeeflekken vond
r\P
'tjaer vijftien honderd en en in de wouden wilde vruchten, by
^-^veertig lichte Gottierez, totop- de meer-katten afgeplukt, d'honper-hoofd gekooren van Nieuw Car- ger had alle verflo n den. By Gottierez
Gottierez thago , 't anker voor Cadiz. Tot Nom- geraekt, ftapt met fijn volk over in
twiß met bre de Dios uit geftapt, geraek t e o ver vijf fchuiten, om nieuwe magt binContreras.
hoop met Roderijk Contreras, tot nen Nombre de Dios af te haelen. Op
wiens ftaet-volger gefchikt was. de weg ftond een huis uit riet, boTwee jaer lang liep hy fonder ver- ven met palm - blaederen gedekt,
richting. Eindelijk verdraegen met lang vijf en veertig ftappen, ge(ontreras, vaert 'tbewind aen. En# bouwt lang werpig-rond. Ron dorn
defe had hem gewaerfchouwt : fich waeren mindere hutten. Dewijl de
niet te onderwinden, fijn plaets- Spanjaerden alhier op den dag aen
voogdy volkomen meefter te wor- Francifcus toe-gewijd quamen, paf 'tDorp
den, alfoo 7 land vol boflohaedjen tenzehefrvlek na die monnik een be- Franc^clttt
en fteil gebergte lag. Hy floeg de naeming toe. Ter halver plaets verwaerfchouwing in de wind, en uit fcheenen eerlaftigdeheeren van Suere
•Nieuw Granada op reis. Vijftig mijl enChiüppa. Met Gottierez aen den Vreemde
ooftelijk gevordert, hep binnen de dis neder - gefeten, wierpen de ge- mmitr V4ft
rievier Suere, en alhier met feftig braede hoenderen en 7 ongezoute
Spanjaerden te land. De land-droften verkens vleefch haer knechten toe,
Tchonken eenig goud, welk naeuwe- als geen fmaek- vindende in fulke
lijx de prijs van feven honderd du- koft. Door een tolkbegon Gottierez
kaeten iereikte. Hy bragt hier ette- onder-rechting te doen , wegens
lijke weeken foek, fonder iets uit te 7chriftelijk geloof : op welke de
werken : wanneer de leef togt meer hoofden neigden , fonder antwoord.
en meer fchaers toe-quam : enhoe Doch hoe veel ftichting hier uithaelwel by d' ingezeetenen om fpijs aen- den, kanblijken: alfoo eerlang haer
ftond, was fpaerfaem te bekomen. dorpen aen koolen fetten, alle eedDe foldaeten, fulk leven warfen, waeren , die niet weg - fleepen konfpannen te zaemen, en pakken haer den , verdorven : en fich op ontoeword van opeen nacht na Nicaragua weg. Got- gankelijkebergen bergden. Tot fulk
alle verta- tierez , by alle verlaeten volgde met een toeleg verftondenze; ter oorfaek
ten.
een fchuitje derwaerds. Hy was nu de land-dioft Camachiren en des felfs
van land afgeftooken, als d' hopman buurman, ( onaengefien Gottierez,
Barientus nieuwe hulp-benden en wanneer eerftmael de voet op7land
verfche leef-togt aen-bragt : weshal- fette, foo veel goud, bedraegende
ven ftand hield. Eerlang voerde ook feven honderd dukaeten, ontfing)
Alfonfus de Pifa feven en twintig man tegen belofte in fwaere hechtenisgeuit Nombre de Dios na de ftroom raekten. Ja Gottierez dreigde Cama- Gierige
Suere : die, dewijl 7 in de mond der thirente verbranden; hoewel nu be- wreedheid
van Gottitrievier buiten gemein barnde, be- reeds verfeheide ftukken gouds, met rez.
noodfaekt was onder een klein on- allerlei beeften, tijgers, viflehen,
ongehoort bewoond eiland teloopen Terwijl
vogelen konftig geboetfeert, die de
enwedtr. hier ten anker .lag, ftak 7 onwederprijsiran twee tonnen gouds op-haelhand over hand op : de ftort-vlae- den, door de felve begiftigt was. Sulk
genmet fwaere donder enwindver- een fchenkaedje fcheen te gering.
gefeMcYiapt fcheenen een algemein Hy bragt den gevangenebyeen kift:
verderf te dreigen : binnen Tjagt enfwoer, hy foude-hem langfaem
wierden twee Spanjaerden en een braeden, ten zy binnen vier dagen
Moor van de blixem dood geflaegen. fes mael meer goud verfchafte als de
In twee en feventig dagen brak de kift laeden konde. Chamachirens
fonne geen vier uuren door. Na 7 va- knechten verzaemelden 'tvereifchte
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goud : als hy door quaede toeficht edelmoedig den beul d' hals toe-reikder Wächters by nacht ontihapte. te. Ondertuflchen nam d'honger
Sulx Gottierez den buit ontjaegt feer toe : fulx fommige befweeken.
Ueimoe- wierd. Maer d' andere gevangene*,O ok fton d 7 volk tegen Gottierez op,
I eifchende fpijs : hy gebood d'honä.rheiJran h o e w e l gedreigt met verfcheuring
Z^"'
door de honden, bleef ftantvaflig | den te dooden, en boom-haften te
7mm.
ontkennen, geen goud te befinen. | ftampen. Twee dagen aldus zukkeBeet den Spaenfchen gefach-hebber lende, ni'etfondermorren, geraektoe: hv ftond over des felfs logen tael j ten aen d'ingang van een boflchaedverwundert, als die hem tegen recht ije. Alhier ftond een Indiaen achter
en belofte gekluiftert hield, en vaek een boom : die fich met ongeloofede dood dreigde; doch nietdoode. lijkefnelheid weg-pakte. Des andeTe fterven was wenfchelijker, dan ren daegs vroeg quamen ftijf vier
fulk een rampzaelig leven. Voorts duifend Indiaenen op de magteloofe
konde niet begrijpen; hoe d'aerde Spanjaerden af, met een yfelijk geChriftenen droeg, welker grouwel- fchreeuw en naer gedommel van
ftukken d'aerde aller wegen in roer hoornen en trommelen. UitgezonHelden , Gottierez, geraekt aen een dert de land-vorften, waeren alle
wroegende gewifle, foude niet on- rood en fwart gefchildert. Sommige
gaerne den lndtaen op vrije voeten ge- droegen pluimaedjen op 7 hoofd en
fethebben, alfoo, verneemende den | om den hals. Heevig ging de ftrijd
optogt, deerlijk kermde: te meer na- I aen.Onder een jagt pijlen enfteenen
dien eindelijk beloofde een fwaer | fcheen dedagfchuiltegaen.67///<r/'<?!t
randzoen gouds op te brengen. Doch j wierd aldereerft doodelijk getrofde mindere bevel hebbers ftonden fen . Na een half uur vechten, deins- vmfdiji
Gevaeriijk d'ontflaeging tegen. Ses dagen reif-den d'aenvallers ; doch, met ver-*""•*•
fche bendengeftijft, hervatten den
gebergtt. ^ c n j e spanjaerden door woefte boftorn:
braeken tuffchen de Spaenfche
fchenen over onmakkelijkebergen :
vonden nergens voetftappen van flag-ordein: floegen metpalm-houte
menfchelijke wooning. Eindelijk fwaerden en knodfen harfenen en
klommen by een berg feer gevaeriijk beenen te pletteren. Drie alleen, onaf; ten zy aen ftruiken en uit-ftee- der welke Hieronymus Benzo, ( diezekende kanten vaft hielden , fouden zedert omftandelijk defe ftrijd bevreemde den hals breeken. Vijftien mijlen fchreef) ontfnapten met de vlucht:
hatten. ftrekte 't hangen des bergs uit, längs en geraekten na twee uuren by d'achde voet befpoelt van een zoete ter-hoede, fterk vier en twintig, wel- :
ftroom , op wiens oever woefte hut- ke Alfonfus de Pifa ten rug-fteun aen
ten vol doode tijgers, harten-hoof- voerde. Ettelijke Indiaenen, op fle
den enbcenderen, ftonden. Twee voetftappen der gevluchte gevolgt,
dagen hieldenze hier halte, om uit ^ fprongen met wonderlijke bogten,
te ruften. Hetboom-gewafchw^ww fwaeyden de geroofde degens, fchilen de cazabi - wortelen verfchaften den en kruis-boogen over'thoofd.
den verhongerden voedfaeme fpijs. Sommige fnaeuwden haer in de SpanVoort - getrokken aen een twee- fchetaeletoe: Chrißen,ontfanggoud.
fprong, vraegde Gottierez een gevan- De Pifa quam door duifend hacchegen Indianfche ilaef, welke weg de lijkheden, fonder eenige verrichnaefte na eenig dorp leide; do^h de- ting , wederom binnen Nombre de
fe, bekennende hier in fijn onkunde, Dios:
wierd diefwegen den hals afgefneeden. Op gelijke wijfe en om de felve Togt Van 'Peter Alvaradus^ Fr anreden foude ook de Indiaenfche
cifus en Gonzalus Pizarrus, DieLuul-vorft gefneuveld zijn; indien
go de Almagro.
mctGortiereztegen-laftgal : teroorfick de man, 'tpak welk droeg,ne- "Binnen de ftad Panama woonden
der-fette; en niet min geduldig als -•^drie rijke Spanjaerden, Irancifcus
Pi-
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Pizarrus , Diego de Almagro eri een i goud : geweld bedreven met flaen,
priefter Ferdinand de Luque, die on- quetfen en vrouwer-kracht, vielen
derling verdroegen , om zuidelijk d' inwoonders haer op 7tlijf. In plaets
aen de goud- en peerl - rijke kuften der vaenen en ftandaerden gebruiklängs de zuider Oceaen -te ontdekken. tenze lange rieden , aen welke de
De Luque foude tot Panama de gemei- beenderen van beruchte helden onHzarrus ne zaek gaede flaen. Pizarrus had der haer flingerden. Ten zy d' Indi• •.Alma\'oJhaergt devoortogtmeteen fchip, voerende aenen fich eindelijk binnen een nabytnkwaer- honderd en veertien man : Almagro gelegen bofch bergden, zy hadden
$ige ver- volgde met feventig. Beide wierden
meer volk verlooren. Van Puna, drie
\chtingen.
by de Peruaenen manhaftig af geflae- graeden bezuiden de middag-lijn gegen. Aldus onverriehter zaeke te legen, ftak Pizarrus over na de vafte
rugge gekeert, hervatten de mifluk- kuft. Alhier ftond alles in rep en
te togt; doch wederom met ongeluk- roer : alfoo d' inwoonders bericht
kige uitkomft. De zaek lag t'eene- kregen wegens de wreedheid op Puna
mael reddeloos. De nieuwe Ameri- by de Spanjaerden gepleegt. Pizarrus komt in
caenfche onder-koning Peter de Rios maektfichterftondmeeftervan7^w- ItrHverbood felf de vordere ontdekking pez : trekt over de ftroom Ambato,
van Peru. Sulx Pizarrus niet behield en fteekt een tempel der fonne in Tenuendan twaelf man. d' Andere , klein- brand. De ingang des tempels lag na & umi'u
moedig gemaekt door de feile tegen- 'tooften, met een kotoenekleed beftand der peruaenen;, gingen over in hangen : binnen ftonden twee goude
7 fchip by Rios afgevaerdigt, om de fwarte bokken en foo veel draeken,
zukkelende op 7 eiland Gallo ( aldaer voor welke wel-riekend hout fmookonthield fich Pizarrus , zedert fijn te: aen pylaeren hingen gevilde ment weede nederlaeg ) na Panama te voe-* fehen , tegen de verrotting bewaerd
ren. Hoewel de toeleg tweemael door zeker bijtende zap. Almagro
vruchteloos afliep, waegde Pizarrus volgde met nieuwe hulp-benden. Alde derde torn. Hy trok dieshalven dus gefberktloopen een groote landna 'Spanje, en verfocht aen 7hof al- ftreekin Peru af: rooven veel goud:
daer 7 bevvind o ver Peru, by hem ont- vermoorden de tandeloofe Tombeze rs;
dekt. Wantbehalven tweemael de want, omeenmifdaet tegen den koPeruaenfche grond onder de voet ning gepleegt, worden haer de bohad , was een der twaelf vlootelin- ven fte tanden uit-gebrooken. Peter
gen landwaerd-in geftapt, met een Alvaradus verkundfehapt van de Pe- Alvar»boven gemein groot flag-fwaerd: ruaenfehe rijkdom, weet foo veel by i^'J"M.
welk diervoegen fwaeyde , fchitte- den kaifar door brieven te verwer- den.
rende tegen de fon , dat d' inwoon- ven , dat Peru mag aen-doen. Op
ders verbaeft ftonden. Andere lieten 'tjaet vijftien honderd vier en dartig
het werk fteeken: hy waegde alles, licht hyd'ankers van feven fchepen
tot uitbreiding der Spaenfche heer- voor Guattimala, een ftad by hem
fchappy. De reden wierd bondig ge- gebouwt tuflehen twee bergen. Aen
keurt, en den verfoeker 7verföchte Puerto Viejo geland , trekt over bePeruaenfche gefach toe geftaen. fneeuwde bergen ooftelijk op, en AlAlmagro nam fulx oevel op : nadien magro hem te gemoed. 't Stond gePizarrus niet afgefonden was, om na fchaepen tot bloed-vergieten. Maer
7gefeide bewind voor fich alleen te eindelijk verdraegen onderling: Alftaen by den kaifar. Door tuflchen- varadus foude fijn volk over doen aen
fpreeken van goede vrienden, is de Almagro ,.' en vertrekken uit Teru :
twift by-geleid. Pizarrus had weder- mits genietende honderd duifend duom de voortogt met honderd en vijf- caeten. Met fulk een fchat verrijkt,
Pizarrus tig man , behalven de ruitery. Aen ruft veertien Zeilen toe, om nieuwe
\tvetht of 7 eiland Puna uit-geftapt, is vriende- landen weftelijk te foeken. TerPuna.
lijk onthaeld; doch vermits de Span- wijl met defe vloot befig is, «vord op
jaerden alle huifen door-fnuffelden na ontbooden na Mexico door Antonius
M
Men-

90

Hindere
krijgsliß
der Feruaentn.

Schrikkeli'jkegodloosheid
van een
vrouw.

Guatemala door
water ver-

weefl.

E

E R S T E

B O E K

Mendoza; ten einde met hem een togt de dood van Alvaradus bleef de togt
deed na 7 ontdekte geweft Sibolla, na Sibolla niet fteekeh. Francifcus Ttitvm
goud-enfaftier-rijk volgens 'tinge- Velafquez voerde derwaerds acht hon- *«*•*
bragte bericht by vier Dominicaener derd man, meeft ruiters ; doch vond
monniken. Men had nu feven honderd niet als hooge fneeu-bergen en dorret
krijgs knechten by de hand: wanneer heiden:fulx paerden en volk van hontijding binnen Mexico quam: hoe Pe- ger ftierven. Weshalven fonder eeniter Zunica door d'Indiaenen van Xa- ge verrichting na Mexico keert. Allifco een vinnige neep had gekre- leenlijk had hy eenige dorpen af-gegen : tot hulp trekt Alvaradus der- brand, enmetde sibollaefers tenverwaerds: vind d Indiaenen begraeven fcheiden reifen hand-gemein geweeft.
op een hooge berg, tuflehen gevloch- Maer Attabaliba Peruaenfche fchepr
te boomen en fwaere fteenen met ter-draeger , verkundfehapt van Piballen zamen gebonden, achter wel- zarrus en Almagro, geboodbeide aenke voor kogels fcheut-vry fchuilden. ftonds uit fijn rijk te vertrekken.
De Spanjaerden, den berg op geklauw- Weinig kreunden zy fich hier aen. Ja
tert, naderden de befchanfing; wan- trokken recht aen op Caxamalca, al-,
neer de beftormden een naer ge- waer hem Attabaliba onthield.En defe
fchreeuw op-hieven , en te gelijk de fchikte wederom gefanten te gemoed:
baften losfneden. Niet fonder yfelij- ten einde Peru ruimden. Pezarrus Mik>
ke flaegen rolden fteenen en boomen antwoorde: fijn laft lag, uit 's kaifers f*" **
benedenwaerd: ve.rpletterden man- naem, den Peruaenfchen koning eer- mum;
nen en paerden. Wein ige bragten 7le- biedig te fpreeken. Attabaliba bemerven af. Alvaradus felf een vuile kende, hoe Pizarrus voort-trok, fond
bloed-fchender, als die twee fufters ; hem twee gefchilderde fchoenen en
te gelijk befliep , gaf, God lafterende, j ärmringen,ten einde de felve aentrok,
den geeft. Sijn huifvrouw Beaeteris wanneer voor fijn throon verfcheen..
Cuova hield een prachtige uitvaerd \\riopmanFerdinandSottohaddevooimet'tlijk haers mans: befchilderde togt met twintig paerden. Reed dicht
't huis fwart: atnoch dronk: befchul onder Attabalibaes leger, d'lndiaeßetfif
digde God van mifdrijf: deed haer verfchrikt door 7 fteigeren der paerinhulden iand-voogdefle over Guat- den , weeken binnen de befchanfing;
timala. De goddelijke wraek liet ful- welke wegens haer blood-hartig4ke grouwelen niet lang ongeftraft. heid, aenftonds door 's koninx gebod
Op den achtften des herfft-maend zijn gedood. Sotto liet weten aen Atvan 7 jaer vijftien honderd een en tabaliba : de Spanjaerden , fochten in
veertig , viel een fwaere ftort-regen vriendfchap te handelen. Waer op ten
met verfchrikkelijke donder-flae- antwoordkreeg: de vriendfchapkongen. Binnen de berg , aen welkers ''de nietgemaekt,ten zy 7 geroofde filvoet Guattimala leid, wierd gehoort ver en goud aen d' eigenaers ter hand
een yfelijk geloey. De lucht kraek- ftelden, en den.Peruaenfchen boote van naer gefchreeuw. Ter mid dem verliefen : zy konden des andeder-nacht borft de berg: uit het log ren daegs hier over ten'gefprek kovloogen fwaere brokken met een men. Biflchop Vincent de Valle Viridt rnttm
fnelle water-vloed diervoegen voort- binnen 7 koninglijk Hot van Caxa.%ffßf
gedreven , dat alles verpletterden malca geleid voor Attabaliba, die met gmai
en weg-fpoelden. Binnen weinig 00- vijf en twintig duifend man uit de
genblikken was Guattimala niet meer leger-plaets derwaerds op-brak, niet
te vinden. Niemand bleef by leven, fonder aenfienelijke ftaetfie ; want
dan een onechte dochter, die Alva- hy gedraegen wierd op de fchouderadus by een Indiaenfche^yrouw had. ren des voornaemenadelsineen rosOp 7 veld lagen hier en daer ge- baer, om welke goude kranfen en
vluchte met gekneufde armen en bee- veel-vervige vederen hingen, rly
nen. Zetert is Guattimala drie mijlen felf droeg een hembd-rok fonder
\ erder ten ooften herbouwt. Met mouwen : de fchaemelheid was bedekt

AT HABALIBA
uBimus
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dekt met een fijne wolle doek : een een hinder-laege. Peter de Canada had
roode band , even boven d'ooren de voor-togt. Hy felf bevond fich by
rondom 7 hoofd gebonden , had een de middelfte flag-orde. Soo haeft de
lange quifpel, afhangende lanx de Valle Viridi bericht bragt : hoe Attabaflinker wang : op 7 voor hoofd ftae- liba 7brevier-boek tegen d'aerde geken drie fchoone vederen : voor uit fmetenhad: nam,op'taenhitzendes
Hapten drie honderd lijf-knechten, biflehops, de ftrijd een yfelijkbegin:
eVeneensgekleed, diedeminftevuil- detrompettenklonken: detrommen
nis van den weg wierpen, längs wel- floegen : de vuur-roers en grof geke de koning foude komen. Debif- fchut branden los: de paerden briefchfchop voornoemt droeg in d' eene ten: de honden blaften en vloogen by
hand een kruis , in d'ander een bre- de wallen van Taxamalca op. Sulx een
vier-boek. Sijn redenen tot den ko- algemeine fchrik den Indiaenen bening behelfden : Hoe God drie-eenig ving: zy verdrongen malkander in de
was : Adam d'eerfte menfeh : Chriftus poorten: braeken een grootgatin.de
uit een maegd gebooren, en aen 7 kruis muur , door welk de vlucht namen.
geftorven: de Paus deftadhouder Gods : De Spanjaerden verzuimden fulk een
dewelke , volgens magt uit den hemel kans niet. Schooten, ftaeken , hakverleent , aen Kaifar Carel Peru ge- ten, fonder iemand te verfchoonen.
Jchonken had, gelijk ook alle andere ge- De do^gen hielpen tot de moord. Geweften van America. Indien hy wil- heele benden wierden doordepaerdeverzaeken de Peruaenfche afgodery, den over-reeden. Aen de rosbaer van
en den Kaifar voorfijnopper-hoofd'ee- Attabaliba was de meefte tegen-ftand.
. ren, de Spanjaerden fouden geen fcha- Soo haeft viel geen rosbaer-draeger,
de doen. Doch by aldien wederhoorig of terftond quam een andere in de
bleef, moeft 7 uiterfte ve r derf afw ach- plaets. Staepels lijken lagen rondom
ten. Attabaliba antwoorde : Hy dien- den koning : tot wien Pizarro felf
de Pachamaca voor een Scbepper aller door-brak, en rukte hem by 7 lange
dingen : en nevens defe de fonne en hair uit de rosbaer : Attabaliba , ter
f"*^£\
maen. Hoe heerlijk blinken die in verge- aerde geplotft , wierd terftond ge- vangen.
lijking by een gekruiße God ? Vriend\ boeyt , en by fijn lijf-wacht verlaefchap te maeken en houden met magtige ten. De meefte fchuld demederlaeg
vorften was een grond- leger van wijfe droeg Attabalibaes hopman Ruminaland-beftier. Maer de Paus moet te ge- gui, die in een hinderlaege op de ruglijkfot engoddeloos zijn : dewijlkoning- ge der Spanjaerden lag , om met vijf
rijken wegfchenltt, aen welke noch ei- duifend man een onvoorfienfehe ingendom heeft om te fchenken, noch magt drukte doen van achteren. Dochhy,
omteleveren. Voorts wilde geen afftand door de flagen desgefchuts verbaeft,
doen van een Gods-dienft, foo veel eeu- vlood derdehalf honderd mijlzuidewen achter-een onder-houden. Te mser lijk aen, eer ftand hield. Attabaliba
*£££
nadiengeen bewijs inkomt voor de waer- bedong middelerwijl fijn randzoen van onheiddes Chrißendoms. Dit laetfte be- met Pizarrus : namentlijk , hy foude jSjT?''
antwoorde de Valle Viridi : 7t Boek, op-brengen foo veel gouds als de
feid hy welk in de handboude - fpreekt zael, foo hoog reikte, konde laeden,
fulx alles. Attabaliba bladerde'cboek De hoogte wierd afgeteikent:de lengdoor : keerde het om en om : hield te maekte uit vier en vijftig voeten,
7'dan eens aen d'oogen , dan aen de breete negen. Aller wegen wierd
d'ooren; en wierp het eindelijk fpots- 7 goud toegebragt, volgens'Attabaligewijze weg. Terwijl d'onder-hande- baes laft ; maer evenwel foo veel
ling duurde, had Pizarrus 7 heir ten niet, dat het genoemde beftekkonstrijd van ftrijd gefchaert. De ruiters, feftig fterk, de vullen. Hier over morden de
meTZZ- v e r d e e l d h y aen drie troppen, beleid Spanjaerden : Attabaliba focht ftechts
bahba. by fijn broeders Ferdinand, Johan en uit-itel : om tijd te winnen , en een
Gonfalvus Pizarrus en d'hopmannen leger op de been te brengen. Doch
Sotto en Beualcazar: alle Verborgen in hy verontfchuldigde fich by Pizarrus.
M 2
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7 Meefte goud moeft op de fchoude- fen met 7 geen Guafcar , dewijl ouren der flaeven längs een moeyelijke der, hem toe-leide. 7 Rijk quam hem
en twee honderd mijl lange weg ge- rech ts-wegen toe: en nochtans wierd
draegen worden uit d'hooftftadCuf hy gekluiftert ten flachting weg-geco. Indien hier in geen geloof fcheen flecpt. Indien Pizarrus recht deed:
te verdienen : Pizarrus mögt der-' uitfijnsbroeders moordadige handen
waerds volk afvaerdigen tot onder- redde, en ten koninglijken zetel vor# foek. De afgevaerdigde konden voor derde: hy foude driemael meer goud
' geen overlatt met reden beducht zijn: verfchaffcn, als Attabaliba bcloofde.
foo lang hy met wijven en kinderen Verfocht ten dien einde, Sotto en BanaSpaenfch goed-vinden gekluifterd ro belief den de togt na Cufco te ftaefat. DehopmännenSotto en Peter del ken. Defe dorfden fulx niet op-haer
Baro ten gefeiden einde vertrokken, nemcn: weshalven den opgcleiden
ontmoeten, na ettelijke dag-reifens laft volbrengen. Guafcar afgedaelt in *»hrM*
Attabaltbaeshopman, welke dcsfelfs de Valleye Sacfahuana, is door Atta- gj ( jjj\
broeder Guafcar gevankelijk weg- balibaes krijgs-knechten levendig ver- v,rdtg.
voerde na Caxamalca. Guafcar vond brand. Ondertuflchen komt Almagro
gelegendheid, omdehulp der Span- binnen Taxamalca met verfche hulpjaerden te verfoeken: maekte bekend, benden: waer uit Pizarrusgeen kleihoehyen Attabaliba een vader Guay-ne fwaerigheid te gemoed lag. 7 Was
nacaua erkenden : fulx 7 rijk onder enkelijk te doen om 7 goud. Almagro
haer beide moeft verdeelt. Maer At- vreefde, dat Pizarrus de bcloofde
tabaliba had fich geweidiger hand zael vol goud voor fleh felf wilde houmeefter gemaekt van de gantfche be- den: ter oorfaek hy Attabaliba had
ftiering : onaengefien wegens jonger gevangen. Waerom hard aen-drong,
jaeren behoorde vergenoegt te we- om Attabaliba aen kant tehelpen: ten
einde
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einde de vordere buit mögt gemein toe-gingde begraeving van Attabali
Ongehofe. wefen. Pizarrus dan, om alle onheil ba, bragt des felfs veld-heer Quizquiz
lijke butt
voor te komen, deilt, in des Peru- een groot heir by een. Pizarrus rukt Tizarrtu
aendefolverjaegt
daten om- aenfchen koninx tegenwoordigheid, hem onder d'oogen : jaegt hem, na
Jguizquiz:
gedeelt
aen ieder" foldaet duifend dukaeten mannelijke weder-ftand,op de vlucht:
Cufgoud en fes duizend vijf honderd vijf engaetzeeg-praelendena Cufco. Na- neemt
co in:
entwintigfilverekröonen. Mindere derende fag uit de ftad hooge vuuren
bevelhebbers ontfingen vier en dartig hemel-waerd flikkeren : de borgers
duifend kroonen, hooger feftig dui- fchermutfelden tegen de Spaenfche
fend . FerdinandPizarro voerde 7 vijf- voor-togt; doch, door de ruitery binde deel der buit na Spanje voor den nen gedreeven, vluchten de meefte
kaifar. Onaengefien Attabaliba fijn des anderen daegs na 7 gebergte. Albelofte na quam, met de gefeide zael dus viel de ftad in handen der Spanvol goud te proppen, wierd'tdood- jaerden, die niemand verfchoonden.
vonnis over hem geveld. 7 Hielp niet Ja de bedenkelijkfte wreedheden
onfchuldtevertoonen: te.verfoeken wierden door pijnigen te werk gefteld
na Spanje verfonden te worden, om aenallerleyfexe: om haer af te per- onwaerfich voor den kaifar te verdeedigen. fen 7 melden van verborgene fchat- 'deerlijke
fchatten
Suchtende en fchreyende aen een ten : onaengefien binnen Cufco meergerooft.
pael gebonden, is ten overftaen van buithaelden, alsooit van Attabaliba
AttatSib* pizarrus gewürgt. Gods wraek volg bequamen. Jadevermoordedienden
geworg. j e j e goddeloofe rechters. Niet een ten fpijs voor de Spaenfche verhonöf fy geraekten „door een bloedige gerde honden* Didacus Salazur had
dood uit de wereld. 7 Word aengetei- een dogge Bezerril, buiten gemein
kent, hoe weinig dagen voor de ge- afgerecht om 'Indiaenen te verfcheufeide verworgingh. een vreefelijke ren. Onder fijn gevangenen was een
ftaert-ftarreindeluchtverfcheen. At- oude vrouw, aen wien een brief ter
tabaliba, fulk droevig licht befchpu- hand ftelde , den veld heer Pizarrus
wende , fprak voorfeggender wijfe : over te leveren. 7Wijf , ettelijke.
»
Hierfaleen groot vorft eerlang fter- fchreeden voort-geftapt, wierd aengeven. Hem was wel byfonderlijk te ranft van Bezerril, die Salazar los liet, Merkwaerdig geval
laft geleid Guafcars dood; doch de ten einde vermaek fchepte in 7ver- van ten
Spanjaerden, hadden fich weinig hier flinden der arme vrouw. Doch defe hond.
aen laten gelegen zijn , indien niet fiende den hond met volle loop op
•verborgen bleven de onwaerdeerlij- liaer af-komen, hurkte neder : ftak
ke fchatten, die Guafcar eiders onder de brief voor uit: riep, mijn beer hond,
mijn heer hond, ik breng de brief aen
d'aerde groef: en ten einde geen
Pizarrus. 7 Beert had meer mededoomenfeh de plaets mögt kennen , wae- gen dan de Spanjaerd. 7 Bleef een weiren de bedelvers aHe aen kant gehol- nig ftaen: bepifte de vrouw: en keerde
pen. Attabaliba had verfocht een graf te rugge. 7 Bepiflen hielp Salazar aen
in'tlandfchap.X?«i*0 byfijnvader Guay- 7lacchen, ende vrouw uit doods genacaua : van welke de Peruaenen ge-vaer. Na dat Cufco uitgeplondert was,Ongelukkildofden: dat, wegens heilige voor- ftelde Pizarrus over de verheerde ftad ge togt van
fichtigheid, eerlang tot herftelling des en onder-hoorige landfehappen tot Almagro.
vervallen heerfchappy foude op ftaen. gefach-hebber Almagro. Hy felf bouw7 Lijk wierd derwaerds gebragt door de aen de ftroom Lima 7 ftedeken Los
Tllefcas broeder des verworgden ko- Reyes. Ondertuflchen ontfing Almaninx , niet fonder prachtige ftaetfie^ gro een kaifarlijke brief, by welke
Wreedheid Ruminagui, die Attabaliba verlierPeruaenfche
in
maerfchalk gekooren
van-R-umi- d'uiterfte nood , onthaelde de lijkwierd. Moedig door fulk een verhef«'£"'• brengers heerlijk. Toen'alle, met fing, flaet een wigtige toeleg ter hand.
drankbevangen, diepfnorkten, ver- De Peruaenen ftrooyden* uit', hoe
moorde hy alle. Tllefcas deed hy le- 7 goud-rijke Chili ten zuiden lag. Alvendig villejn, en7vel op een trom- magro door aen-raeden van Pizarrus
mel fpannen. Terwijl aldus bloedig
M 3
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meer gaende gemaekt, trekt der- weder-zijds ten oorlog toe : vinnig
waerds met twee benden ruiters en word geftreeden. almagro fchiet ein- £ w
vijf honderd voet-knechten. De he- delijktekort: valtindesmark-graefs* *'
mel doorftormen en donder flaegen handen : die hemin'tgevangcn-huis
onfteld, de wögen onbruikbaerfchee- worgt: 'tlijk op de markt fleept: en alnen den togt te beletten. Evenwel daer onthalft. Ferdinand Pizarrus na
fet hy voort: onaengefien paerden en Spanje gefchikt met 7 vijfde deel der
menfehen door ongemak en koude buit voor den Kaifar, is binnen 7flot
befweeken. Terwijl Almagro op reis* Motta gekauftert, ter oorfaek Alfloeg, kreeg Francifcus Pizarrus 's Kai-magroos dood bevorderde. Wat hem Jj*«fars hand en by -de felve opdragt aldaer weder-voer heeft niemand k'omTZit
van mark-graef over/><?>•« ; doch fon- ruchtbaer gemaekt. Almagro de Jon- '/c*• ™rder quetfing der waerdigheid, aen Al- ge , op geruyd door fijn voogd Joan »"•
magro toegevoegt. Hier uit ontftond Rada, lag enkelijk toe, om fijns vatuflehen de maerfchalken mark-graef ders dood te wreeken. Hy huurt
dan eenige moordenaers , met welMsngo inga groote verbittering. Mango Inga AttaCuf
ZT
~ halibaesbroedtr diendefichvan deze ke na Los Reyes trekt. De toeleg lag
twee fpald. riy viel dan de Spaenfche den mark - graef te vermoorden op
befetting binnen Cufco op't lijf,en nam fant Joans dag in den tempel. Dit
de ftad in. Pizarrus vaerdigt gefwind werk was foo heimelijk niet befteede ruitery derwaerds , beleid by Al- ken, of lekte uit. Weshalven de markfonfus Alvaradus en Gomes deTodoya.graef ter beftemder tijd t'huis blijft.
Heldaedigvochten d'Indiaenen : fulx Dezaem-gefwoorene fageneenquade ze^en langtwijfelachtighing. Ein- de uitflag te gemoed , dewijl 7gedelijk kreegen. de. Spanjaerden een heim ontdektlag. Weshalven.opden
bloedige overwinning, en Cufco we- vollen middag na'tpaleisvliegen, en
derom in. Onverrichter zake keerde roepen :flae dood den dwingeland, den
Twifl tuffthen Al- Almagro uit Chili derwaerds ; doch verraeder. Pizarrus Huit de poort: wamagro en Wierd door Ferdinand Pizarrus buiten
pend fich. Uit Radaes ingeeven loopt
Fizarrus.
gehouden, onder voorwending : hy een der muitelingen met een bloedig
konde de poort nietopenen, buiten fwaerd door de ftad: fchreeuwt,?/»*/.?verlof vanfijnbroeder de mark-graef. lijk is Francifcus Pizarrus gefneuveft.
Almairo toonde fich wegens de fpijt Op dit geluid fprongen ftijf twee hongevoelig-. geraekt heimelijk in de ftad: derd mannen, Almagroos heimelijke
grijpt Ferdinand en Gonzalvus Pizar-vrienden, tevoorfchijn. Detoeloop
rus by den kop : overvald Alfonfus Al-vermeerderdevoor'tpaleis.Menramvaradus : fweert niet tezullen ruften, deopdedeur. Francifcus Chaves doed
voor en al eer hy de Pizarren uit Peru open : foekt d'oproerige te füllen;
doed verftuiven. Terwijl7 dood von- maer word door ftooten. Binnen genisoverdegevangenenvelt, breeken drongen vonden tegen-ftand:alfoo feGonzalvus en Alvaradus uit d'hechte- ven helbardiers voor den mark-graef
nis. De mark-graef bekommen: voor dappet vochten tot den laetften man:
fijn broeder Ferdinand , brengt door fulx levendig in woedende handen
tuflehen - fpteeken van vrienden de verviel. Eer men de moord-priemen ^""f"*
twifl totonderlinge verzoening:waer ten börft en buik in-ftiet, fnaeuwde fi2ti»
op Ferdinand los raekt. Niet minder ^flmaorohemtoe : dwincreland', mei- m»Hrl4
hield de mark-graef als 7 nieu getrof- needige, moorder mijns vaders. Voorts
fen verbond. Hy laetAlmagro weten, riepenze längs de flraeten : Lang leve
dat de Kaifar hem 'thooglle bewind
de Kaifar en Didacus tsflmagro. Maer
over Peru had toe-vertrouwt. Moeft
derhalven Cufco ruimen: of foude ge- die 7 met Pizarrus hielden drom-BlotioU
wi
weldgcbruiken. Almagro gaf ten ant- den te zäemen , en ftreeden vinnig t?" "
woordrinäjen 's Kaifars hand dienaen- met de muitelingen. Weder-zijds *"
gaendefag, ftond bereidtegehoorfa- fneuvelde een merkelijk acntal : ten
men;doch anderfints niet. Men ruft , laetften kreeg almagro d'overhand:
floeg de goederen der partyen aen:
waer
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waer uit groot buit maekte. Ieder den gegeven laft: nam Vacca de Cafiro
droeghemop7hoogftebewind, ter gevangen, ter oorfaek Almagro fontijd de kaifar hier in anders voor- der ding tael aen kant hielp; doch*
fag. Na Cufco gereift, foude aldaer geraekte in ieders haet. Weshalven
aen een bloedig einde geraekt zijn, de meefte Spanjaerden Gonzalvus PiWonder- ten zy gewaerfchouwt was. Garcias zarrus tot hoofd op-wierpen. 7 Werk
jke hanAlvaradus en Cbriftoffel Sotellus be- liep hoe langer hoe meer uit de plooy.
el tuffchen
ftierden Cufco met gehjke magt. Bei- Vela gaf de wijd hier af aen Wilhem vermootd
ilvaraus, So tei- de hand gemein geworden, fneüXuarenfteevoogdvan Lima : welken Xu*renls en Al
velde Sotellus. Oevel nam Alm^qro des nachts by hem ontbood en vin\vagr».
de man - flagt op. Alvaradus kreeg nig door-ftreek. 7 Hielp niet dat
hierlucht-af. 7 Geraedfafmft, voor fijn onfchuld betuigde ; alfoo Vela
te komen, eer felf aen kant geraekte. hem twee doodelijke fteeken bragt.
Hy noodigt dan Almagro tot een 7Lijk wierd by dag längs de ftraeten
prachtige maeltijd; met opfet, hem gefleept. Sulk befchouwen bragt de
overmadtijdte door-grieven. Doch burgers aen 'tmorren. En 7fcheen
hier af bericht, bleef 7 huis : ontbied gefchaepen tot een algemeine opheimelijk ettelijke krijgs- knechten, ftand. Weshalven Vela voor een
vrienden van Sotellus : liet weten, quaede uitftag beducht, geraedfaem
dat fich onpaflelijk bevond. Alvara- keurt na Truxillo te vertrekken. De
dus , quanfuis om beleefdheid uit te vier raeds-heeren rieden de togtaf.
drukken, gaet na Almagro: ten ein de Hy lietfichniet gefeggen : brengt alhem ten tafel, vol allerlei lekker- le fchatten fcheep : zadelt de paernijen, geleide. Doch, foo haeft in den. Terw7ijl reis-vaerdig is, ftapt
de voor zael trad, fmeetmen de deur 7 graeuw ter been : valt 7t paleis aen:
in7nacht-flot. Gefwind vloogen de roofd goud en filver : en werpt den
voornoemde krijgs - knechten toe; onde7-koning in een vuile kerker.
en vermoorden Alvaradus. Niet lang Na dufdaenig verrichting , wier- wrdzebleef 'tmifdrijf ongeftraft. Kaifar den onderling verdeelt; want fom- van£tni
Caral vaerdigde na Peru met volle mige wilden nem dooden , andere
\ Strijd
\\tffchen
magt den rechts - geleerden Vacca de gevangen na Spanje over-fenden. De
'.afiro in
Caßro : ten einde 7 oneenig rijk tot laefte floegen boven. Men fmijt dan
Ümagrl.
een gerufte ftant bragt. Almagro, ge- Vela fcheep, onder 7 opficht van Diwend te heerfchen, had geen ooren dacus Alvarez. Doch defe in de mond
tot onder-werping- Weshalven hy van de ftroom Tombez geankert, ontdeffaflro tegemoed trekt; maer, na flaekte den gevangene : welke eereen bloedig gevecht, op de vlucht lang eenige magt by een kreeg. Ongebragt met vier duifend man, ge- dertuflchen wierd Pizarrus al om
raekt in handen des overwinnaers voor opper - gefachhebber erkent.
dicht by Cufco. Wreedfprongdefeom Hy, yerkondfehapt van des onderWreedheid
jan Cafiro. met de verwonriene. Almagro ont- koftinxtoeleg, fchikt FrancifcusCarhalft : andere geworgt: andere met vayales derwaerds. Hier ontftond
vier paerden vaneengefcheurt. Kort een fcherp gevecht. Vela fehoot ten
na dufdaenige moorderijen, quam laeften te kort, d' Overwinnaer ont- mthaißi
'ela Tiru- Blafcus Nunnez Vela in Peru. Gekoo- halft den gevangene , en plaetfl
\enfche «»ren ten onder-koning had vier raeds- 7 hoofd op een ftaek naeft de galg.
ier-koning:
heeren, met welker overflag hy al- Kaifar Carel, bedremmelt met den
les foude verrichten •• en byfonder- Duitfchen oorteg, fag geen momven
lijk d' Lydiaenen, tot noch toejam- te fetten aen de verwerde Peruaenmerlijk by de Spanjaerden mishan- fche zaeken. Eindelijk vind hy goed,
deit, involkpomen vryheid Hellen. derwaerds te fchikken Peter Gafca,
De kaifer had hem hier toe verleent een man die geen weer-gae had in
een plak-fchrift, welk allem halven doortraptheid. Defe op 'tjaer vijfmoeft afgekondigt, en ftrengelijk tien hondert fes en veertig binnen Ligehoorfaemt. Vela volvoerde fcherp ma uit-geftapt, met geen andere eernaem
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naem als voor-fitter in 's konings raed, fteen en aerde gebouwt op 7 eiland
floeg een gantfch andere weg in als Maro, tegen over de Brafiliaenfche
Vela. Gaf voor, hoe de voorige mif- kuft : ter oorfaek 7 woefte volk Tupin
drij ven nooit foude gedacht worden; Imba van tgeweft Brikioka na Maro
en alles herfteld opden oudenvoet. tweemael 'sjaers af-ftak namentlijk
Dit gerucht, wijd enzijdverfpreid, als 7gewafch abbat i rijpt, waer uit
maekte een groote verandering : al- drank toe-ftellen, gebruikelijk op de
foo de getrouwfte vrienden van Pi- vroolijke maeltijden met gebraeden
larrushem meer en meer verbeten. menfehen vleefch gehouden. Ook
cafca.fijn Gafca verzuimde fulk een kansniet:landenze aen Maro omtrend debratti tijd. Bratti is een fmaekelijke vifch,
moordme- l r o k pizarrus gefwind onder d ood hM
gen. Omwegtefpoedendroegen^ die in netteli gevangen, ofgefchooAt '
Peruaenen , met yfere ketenen ge- ten by de Tupin Imba, t'huifwaerd verkluiftert, der Spanjaerden wapenen. voerd word. Tegen defe wreede land- stau**
Defe fchepten vermaek , de torzers, aerd hield Stade een waekend oog: als J « y
voort te jaegen met ftokken en fwee- hem Heliodorus Heffus,toon van Eoba- ^
pen : die aemechtig neder - zijgde nus Heffus vermaerde Latijnfche dich- ««.
wierd neus en ooren handen en voe- ter over Duitftand, befocht. Om den
ten afgefneden of door-ftooten, gaftwel teonthaelen met eenig wild,
en voor 'tgevoogelte of wild gediert trad Stade bofehwaerd; alwaer in hangelaeten. De legers ftonden nu ten den der Tupin Imba verviel.Dekoning
ftrijd gefchaert: 'tgefchut los gebrand felf met een fwaer palm-houte knods
had de vechters dapper gedunt: wan- ging aen d' achter-hoede. Rukte den
neer gantfchebenden tot Gafca over- gevangen zee-waerd: om nevens anGtnfaivus l j e p e n : f u l x Pizarrus, by de meefte dere, op ftrand wachtende, een Kawet
l'ewZgT verlaeten, fich ter befcheidentheid wipepicke (dit beteikend een maeltijd
des verwinnaers ftellen moeft :" die van een gerooft menfeh ) te houden.
hem van hoog verraed betigte : in Doch dewijl Stade poefelig vetwas,' fijnmden kerker verworgde : 7 hoofd op hielden de meefte ftemmen, hem na f'fT
een marmore zuil tuflehen yfere Brikioka te voeren : ten einden haer dtjdu.
traelien befloot binnen Lima: de zuil vrouwen ook een fmaekelijke beet
was behakt met de ftukken van fijn proefden. Ondertuflchen wierd hy
mifdrijf. Doch aldus wierd Gafcaes door hartzeer hand over hand maeger : fulx de flagting achter bleef.
wreedheid bloed-dorft niet gelefcht. De ritvpk'V meefters hing hy aen boomen op : Hy leerde zedert de Tupin Imbav%aUs. andere gegeefelt en gebrandmerkt fche tael: fulx met dit woeft volk
aen de galey-riemen gedoemr. Al- reden begonde te voeren. Hoewel
dermeeft woede hy tegen den veld- meenigwerf by - woonde, wanneer
marfchalk Carvayales, hoewel tachen- gevangenen aeneenfpitroofterden:
tig jaer oud. Defe gebonden aen een bleef by 7 leven, dewijl geen vleefch
paerds- ftaert, gefleept ten fpot over over de beenderen behield. Negen
de markt een gantfch uur, is leven- jaer bragtStaden onder de menfehdig gevierendeelt, Gafca liet zedert eeters door : als eindelijk de Fran'tbewind over Peru aen derechts-ge- feben hem voor eenige fnuiftery
leerde Cianca: bragt een onwaerdeer- kochten, en in Normandye op'tjaer
lijke fchat in Duitftand voor kaifar Ca- vijftien honderd vijf en vijftig te land
rel : en verkreeg wegens gelukkige fetten : van waer behouden tot Homburg fijn geboorte -plaets aen-quam
verrichting't bifdom fan Valentia.
Ter fei ver tijd ging Nicolaes Duran- Togt**,
dus van Havre de Grace zeil foo als Durtni0'
Togt Van Joan Stade, TSlicolaes Stade aldaer ten anker liep. Durandus
Dur andus Villegagnon.
had een geding wegens d'eigen dorn
/^\Mtrend de felve tijd als Gafca in van een flotin Britanje voor 7Franfchehof verlooren, tot groot nadeel.
Span jen aen quam, hadfoan Stade Om eiders deleedige fchat-kiften te
't bewind over een kjein fchansjen.uit
vullcn,

Ontdekkers Van America.
97
vuften, was enkelijk de toleg. Hy foude w7orden gevordert, foo haeft
het verluiden : hoe de Spaenfche en aen Brafil lande, nam een bittere haet
Portugeefche magt uit Indien geßijft op tegen Richer en Chartier, dewijl
wierd : alwaer vreedfaem foo veel geenkennis defer toefegging droegen.
rijkdommen verzaemelden. 'tSoude Cointak focht beide verdacht te mae-Godloosheid
noodwendig ftrekken tot Vrankrijks ken van valfcheleer: byfonderlijk be- vanCcii.'ak
ttgen de
eer en Voordeel, wanneer de Franfchen fchuldigde haer , datze de wijn des predikande goud en filver-mijnen beftonden a von dmaeis met vermengden met ten.
aen te taften. Koning Henrik de twee- water, dewijl d'oudvader Clemens fulia
de kreeg fmaek in de voorflag:temeer had ingefteld. Durandus, door de karalfoo d'ammirael Cafper Coligni hierdinael Loreine opgeroeyt, viel Cointak,
onder dapper roeyde: als die een vei- toe en voorts de geloovige diervoelige fchuil - plaets voor de Gerefor- gen op'tlijf: dat fommige door honmeerde , toenmaels jammerlijk ge- ger doodbleven; anderevluchten na
flingert, beoogde; nadien Durandus de Brafiliaenen. Ja hy ftiet loan du Bor-Durandus
verdrenkt
heimelijk Coligni in 7 oor beet; fijn del,Matthias Vermeilen Peter Bourdondegeloofs~
voor-naemfte doel-wit te zijn, Gods uitfijnkrank-bedde gerukt, aen han- genooten
kerk op America een ruime ruft te ver- den en voeten gebonden, van een rotfchaffen. t 7 Gerücht uit gedijt onder ze in zee. De bloedige dwingeland
de Gereformeerden ( welke gevlucht keerde fonder verrichting na Vrankuit Switferland, een groot getal in rijk;.alwaer een boekfehreef tegen de
Vrankrijk uit-maekten) maekte veele waere leer; doch behaelde met 7 felgaende. Met drie Zeilen afgeftooken, ve foo weinig lof,dat de Papfften hem
geraekten na eenige zukkeling op herzenloos keurden.
den Brafiliaenfchen boodem. Maer
alfoo weinig voorraed uit Vrankrijk af- Togt Van Joan Itybald, fynatus Lan*
gevoerd was, nam d'honger aen op
donier en Gurgius.
7 klippig eiland , befpoelt van d'inwijk lanuarius. Durandus bduwde 7 A Mericaenfche landfchap Flori- Florida onhier wacht-huifen en defterkteColig- •^ da, foo genaemd dewijl ontdekt gelukkig
ontdekt.
ni , voorfien met gefchut. Eerlang wierd by loan Pontius op Palme-fonfchreefhyaen/od« Calvijn. hy belief- dag ,* hoewel Sebafliaen Gabotus Venede te bezorgen, dat de nieuwe volk- tiaen, uit geruft door d'Engelfche koplanting in Brafil van bequaeme lee- ning Henrik de fevende, aldaer lande
raers mögt voorfien worden, op fmae- voor Pontius, mag waerlijk den Eurokelijke voorwaerden. 7 Verfoek is peers een bloed-toneel zijn. Pontius
aenftonds ter hertengenoomen. Phi- bleef hier verf\aegenjerdinand Sottus
lips Corguileray edelman buiten Gene-drukte wel wreedelijk d'inwoonders
pneenigheid <ye ging uit Honfleurs haven zeil vijf
metjaer achter een; doch ftierf mif•\n de nieu
moedig,ter
oorfaek 7goud niet vond,
drie fchepen , voerende fchaerfche
>« volkfilanting.
leeftogt, verfeheide huifgezinnen van 7 geen hy den Floridaenen liet foeken
allerley ambachten en twee bedie- in 'tgebergte.Zedert hervatten Iuliaen
naers des goddelijken woords Peter Sumanus en Peter Ahumada 'tgeftaekte
Rieber en Wilhem Chartier Doch werk by Sottus; doch met geen geluknaeuwelijx had hy Africa op zijde, of kiger uitflag. Op 7 jaer vijftien honde honger quelde. Weshalven de derd vijf en veertig meende de Dokoopvaerdy-fchepen, foo veel aen- minicaener Luide wijk Cdnce llus grobt e
treften, ten buit maekten : haer wei- dingen nevens vier metgefellen te vernig kreunende aen beftraffing der lee- richten ; doch wierd aen ftukken geraers Rieber en Chartier. En defe von- fcheurt van de Floridaenen. Cafper Coden eerlang meer werk, loan Cointak, ligni door dufdaenige droevige voorleerling der Sorbonniften tot Parijs, beelden noch door de trouwloosheid
was onder de verhuifden uit Geneve. van Durandus geenfints afgefchrikt,
En alfoo voorwende , hem was be- bevordert een nieuwe toerufting der- Togt van
loofd yan Coligpi, dattenptedik-ftoel waerds. loan Ribaldhchte voor DiepeRtbald.
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d'ankers der twee fchepen , toe ge- | geplaetft, vol lauwcr-kranfen behantaekelt op koflen des Franfchen ko-I gen: begroete voorts den koning £ nmxCareldenegende. Dartig graeden ! turiona, wiens zoon Atoreus verfcheibenoordende4iddag-lijn vervielhy 1 de kinderen had D;
* J ^ ™
voord'Americaenfcheuit-hoekfM«-; der volgens gewoonte van dieland^ . - v o e r i n d e m o n d v a n e e n w i j d e \ aerd. Terwijl alhier zammelden.flikievler aen welke de naem Dolfijn j kerde fulk een vuur door de lucht;
toe-pafte , ter oorfae'k aldaer over- datfommigeftroonvnborrelden, de
vloea van fulke vifch befchouwde : vifch half gaergekooktftierf enalle
akookdichteboflchaedjenvolmoer- gewafch wijdenzijd v.uzengde. De
beefie-boomen , en de boomen vol wilden fchreeyen 'tongemaktoeaen
.fpinnende zijde-wormen. Zedert j 7gefchut: wefhalven eeneeibiedige
liep hy boven 7 Wolfs hoofd, (d' uit- fchrik voor de Franfchen kreegen. Zy;
hoek kreeg de benaeming dewijl hadden by gevolg veel können verdIndiaenen een wolfbrieden) en ytCe- richten , ten zy over hoop geraekten.
deren-eihndachter uit laetende, flap- Een boots-gefel Rubel Petracor ver-M«*w.
te op Florida te land:maekte een drie- mat fich ervaren in toovery , door 2l/y
puntige fterkte: voorfiet de felve met welke konft de plaets der goud-en fil- ?*A»
befenelingen, gefchut en voorraed: vermijnen kende. 7Liep foo verre Z**"**
en verrrektom hulp-benden na Vrank- datze diefwegen, Laudonier, hoewel
rijk. Doch hier lag alles door inland- krank , gevangen fetten : dwingen
fche oorlog over hoop. De Franfche hem t'onder-teikenen een gefchrift,
binnen het nieuwe flot, na de koning behelfende : hoe de twee fchepen ,
Carel genaemt, wachten vergeefs op over welke de muitelingen Helden
verfche fchepen. De levens-midde- Vaffer en Trincant, met fijn verlof na
leh minderden hand over hand. De Nieuw Spanje om leef-togt verzeilden.
naefte weg, een vaer-tuigtoe teftel- Terwijl d'ankers lichten komt Rupilen,enaftetrekken. Nauwelijxhad- \ ferrer , afgefonden aen den koning
denze 7 derde deel der reife weg, als Utina, te rugge met koftelijke feilende wind twintig dagen diervoegen kaedjen,en bericht wegens 7 goud-en
ftilde, dat de minfte voortgang niet! filver-rijkegebergte Apalatica. Doch
maekte. De fpijs was op. Ieder ) VafferenTrincantnamen voor Havana
dronk fijn eigen water, en at de fchoe- een rijke karveel: randzoeneerde den
nen. En wanneer nu ook fulk voedfel fchipper op groot geld. De fchippers
ontbrak , fluitenze een onmenfehe- zoon, na land gevaeren, foude de belijk raed-flot: namentlijk een boots- dongen prijs aen boord brengen;doch
gefel Henrick Lacher aen ftukken te in 7 tegendeel maekt 'tongemak door
fnijden. Met dit vleefch onder-hiel- poften te paerd aller wegen bekend.
denze haer zelf ettelijke dagen: wan- Met 'tkrieken van den dagkregen de
neer wederom tot d'uitterfte nood Franfchen twee kloeke fregatten op
vervielen, en eindelijk voor de bo'eg zijde; voor de boeg lag een galey. Alle
van een Engelfch jagt. Dit quam d'el- gaven foo vuur dat de twee roof-fchelendige te hulp : en brengtze by de pen in deloop bleven: de gevangenen
koninginne Elizabeth welke voor- wierden tot flaeven verkocht: weineemens was een vloot na Florida af nige ontfnapten met de boot. Laudotefclaikken. .Ondertuflchen was van nier ondertuflchen begon groot gede gefeide Franfche geen befcheid in brek telijden: alfoo geen toevoeruit
gekomen. Coligni, met de koning ver- Vrankrijk quam, en de muitelingen de
zoent, verkreegfoo veel; dat Rena- meefte voor-raed weg-fleepten. Betus Laudonier drie Zeilen , ten fteun dwongen door 't volk, 7 geen by hem
der befettelingen in Carels-ßot der- bleef, vat den koning Utina, hoewel
waerds voerde. Laudonier lande op in verdrag verbonden , by den kop :
Nova Francia .- fag den fteen met deuit inficht, om op die voet fpijs te krijFranfche wapenen behakt en by de gen. Maer d'inwoonders , wegens
ftrand twee jaer te vooren door Ribald fulkmifdrijfverbittert.flootend'hancl
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meer als te vooren: hielden een raeds- trekken. Een ftroom lag tuflehen de
vergadering , ten einde een anderen Franfche en Spaenfche. De Franfche
koning verkoofen. Terwijl aldus met geven fich over , onder beding van
d'honger worftelde, bragt Joan Hau- 's levens behoudenis. De voorwaerkins herwaerts vierEngelfche fchepen. de word belooft en befworen. Stijf
Defe deed haer voorraed en een fchip vier honderd man fcheepte met booover : dewijl Laudoniers vaertuig te ten na de Spanjaerden; dewelke alle gefwakwas, om zeete bouwen. Alles bonden na 7 flot leiden: en aldaer, teftond ten aftogt gereed : als RibaU, gen gegeven woord trouloosgriefde.
met feven Zeilen uit Ditpe in zee ge- De lijken wierp Melandes in een groot
ftooken,voor Carelsflot ter reede liep. vuur. Ribald fneed hy in vier ftukken,
Werwaerds na weinig dagen acht en hing de ftukken rondom de wallen:
Spaenfche pinaflen onder d'ammirael fond desfelfs afgefchooren baerd na
peter Melandes, ftreek hielden. De Sevilje. De Franfche koning Carel de
Franfche kapten 'tankende Spaenfche negende trok fich dufdaenigen ongehingen op de rugge ; doch kondenze hoorde mishandeling tegen fijn onniet achcer-haelen. Weshalven in de derzaeten niet eens aen : het zy uit
mond der rievier Dolfijn landen. Met een diepe wrok op Coligni, bevordehulp der Moorfche flaven word d'uit- raer der togt na 'Florida. Immers kan %$%%
hoek gefterkt. Ribald rukt gefwind lichtelijk afgemeeten, dat het niet wel haer eigen
voik
met de vloot na de nieuwe befchan- met de gefeide togt gemeent wierd: fing : om de Spanjaerden op te flaen, alfoo niet alleen de hulp-fchepen
eer vafterbegraeven lagen. Maer, be- voor-bedachtelijk te laer quamen:
loopen van een ftorm , verloor tuf- maer felf de geheimen toeleg,d'ammifchen de klippen fijn feven fchepen. raelen aen-bevoolen, den Spanjaerden
7 Volk wierd meeft gebergt. Ook le- was over-gebrieft. Maer, hoewel de
den de Spanjaerden groote fchaede Franfche kroon 7 minfte werk maekte
aen haer vloot. En defe dienden fich van 7 onmenfchelijk mifdrijf binnen
Htlde
»van der Franfchen ongelegendheid. Carels-fiot, betoonde fich Dominicus
_
.
«
11
,.
daedenvan
Zyfpatten dan in aller yl over bergen
en ftroomen na Carels-fiot, binnen Gurgius boven alle gevoelig , om te Gurgiu* te•
wreeken deSpaenfche wreedheid.Hy jaerden
gtnaespanwelk twee honderd fwakke mannen
maekt dan fijn goederen tot geld
lagen , alfoo Ribald 'tpuik derkrijgshuurt twee honderd krijgs-knechten
knechten hadingefcheept. Voorfon
en tachentig boots gefeilen, met welnen-opgang vielen de Spanjaerden foo j ke drie gemeine fchepen bemand,onbrusk aen, dat eerlang meefterwier- j der voor-wending van Brafil aen te
den. Laudonier ontfnapte met een doen. Boven Cuba gezeilt loopt na
fchuitje : weinige , over de wallen Florida, en aldaer te land. Saturiena
gefrort , fwommen door de graft. Floridaenfche koning verwellekomt
De overwinnaers verfchoonden nie- hem vriendelijk:klaegt over deSpaenmand. Seif die uit de vlucht te rugge fche overlaft : voegt hem toe fijn
keerden,zijninkoelenbloedemoor-1 blood-verwandOlotocara, die7gefacht
daedigneder-gehakt.Toen levendige voerde over een groot leger. De Spanontbraeken om te woeden, pleegden-1 jaer den hadden niet alleen Carels-fiot
ze wreedheid tegen de dooden. Z y gefterknmaer ook twee nieuwe fterkfneeden de oogen uit en mannelijk ten weder zijds der rievier Mayo geheid af: ftaekenze op de punten der flieht. Binnen de*drie flöten lagen
degens: fnaeuwden de gevluchteop | ftijfvier honderd uit-geleefen foldaeftroom t o e : waer doen de Franfche 00- ) ten. De nieuwe fterkten hielden weigenzeeri Ondertuflchen naderde Ri-1 nig tegen. De befetting, gevlucht na
bald met een uit-gehongert en wapen 7 dicht by gelegen bofeh , verviel in
loosheir aen carelsflot ;doch ftond ver- een hinderlaege der Indiaenen. Defe
fet, als hy de Spaenfche vendels van de , hakten dertig ter neder: d'overige newallen fagwaeyen: en Vallemond met gentigfpaerdenze tot een opentlijke
een bende Spanjaerden hem te gemoed flachting. Zeeghaftig voort-gerukt na
N 2
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Carels-fiot, fouden meer werk gevon- fer 7 geficht van frifland, en een kouden hebben: ten zy fertig Spanjaerden de hagel-buy met fneeu jagt. Voor
op de Franfche ongelukkiguitvielen; de ftrand lag een ys-korft , die 7 lanwant alfoo haer d'hertred na de flerk- den belette. Met groot gevaer kreete door Cafanova was afgefneden, gen d'Engelfche der Koningen Voorfneuvelden alle fertig. De flot-voogd landonder de voet: en verfeheide wilfagdenederlaeg: vlucht bofchwaerd; de menfehen in'toog, welke vreemdoch dewijl 7 bofch met Floridaenen de potzen met danfen maekten; doch
befet lag, keerd na de Franfchen: ver- quamen niet tot mond-gemeinfehap.
foekt lijfs-genaede voor fich en fijn Na-gejaegt, vluchten: alskansfagen,
volk. Gurgius dringt tegen haer in : flelden fich te weer. Soo haeft was
zyfmijten'tgeweerweg: worden ge- niemand met een kogel getroffen, ofJ?M*j|
vangen , en aen de naefte boomen op- verdronk hem zelf. Eindelijk traeden £Zj£
geknoopt:ter oorfaek niet min trouw- drie ongewaepende längs de ftrand:
loos als wreed voor drie jaer ter fel- wenkten Forbiffer, hy bcliefde by
ver plaets met de Franfchen omfpron- haer te komen, 7 Soude gefchied zijn,
gen. 't Isniet uit te fpreeken hoe indien niet een groote meenigte Ameminnelijk de Franfchen op Florida ont-ricaenen uit een hinder laege te
haeltzijn : ter oorfaek 7land gezucht vroeg op-braeken van achter eenheu•worden- had onder de Spaenfche overlaft. Gurvel. Dit volk , aldus ontdekt, trok
iuuhT ^ius » hinnen Rochelle prachtig inge- over 7 gebergte landwaerd in : drie
haelt, behaclde by den koning Carel alleen bleven op den oever : de midde negenfte de minfte dank niet. De delfte fcheen kreupel : viel t'ellekens
kardinael Loreine will foo veel uitte neder : wierd door fijn makkers geWerken, dat d'overwinnaers behoor- draegen, en eindelijk verlaeten. d'Enden met de dood geftraft: dewijl, op gelfche merkten wat hier gaende was.
eigen goeddunken, de drie fchepen Schooten na den geveinfden kreupehadden toegetaekeld. Weshalven ie- le, dat hem 7 zand om d'ooren vloog:
der om een goed heen-komen fag.
weshalven hy will voeten te maeken:
vloog als een hert by eenheuvelop.
Togt Van Martijn Forbiffer , Fran- Forbiffer had nu twee honderd toncifcus Draek , Thomas Candifch nen gevuld met berg-werk , 7goud
niet ongelijk ; doch is namaels geen Joan Schmit.
kernt van kleine waerdy. Anders
Togt van TjOrbiffer, na de noordelijkftcdee- vondhy niet : behalven groote lang*or '-"er' •*- len van America afgeftooken, op hairige menfehen , die looflijk ten
7jaer vijftien honderd fes en feven- moord toe-leiden, zijnde buiten getig , had de tijd quaelijk geraemt : al- mein woeft. De kleeding beftond uit
foo d'Oceaen vol fwaere ysfchollen huiden van wilde beeften , welker
dreef, diehembenoodfaektenna£»- flaerd tuflehen de beenen hing. De
geland te keeren.Zedert weinig maen- tenten zijn gevlochten van walvifchden word de togt hervat. De konin- beenen: huiden,tents-gewijsgefpanginne Elizabeth ruft een fchip uit en nen, ftrekken voor 7dak : d'ingang
tweejagten, met honderd en veertig lag zuidwaerd. Zy gebruiken bogen,
vlootelirtgen bemand. Den fes en 1! pijlen, flingers en tweederhande flag
twinrigften der Bloey-maend lichte vanfehuiten : de grootfte kanfevenForbiffer t anker. Op een der dartig j tien man voeren: beftaet uit verfeheitircades , gelegen benoorden Schot- de houte ringen te zaemen gebonden,
land uitgeftapt: vond d'arme eilan- len weder-zijds met leder bekleed:
ders uit haer hutjens, in rotzen in- de kleinderzijn infchelijx met leder,
gehouwcn, gevlucht Voorts hield hy niet ongelijk een wevers-fpoel, weltulkhen noord en noord-weft aen, kers midden een gat heeft, waer in
door driftige boomen die fomtijds een menfeh fit, die 'tboven-dek der
geweidig tegen den boegftieten. Den fchuit om den middel toe-bind : en
vierden van Hooy-maend had Forbif- met een riem verwonderens-waer-
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dige voortgang m aekt. 7 Land felf is wende , hield Francifcus Draek , in- Togt van
onvruchtbaer: alleenlijk voed over- fchelijx by d'Engelfche koninginne Draekvloedig harten, haefen, wolven, ys- Elizabeth uitgeruft, een andere ftreek.
beeren en honden fweemende na wol- Hy loopt dan voorby d'Uithoeken
ven. By 7 raeuw vleefch defer bee- Blanko en Verde längs d'Africaenfche
ften leven d'inwoonders. 'tSchijnt wal ha Brafil, alwaer verfeheide zeedit geweft met fwaere aerd-beeving wolven vong. Binnen de rievier la
boven gemein gequeld .word : alfoo Plata geankertjVoorfägfich van verfch
ten verfcheiden plaetfen brokken van water : vervorderde de togt door de
heuvelen, en eiders gantfche bergen, bogtige ftraet Magellanes: wierp'ranwonderlijker wijfe gefplitftof van een ker voor Moucha befpoeld van de
ceflaegen.fich vertoonden. Den vier- Zuid zee. d'Eilanders ontfingen hem
den der Oogft-maend liet Forbiffer minnelijk : dewijl foo veel be7 Noordelijk America op acht en fertig fcheid kregen, dat d'Engelfche geflagraeden leggen : bragt het den feven- gen vyanden waeren der Spanjaerden,
tiende van Herfft-maend in Milfords voor welke zy 7 vafte landruimden,
haven behouden aen : en nevens een omfichop Moucha neder te flaen. Een
ballaft blinkende fteen , welk voor Moucbaner, op de vloot over-geftapt,
goud keurde, een wild man, vrouw diende ten geleider na d'haven Valpaen kind: die foo veel befcheid gaven, rizo : alwaer Draek 7 dorpfant Jacob,
dat 'smans naem was Calichoe , der en voorts 7 gantfche land , wijd en
Vrouw Egnoge, des kinds Nutioc; doch zijdvoordevoetafbrande: eengrooonaengeüen, volgens haer gewoonte, te fchat filver en goudroofde. Voor
by raeuw vleefch leefden, ftierven Arica nam hy drie rijke Spaenfche
eerlang binnen Londen. Ter fei ver tijd.fchepen, voor Lima vier , voerende
als Forbiffer noordelijk de ftevens een onwaerdeerlijke rijkdöm peerlen
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en goud. Aldus gezeegent, fet den tihg op Nie uw Francia had verwoeft:
ftreekTioordelijk tot op twee en veer- ten zy de fchaede vergoede , foude
tig graeden; doch de koude bedwong 7 mifdrijf met den hals betaelen.Voor
hem vier graeden zuidelijker af te Rocbel genaedert , wierd 7 Franfche
zakken : alwaer een vermaekelijk be- fchip door een fwaere ftorm beloowoonde kuft ontdekt. d'Inwoonders pen. Schmitb neemr fijn flag waer:
betoonden byfondere minfaemheid. fpringt in de boot : en drijft tuflehen
De koning felf quam aen boord, met de hooge golven half dood tegen 7 eieen fwaer gevolg;fette Draek een gou- land Oleron.
de kroon op : gaf hem een goude
fchepter en elpen-beene keten. ZeTogt Van Jaques. Mahu en Sidert befichtigde Draek d'eilanden Timon de Mordes.
dor, Ternatenjava , Zeilon en d'uithoek de boneSperance: quam, na een
driejaerigomfwerveri rondom d'aerd- f~\ Ver vijf fchepen , tot Rotterdam K | / V4»
kloot, behouden tot Londen. Hy rufte ^'toe-geruft , voerde Jaques Mahu ***&.
zedert niet; want op 'tjaer vijftien en Simon de Cordes topperftegefach.
honderd vijf en tachentig na America Op den feven en twintigfte der Soogezeilt, roofde een groote buit uit de mer - maend des jaers vijftien hon-'
üedenfantjacob, Dominicus, Augujlijn derd acht en tnegentig lichte de vloot
en Carthagena : en fette alle aen koo- d'ankers in 7 Goereefche gat. 7 Volk
len. Aldus zeeghaftig t'huis gekeert, aen 7 eilandfant Jago geland , vermeetaekeldeop nieuw een vloot toe,. ne- fterde aldaer een fterk flot en twee
vens d'onder-ammirael Joan Haukins. barken. Eindelijk quam hy met de
7 Soude Panamagelden. Doch by bei- Portugeefen over een : ten einde on- .
der aflijvigheid bleef de toeleg ftee- gemoeyd verfch waterin-nam. Doch
Togt van ken.'s Jaets na deferzee helden dood, terwijl 7 volk de leggers vulden, vier
len twee honderd ruiters, ieder had
candifch. bekoftigde Thomas Candifch twee fchepen , voorfien van honderd drie en een voet-knechtachter op, haer vintwintig man en leeftogt voot twee nig aen. De weder ftand was immers
jaer. 7Waswelgegift;wanthyindie foo heevig : fulx de paerden eerlang
tijd , wanneer hier feven weken by- verftooven. De ftad, welke 7eiland
komen , de weereld door Magellanes de naem geeft, leid in de lengte : heeft
Straet rondom zeilde: en fijn onko- een veilige kolk, halve maens gewijs.
ften tien dubbeld goed maekte met Uit de kolk loopt een graft door de
de Spaenfche ktaekfant Anna, twintig ftad. Weder-zijds leggen hooge bertonnen gouds waerdig. De fchat gen. De zee-kant is befchanft : fes
voer'd hy behouden op den Teems. bolwerken verdeedigen de wal, beTogt van Ongelukkiger viel de togt af van Joanfluitende fant Jago. De Portugeefen
iämitth. ScJjmitb.ln 7 jaer feftien honderd veer- hadden 7 gefchut water-pas geplant:
tien lichte hy d'ankers van twee Zei- om de fchepen , derwaerds onder
len, uit-geruftdoorLondenfekoop- vriendfchapsfchijngelokt, in degront
luiden : om voor Nieuw Britannien, op booren. De harde ftorm belette de
7 eiland Monachigga, kooper, goud en vloot, dat ter beftemder plaets niet
't berg-werk aldaer vallende te laeden: ankerde. Alleenlijk liepen de Zeilen
en voorts w7al-viflchen te vangen. Liefde en Hoop buiten fenoots längs de
Doch 7 gefeide berg - werk was aen wal. Zedert na7 woefte eiland Brava
t eilandniertebekoomen, en de tijd gefet, fag niet dan vijf vervallen huisder vangft verftreeken. Sulx fonder jens: de deur van 7 een)lag met groote
verrichring na huis over ftaeg fmijt. fteenen geftopt. Opgebrooken vond
Eerlang word de reis hervat;doch viel het vol Turkfche tarwe : die voor
noch flechter uit. Hyhadnu Virginia de vlootelingcn wel te parte quam.
in 7 geficht: wanneer by<fc FranJcJjen Ondertuflchenflerftdammirael Ma- Mab*
trouwloos ovcr-vallen wierd ; zybe- hu. tLijk in een kift met fteenenß«/*fchuidigden hem, als of de volk plan- geleid , wierd buiten boord gefet.
Simon
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Wondtr'ijke &uiteefche
toning.
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Simon de Cordes voerde nu de vlagge:andere ecd-waeren. De koning befette na Guinea, om te ververfchen: loofde hier inte voorfien : nooeugde
alfoo de fcheur-buik diervoegen toe- Beuningen ter middag-mael. Na lang
nam , datze de Zeilen naeuwelijx wachten traden 's koninx wij ven binkonden beftieren. Alhier dan zijn de nen de koninglijke wooning, meer
kranke te land gebragt: en d' onder- gelijkende na een verkens-ftal.: fetammirael Beuningen, door een Fran- ten een vuilebak ter aerde neder : in
fche piloot , voor den koning. Defe fat de bak lag niet dan eenig wildkruid,
op een laeg fchoen-makers ftoeltje, en een ftuk van een gerookt zeemet een fchaeps-vel onder de voeten paerd. Hoewel hy een gröfen groot
enviolet-lakenskleed fonder voery, man was, at feer zopber. Beuningen
hembd, koufen en fchoenen, : op verhungert vond min der fmaek in ful7 hoofd ftond een kappe van'geel, ke koft. Weshalven een fervetfpreyd,
rood enblaeuwoofterslaeken:7 aen- twee-bak en een weinig Spaenfche
geficht, metafTche gewhv vertoonde wijn nuttigt. De koning gulpte den
ter verfeheide plekken den fwatten drank foo gulfig in, dat van dronkenhuid : om den hals hing een keten fchap in flaep viel. Beuningen nam
glaefen koraelen •• achter hem fat dieshalven dnertred na ftrand; doch
d'adel met haene - vederen op de de Guineers hadden hem den wegafkop :'tvelroodbeftreeken. Beunin- gefneeden : fulx genoodfaekt wierd
gen, nevens den koning op een matje na den dronken koning te keeren.
geplaetft, beklaegde fich wegens de Defe, door 't getier wakker gemaekt,
Guineers; datze weg- vlooden, daer bekeef fijn volk, met weinig ontfag:
hyquam om minnelijk Europeefche trok Beuningen binnen fijn wooning.
koopmanfehap te vermangelen te- Deonderdaenen, niettegenftaende
gen ffuiten, hoenders, fchaepen en s koninx verbod, bragten Beuningen
in
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deTrouwe en Blijde Boodfcbap-vielen
in een naert-geleegen hutte : om wederom by de Straet Magellanes in :
Ävelke de.i ganfchen nacht ronde leden onlijdelijken honger: achter- &»&,
hielden. 's Morgens vroeg quam een haelden een wilde vrouw7 met twee *"**•
oudwijf, welk binnens monds iets kinderen. Defe ros-vervig, had een
preevelde; driemael tot Beuningen at groote hangende buik, wijde mond,
en aen-ging: en t'ellekens op een fcheevebenen, lange hielen enbordoos niet ongelijk een blaes-balk ften als koe-uyeren: om den hals
klopte : waer uit om Beuningensh}i hing een keten flekken-huisjens, en
een dichte ftofvloog. Over dufdae- over de rugge een robbe-vel, aen de
nige handel lachten de Guineers feer hals met zenuwen toe-geknoopt: at
uit-gelaeten. De koning quam ook nietals levendige vogels, fulx drek en
eindelijk voor den dag : befchonk bloedbydekinneaf-droop. De felve
Beuningen met twee bokken en fpijs nuttigden ook de kinderen: het
vierhoenders. Hierw7as niet te ver- jongfte was fes maenden oud : had
richten voor d' Hollandfche vloot: den mond vol tanden, en liep fonder
weshalven onder zeil ging. Voor de behulp. 70udfte voerdenfe na^w*}fagt rievier la Plata vervallen, ftond defterdam; doch de vrouw, met eenige
5S™"zeebloed-rood : uit7gefcheptewa- fnuiftery begiftigt, wierd, na twee
ter fprongen roode wormtjens, den nachten binnen boord geflaepen had,
vlooijen niet ongelijk. Hier op volg- aen land gefet- Vonden hier ys vier
"|-'
de een vreemde ziekte onder 'tboots- voeten dik in 7 midden des zoomers.
volk : zy vielen met de fpijs in de Negen maen den fukkelde Beuningen
mond achter over : fchuim - bekten in de Straet Magellanes. Afgeflooft
endraeyden d' oogen omenom : en doorkoude, honger en ftorm wierp
ftierven buiten verftand. Tot de het over ftaegnahuis. Ten fy overStraet Magellanes in-gevaren, floe- vloedig konynen had gevangen ,fou- J
gen meer als veertien honderd Pin- de by gebrek van levens-middelen •':
gtryns dood : diüs een gevdogelte, vergaen zijn. Stijf twee jaer had de
welkop vifch aefcht: hoolenmaekt ongelukkige togt geduurt, van welke
doner d'aerde, gelijk konijnen: fwij- alleenlijk fes en dartig ter naeuwer
men eenichfints na een gans: ftaen nood 'tleven af bragten : negen en
meeft over einde : hebben tweege- feftig waeren gefneuveld.
pluimde vlimmen. In de Groene baey
ter reede geloopen , ontftond een
fwaere ftorm, die ettelijke dagen aenTogt Van Olivier Van TSLoord.
hield-.fulx de fchepen voor vier ankers
door-gingeh. Honger en koudeplaeg- OTijftwee maenden na MahuisOliden de vlootelingen even zeer. By ^vier van Noord met vier feilen en
moflelen, een groote fpanne lang, be- twee honderd acht en veertig zielen
hieldenze 7leven; doch de raeuwe uit de Maes zeil gegaen. Aen 7 Prinkoft veroorfaekte water-zucht, en de fen eilandliet hy feven matroofen fitwater-fucht een haeftige dood. Met ten, door de Portugeefen verraedelijk
wilden i» de bedaerd weder, leedenze groote aenomfials gebragt. Voor de ftad faveiflraetMa- ß o o t v a n d e woefte inwoonders, ro gefet, wierd geenfints beleefder
onthaelt by de felve landaerd. Niet
g, anes.
m a n n e n e lf voeten lang. Zy wierpen
lange flitzen, aen de punt harpoens- fonder weder-zijds verlies, wend hy
gewijfe gekartclt, uit de hand fei de ftevens Op fant Sebaßiaen , een
en recht. Haer wreedheid kan blijken vruchtbaer eiland van kruid,feer heeluit t fchenden der begraevene Hol- faem tegen defcheur-buik. 't Bootslanders; want zy der felve hoofden volk vong hier overvloedig meeuverpletterden , pijlen door 7 hart wen, papegaeyen en allerlei fmaekeftaeken, en de mannelijkheid af- lijke vifch. d'Aenftaende winter
fneeden. Eindelijk geraekt de vloot belette, den Straet Magellanes in te
in de Zuid zee : en aldaer by miftige loopen : weshalven geraedfaemft,
ftorm van malkander. Twee fchepen om te fien na een goede haven: ten
ein-
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einde de zieken aen land adem fchep- jagt d'Eendrachtwas voor't eiland Claten ter gefondmaking.7Eiland Helena /7f, Wegenslekheid, debrandgeftoofcheen hier toe, wegens vruchtbaer- ken. Vijf duifend vogelen fcheep geheid, bequaem. Een harde ftorm be- bragt ftrekten de vordere leef-togt.
lette dien togt: fulx onder Clara ver- Viermael wierd de vloot uit de Straet
vielen : alwaer verfch water fcheep Magellanes door ftorm te rugge gefort» Defi- voerden:en voorts in Porto Deßre'tan- dreven. De vijfde torn gelukte. Zy
kerwierpen. Binnen defe haven lag hadden nu'ttweede naeuw der forgeZee-hondeneen groote meenigte zee - honden : lijke ftraet achter fich, als twee eilanwelker voor-lijf ruig met lang hair be- den ontdekten, van welker een het
waflchen.geleek na een leeuw.de voe- boots-volk vier jongens en twee
ten na menfehen handen: boven d'oo- meisjens lichten. Defe namaels 011gen en bovenfte lip ftaen fwarte en derwefen in de Nederlandfche tael,
witte hairen : piflen aehter-waerds: deeden bericht, wegens de gelegentflaepen buiten gemein väft: werpen heid der geweften aldaer. Zedert rhilips-flad
alle maenden jongen: by ftorm rijft liep de vloot in dHongers-haven: vond rf"'Jj£
het afgeplukte hair om hoog,inftil we- Hechts kleine overblijffels van 7t ver- verlaeten.
der leid het piat. t Vleefch gefooden laeten Philips-ßad: daer Thomas Canverfchaften den vlootelingen aenge- difch de ftad veertien jaer te vooren
haem voedfel. Van Neord te iand ge- befchouwde, binnen vierbolwerken
« Vreemde ftapt vond geen menfehen ; maer beflooten. De huifen , kerk en nepaf-fltgraf-fteeden op hooge kuppen, ge- vens een halve galg ftonden toenün.
bouwt uit rood-vervige fteenen, en maels noch. Vier honderd Spanjaerfoo buiten als binnen gepronkt met den bouwden de ftad; toteenfleutel
boomen, pijlen en andere vreemdig- derftraetMagellanes. Dog binnen drie
heden : onder d'hoofden der lijken jaer was alle leeftogt verteert : uit
lagen vierkantige fchelpen , konftig Spanje geen toe-voer aen-gebragt: het
gefneden. De nieuwfgierigheid prik- gewafch door de woefte inwoonders
kelde tot naeder onderfoek des ge- bedorven. Sulx d' honger diervoegen
weft. Hy liet fich dan een gantfch prangde, dat een groot deel in haer gegety de ftroom oproeyen: en wan- waed binnens huis doodlagen. De lijneer de boot met d'ebbe aen de grond ken vergiftigden de ftat^^eshalve de
fitten bleef, ftapte ettelijke mijlen overigefichte yeld begaeven:leefden
landwaerd. Men fag, behalven her- een gantfch jaer byboom-vruchten,
ten buffels en ftruis-vogels . niet kruiden en wortelen.Drie en twintig,
dan een vlakke heide. En dewijl ner- waer onder twee vrouwen , hadden
gens menfehen te voorfchijn qua- 't leven noch behouden. Defe vonden
men , oordeelde de kuft onbewoond geraedennade rievier la Plata teverte zijn. Maer weder gekeert na de trekken; doch nooit is bericht in geboot, bevond anders; want dema- komen hoe vervaeren zijn. Ferditroofen, hoewel gelaft aen de dreg- nand een der verhongerde,by gevalafge te blijven dobberen op ftroom, gedwaelt, geraekte op Candifch vloot.
waeren van boord geftapt, en by dar- Alhier fette van Noord den onder-amtig inwoonders uit een hinderlaege mirael Jacob Claefzoon llpendam aen
diervoegen beftreeden: dat drie 0111 land, wegens fwaere mifdrijven -. en
halsgeraekten.eneen door't beenge- eindelijk door de Zuid zee längs de
queft wierd. Defe landaerd.buiten ge- kuft Chili na Mocha. Dit eiland, tarne- Uccha fjoe_
mein groot en wreed,metgefchilder- Jijk groot, rijft uit 'tmiddenmeteen danig etde aengefichten en lang hair had de berg in twee kruinen gefplitft, tuf- imi '
Hollanders dwars door 't lijf heen ge- fchen welke een verfche ftroohi benefchoten.Sedert vernamenfe niemant. denwaerd ftort. d'Inwoonders leiden
Veertien maenden hadvanNoordbe- d'Hollanders na haer dorp.groot vijftig
reeds foek gebragt, en ftijfhonderd huifen, uit ftroo langwerpig geflieht;
man verloren: wann eer met drie fche- doch verbooden binnen d' hutten te
pen weder onder zeil ging; want in t gaen. Op 7geroep der mans,quamen
O
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de vrouw en te voorfchijn : die, in te: de vloot kreeg over vloedig verdrie troppen verdeelt, eerbiedig ne- verfing. Zedert vetbranden d'Holder knielden. En eerhng bragt een landers op 7 eiland Capul vijf doroud wijf een aerde kan vol cica, een pen : namen een Chineefch fchip,
drank uit W<JVJ toe-gemaekt. Demays Spaenfche bark en een karveel vol
geknauwt van tandeloofe besjens, brandewijn uit cocos: boorden, na
verwekt overvloedig quyl, welk in een bloedig gevecht den Maniliaenpotjens gegaert en inkuipen gegoo- fchen ammirael in de grond : geraekt
ten, den drank doed giften. Zydrin ten voor Rotterdam, na dat den we*
Cica een ken haer aen cica dol en vol: fitten reld binnen drie jaer hadden om gewonderlijk' in trondby malkander: eenuitden zeilt.
drank
hoop klimt op een hooge paehmaekt
een wonderlijk gerammel : en als
Togt Van Joris Van Spilbergen. ;
dan gaen de kroefen luftig om. Van
Noord
Noord wende nu de ftevens na fant / ^ \ P koften der Ooft-Indifche
neemt
Spaenfche Maria: als een Spaenfch fchip Buon ^-^Maetfchappy in t Vereenigde Nefchepea:
Jejus in 7 geficht, eindelijk in fijn i der land ging Spilbergen met feven
magt, en uit de gevangenen kond- fchepen zeil den achtften van Ooggf;*
fchap kreeg : hoe d'ammirael Simon maend des jaers feftien honderd
de Cordes,nevens drie en twintig man, veertien. Aen &uit\\oek fant Vincent,^
op d'uithoek Lavapia tegen over Jant raekte hy met de Portugeejen hand geMaria,aen\ vafte land by de Americae- mein: verooverde een fcheepje : en
nen ontzielt lag: hoe tot Lima over fette fijn reis voort na de Straet Maeen jaer tijding defer vloot wierd in {gellanes.Doch door langwylige ftorm '
gebragt: fulx gereedfehap gemaekt I verftrooyde de vloot. Onder de verhadden om flag te leveren. Doch jftrooyde was7fchip'deMeeuw: binvan Noord konde wegens harde tegen J nen welk fommige boots gefeilen een
wind fant Maria niet bezeilen: liep droevig bloed-bad meinden aen te
dieshalven na Jant Jago. In de haven rechten. Doch de fchipper viel twee
alhier lag een groot Spaenfch fchip, voornaememuitmaekers met bloote
vol Indiaewt , en twee andere die zaebel diervoegen op 7lijf, datbuiop zijde g ^ H i t wierden. In de twee ten boord verdronken. Spilbergen aen
ftak hy t vuur: 7 ander is na de vloot een der Pinqjns eilanden uitgeftapt
gefleept. Had eerlang groot be- vond twee lijken onder weinig aerde mndtriurouw dat hy Franäjco d'Ivarra hop- gedekt: om de hals hing eenketen"''^
manvan7fchip Buon Jefus te land in glinfterendekink-hoorens, konftig
vryheid ftelde: alfoo naderhand uit gevlochten: 7graf, beftookenmet
de Spaenfche pieloot, van welken pijlen en boogen , verdiende een
fich diende, verftond : hoe d'Ivarra keuriggefigt. Tuflehen hoog gebergtien duifend twee honderd ponden te , welker toppen onder dikke fneeu
gouds, in twee en vijftig kasjens ge- fchuilden, geraekte de vloot uit Mapakt, buiten boord wierp : toen gellanes Straet; doch niet fonder 7 uimerkte , dat hy t fchip niet konde terfte gevaer : alfoo de Zuid zee,ver
houden. De vloot vorderde reis, en böigen door yfclijke hagel-buyen,
quam voor 7 Dieven eiland ten an- ] fulke golven hemelwaerd verhief,
ker. Dit volk is buiten gemein afge- dat ter naeuwer nood van de klippen
recht op fteelen: gaet moeder in lyaf-hield. Merkelijk bewaerd,
naekt: is feer welluftig. De meefte fet ten anker onder la Mocha , een
vrouwen ftond het kaeke-been eiland ten noorden laeg en breed,
bloot: neus en koonen waeren van : aen de zuid-kant met klippen nj Spilbtrttt
tnrroM [I'
itrt.it.t
de pokken op gegeten. In Bay la \ fende. spilbergen roeyd alhier na
g'O.ie 11:1.
Bau liet de Hollandfche am mi- ftrand, vol menfehen, omkoop-waerael een Spaenfche vlag waeyen : j ren te ruilen: onder welke ook een Wem i
fondecn boots-gefel in monnix-ge-/ fchaepwas, met een lange hals, bogtAW'
waed aen land. 7 Bedrog geluk- op de rüg, niet ongelijk der Kamelen,
cen
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een haefen mond en lange beenen. wierden zedert noit gefien. Een
Dufdaenig vee diend haer tot het dra- volle maend had nu Quintero achter
gen van Taften en land-bouw. De uit geleegen , als acht groote fcheAmericaenen fokken defe fchaepen al-pen haer ontdekten. De gevange- ^"äiie
lenthalven, wegens byfondere nuttig- ne Spanjaerden deeden bericht: 7 was tufchende
heid,overvloedig aen. Sommige wei- de Spadnfche vloot, waer over Ro- Hollanders
den acht honderd gelijk. De harde- drigode Mendoza de vlagge voer- fJ^JJ'
reflen fit ten op beeften , fwijmende de , toe-geruft om aen spilbergen,
na orten: hebben köopere dekfels met wiens komft voor een jaer bekend
bellen om-fet. Dit werk-tuig fchud- ftond , flag te leveren. Mendoza
denze na de maet: fulx een ander klampt middernacht Spilbergen aen
geluid maeken , wanneer de fchae- boord; doch wierd foo raeuw ontpen in , of als uit - leiden. De har- haeld, dat afwende, niet fonder verders draegen op-ftaende vederen lies van 7 fchip fant Francifco. Des
op' den kop. Voor uit gaen dienft- anderen daegs ging d'Hollandfche
knecht en dienft-maegd. Achter de zee-voogd wederom op Mendoza
uari» ver- nar denn fitten de kinders. Spilbergen
los : 7 gevecht liep fcherp : fulx de
liep
zedert
7eiland
fant
Maria
af,
en
Spanjaerd eindelijk een witte vlag
Wand:
verbrande de Spaenfche dorpen al- uit-ftak : doch wierd by d'adel t'eldaer. Op gelijke voet hield hy huis lekens weder in • gehaeld : als die
ils ook Val
aen
Val Paryfa. In d'inwijk Quintero
liever wilde fterven , dan fich over?aryfa.
geland, fag een groote meenigte wil- geven : te meer dewijl in den breede paerden drinken uit een beekjen, den Peruaenfchen Raed. met Menaen welk eenfteilgebergte verfch wa- doza fnorkte : zy voeren Hechts
ter verfchafte. Sqo haeft volk ver- uit , om weinige magteloofe Hollanmerkten , namen een fnelle vlucht: ders handen en voeten te binden,
O 2
en
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en gebonden ter flagting te voeren. kijkende, was onbewoond : alleenDe hoogmoed befloeg ten argften; lijk fagenze drie wilde offen , meewant vluchtende fonk eindelijk. De nigte meer katten, vogels die als honden baften, wilde palmijten, limoenCal'fotfw de zeeefiaftige Holländers rukken na CalLn/rn.
jouw de Lima, gelegen aen een bequae- boomen ,fchild padden, krokodillen,
me inwijk: de ftad pronkt met präch- patrijfen en ooyevacrs. Voor by de
tige iiuizen en tempels: een beukery gevaerlijke droogte Abrolhos gezoild,
volgefchutleid aen de zee: acht ben- liepen binnen Porto Defire: vonden
den ruiters en vier duifend voet- op de klippen meenigte eyeren, en
kncchten hielden de ftrand befet. Spil- fpieringen feftien duimen lang : wefbergen voor wien noch foo fwaere halven den inwijk Spierings-bay noemtogt te doen ftond, oordeelde onge- den. De floep bragt uit de Pinguyns
raden, foo veel te ftellcn aen d'haccne eilanden twee zee leeuwen en anderJijkheid des .gevals : om den vyan'd half honderd pinguyns^ Setten voorts
in foo merkelijk voordeel aen te ran- derievierop tweemijlen; maeralfoo
fen. Hy fet dan voort na Guarme: al- de grond een enkele gladde fteen was,
waer eenige ververfching en buitbe- fnapten d'ankers door. 7 Groot fchip ÄW««
, komt. Op de ftad Peyta gaf hy dier- fehoot tegen eenklip , en fchuurde j£j£
voegen vonk uit grof gefchut, dat de met vallend water de buiten-klampen
burgers den plaets ten beften gaven. en 7 uitftee|wende yfer-werk af. 7 Jagt
Na
dat aen kolen geleid was, liep de beviel op een rotz : by ebbe fat de
J'eyta verbrand.
vloot onder Aquapulque. 7Slorfehoot kiel meer als een vadem boven de
ettelijke fchooten.Doch in 7kort Ver- ftroom : de noord-wefte wind, ftijf
anderden de Spanjaerden haer vy and- opgertooken, bewaerde het voor omlijk onthael: de vreede wierd getrof- vallen: toen 7 weder bedaerde, viel
fen, mitsleverende ververfching. Tot van de rotz opzijde; doch d'inkooSelagues was de gefeide landaerd vry mende vloed lichte 7 jagt: fulx duivinniger; als welke d*Holländers in eenfend om een behouden wierd. De
kreupel-bofch overviel met ongeluk- fchepen maekten dan wederom zeil.
kige uitflag; wanfdefe weerdenfich Op 7 Konings eiland vondenze foo o«j«i«f
mannelijk : fulx d' aen - valiers een veel eyeren van fwarte fteen-meeu- liih'mmt
fchendige neep kreegen. Aen de Ma- wen, dat een man allei wegen m e t ' **
tt i lies wachte Spilbergen tevergeefsna fijn handen, fonder van cje plaets te
den Spaenfche ammitaeljoan de Silva, gaen, vier en vijftig neften konde bedie groote toe rufting op hem voor reiken: in ieder lagen ten minften drie
lang gemaekt had. Wend over fulx de eyeren. Byduifendenwierden fcheep
ftevens na Zeeland, alwaer in 7mid- gebragt. De boot, beneden de rieden des fomers op 7 jaer feftien hon- vier ten zuiden gevaeren, vond ettederd en feventien rijkelijk gelaeden lijke vogel-ftruifen en beeften niet onter reede liep.
gelijk den hinden; maer met halfen
buiten gemein lang. Op d'heuvels lagen
logt VanWilhem Cqrnelis^pon Schon- fteenen op een geftaenelt: van
een geworpen, ontdekten lijken, elf &**}
ten en Jacob le Maire.
voeten lang. Men was nu befig om d e k m
Enige kooplieden, die den naem fchepen fenoon te maeken :als de barnende aen de kiel van 7 jagt de vlam
kreegen d'Außraelfche Compagnie,
ruften een fchip met vijf en feftig, en onvoorfichtig in 't wand bragten: fulx '*J#
een jagt met twee en twintig vloote- eerlang in affche lag. 7 Groot fchip *"*"•*
lingen bemand , binnen Hoorn toe: had een hoorn feven voet onder wa- venmk»
over welke opperhoofden ftonden ter in den bocg : de hoorn, fonder dii""'?"'
Schouten enle Maire. Op 7 jaer feftien holte, niet ongelijk een fwaere oli- ' "*
honderd en vijftien Hcntenzc 7 an- fantstand, flak door twee dikkegrecker uit Texel: befigtigden een der drie nen planken en een erken, in een inMabrabom- eilanden Mabrabomrna voor d'uit- h o u t , en buiten «een half voet uit.
r. * hoeäae7 Scheeps-volk, toen van Sierra Liona
nig ti-.üi.t. hoek Sierra Liona. Dit, hooguitzec
zeilde,
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zeilde, zidderde wegens eenyfelijke ] welk Schauten onrfing aen d'Hooren- vreemd omflag tegen de boegtr&ftde zeerqnd- fcbeiifwden* ^ S ^ o p n e g e n v a e - ^Znom 7 fchip bebloed-: Fulx nu onfeil- j denrtjfcnelp ^ g r ^ ^ v o o r een verfche fcht&*nbaer oordeelde , "dat een zee-wan- i beek , uit 7ge1£ntaf-geftoit. Drie***
fchepfei den boeg; had getroffen. fHollandfche gylelaeis wierden by
Sd?0«/^fichte7ankeruit Porto Defi-) den koning heefhjk'bnthaelt.': kufte
re: op vier en vijftig graeden bezui- j haer voeten ; ter aerde heder gevalden de middag-lijn vond hy duifen- len, leide de voeten der Hollanders in
den walviflchen: weshalven of en aen- fijn nek : quam felf aen boord : hield
i
Groote hield om de felve te mijden. Zee- naeuwe orde over fijn onderdaenen :
mceuwen. meeu wen, grooter als fwaenen, vloo- bragt een geftoole zabel te rugge : de
en by meenigte op7 fchip, en lieten dief ^öioeft het bekoopen met den
aer grijpen. Een hooge hakkelige hals. Le Maire en Aris Claefzoon wierkuft aen de noord -zijde ten oöft- wierden alhier tot het rijk gevordert;
zuid-ooften geftrekt , noemdenze want de oude en jonge koning fette
7 Starte»-/*»*/, en 7 geen bewerten lag iedey op 7 hoofd haer kroon, konftig
Maurits de Naftouw; gelijk ook d'ei- gevlochten uit lange witte vederen,
landen op feven en vijftig graeden aen d'uitetfte einden gepronkt met
Bamevelds eilanden , en de fcherpe kleinder veertjens van roode en groehoek, in welk 'tbefneeuwde gebergt neverve : vereerden ook aen elk een
bezuidendeftrattMageflanes eindigt, duif, wittot de wieken , 7achter lijf
de Caep van Hoorn. Schouten had nu de fwart, eriroodachtig onder den buik.
hoogte van negen en vijftig graeden, De koninglijke raeds heeren droegen
wanneer de Zuid zee onder den kiel defe vogelen op haer handen. Onderkreeg. De nieuwe door-togt, tuflehen tuflchen befocht de koning van t naeMauritius en 7 Staeten - land , "wierd fte eiland den andere met welke le
Straet le
de Straet le Maire genaemr. Onder \ Maire handelde. Niet fonder vreem
Maire.
de twee eilanden Juan Fernando von- de eerbiedigheid befchonken elkanFdanden in gerne veel vifch. Zedert befigtig- j der: maekten eindelijk een groot mifde Zuid
den d'eilanden, die wijdenzijdover baer : aten levendige vifch : danften
de Zuid zee verfpreyd leggen. Ieder nevens d'Hollanders. Le Maire landwierd eer! benaeming toe-gepaft na ! waerd in op een hoog gebergt geVöor-Väl. Alfoo noemdenze't eerfte ( klommen , fag niet dan naere wilder7 HondtH-eiland: ter oorfaek aldaer j nifTen en valleyen die plas lagen,
een rneenigte honden fagen, die niet 7 Gantfche hof hield hem gefelfchap.
konden baffen.7EilandSonder-grond: Toen vetmoeyd was,faeten zaementnadien d'Oceaen foo diep was , dat lijk neder onder cocos-boomen. d'Ongeen anker te parte quam. d'InWoon- der-koning knoopte een bandeken
ders rfioeder-naekt hadden d'huit vol aen fijn voeten : klom vliegende by
wor.detlijkc gedaenten van blaeuwe eenhoogefteileboomop: haelde etHangen, dräeken en diergelijk ge- telijke coc&S-nooten, die hy gantfch bedrocht, gelijk of metbus poederin- hertdig öpende. By maene fchijn voer
gebtartd ftond : vielen Uit een bof- Aristyaefzoonna land: vond de koning
fchäedje d>Holländers met fwaere ftök-Ottdereenverdek, fteunende opvier
keit, vaft-gemaekt aen fwaerden van ftrjlen,fitren:voor hem danften naekfwaerd-viflehen, als ook metflingers, te dochters, na de rhaet die zy hielop 7 lijf. Weinig verder lagen Water- den met een hol hout pottips-gewijs:
land tn 7 Vliegen-eiland.'t Eerfte kreeg welk gektöpr, vr eemt geluid gar. Doch
fulk een naem, dewijl d'oever rond- de twee koningen, des anderen daegs
om geboomte droeg; doch binnen wederom tezaem gekoomen, groefchommclde 7zout water over den ten elkander, niet fonder vreemde geboodem. 7Ander,omdatdevltegef» beerten" : faten zijde aen zijde onder
vier dagen lang met ontefbaere oui 7 vöOTttoernde verdek: deden te zaefendert de vlooteiingen quelden. men eengebed, met d'hoofden tet
Voorts is gedenkwaerdig 7onthaeI, aerde neder-geboogen en gevouwen
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handen. Vier Hollandfche trompet- zijde des hoofds tot over de heupen,
ters en een trom-flaeger toonden haer opgeftrikt met twee knoopen. De
konft , tot groot verwondering van adel had twee vlechten. Zy gingen
deilanders , de welke , ftijf negen alle naekt.- alleenlijk was de fchaeduifend, fich lieten vinden omtrend melheid gedekt. De kleinfte man
de twee koningen. Eerlang liepen over-trette in lengte den grootften
herwaerds een groot getal boeren, Hollander. De vrouwen, metafhan- schamtt.
die groene kruiden , genaemt cava, gende borflentotdebuiktoe, pleeg- {jj 1 ""
om de middel gebonden , droegen. den haer vleefchelijke welluft voor *
-, Dc
w2U2 "- fe hegonden gelijkelijk de cava te ieders oogen fonder fchaemte. By
drank. kaeüwen : wierpen 7gekaeuwde in vallend water vongenze viflchen,
een groote houte bak : fchepten de welke raeuw aeten.Zederd liep Schonbak vol water: en kneeden 7 een door ten längs Nieuw Guinea. Alhier qua- mndtrhfkt
het ander. Thans bragtenze dufdae- men drie fchuiten vol pik-fwart Volk, mkUtmnige drank ophaer hoofd tot de'twee die feer fei met Hingers wierpen : en ^tha'
koningen : voor welke neder kniel- des nachts rondom 7 fchip wacht hielden , wanneer iets toe reikten. En den. Op 'tland wierd den gantfch en
onaengefien fulk een eer genooten nacht gevuurt. In de morgen-ftond
|
by d'onderdaenen , beweefen felf
flaefachtige dienft aen de Hollän- geftijft met feven fchuiten, vielen
ders. Ieder koning vereerde haer een dHollanders aen; doch weeken voor
varken : Welk eerft op 'thoofd lei- de koogels. Twee wierden gevanden : en , terftond knielende voor gen : droegen door ieder neus - gat
le Maus voeten boogcn de hoof- een ring. Voort-gefet quamen etteden ter aerden : droegen een lan- lijke fchuiten aen boord: deroeyers
ge vlecht Iiairs, hangende ter flinker floegen d'aflegayen op de kop in
ftukken : klommen by 7fchip op.

7Hoofi
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7 Hoofd-hair en baerd, met kalkbe- de felve over. Aen 7 hoofd Roxent
ftreeken, ftuifden, terwijl over 7ver- kreeg THeremite op vijftien Spaendek danften, na een goede maeltijd fche fchepen jagt. Elfontdonkerden:
binnen fcheeps boord gehouden. Zy vier, met zuiker gelaeden vielen in
fochten 7 goed onthael quaelijk te be- fijn handen. Ter reede geloopen van
loonen. Eerlang keerdenze in groo- Sofia,fond/t fchipOver-yfelen'tjagt de
ter getal: gingen op d'ankers hangen- Wind-hond te rugge na 7vaderland:
de voor den boeg, alfoo het dood ftil ten einde den buit derwaerds voerde:
was, fitten : fchepten na land om ende vloot flag-vaerdiger mögt zijn:
7fchip derwaerds teboegzeeren. On- alfoo dartig Spaenfche oorlogs-fchedertuflchen wierpen de makkers al- pen haer in't vaer-wrater hielden.Binler wegen pijlen en fteenen. Maer nen d'inwijk fant Vincent gefet, vond
foohaelt dHollanders, uit vuur-roers brakachtig water, waer door de rooen gefchut ettelijke griefden of qüet- de loop veel volk aen een ellendig
ften , namenze alle de vlucht. Een einde hielp. By de wilde menfehen
gevangene kreeg de naem Mofes, van op Antonio wel onthaeld, vervorderde
welke namaels groote dienft genoo- de reis na Sierra Leona, een bergachten. Nooit verwonderde fichle Mai- tige uit-hoek vol limas boomen. Alre meer , al^ wanneer aen de naefte hier vond hy de'naemen van Draek en
kuft de arme huisjens befchouwde, andere Engelfche in de klippen in-genegen voet boven d'aerde op ftaeken bikt. Zedert deed hy 7 vruchtbaere
eiland Annabon aen : liet den wondMifmackte gebouwt: waer uit menfehen te voorh eeler Jacob Vegeer met een bijl onthalmenfehen. fchijn quamen, die of een kromme
neus en beenen, af fcheeie oogen of fen. Defe, fwaerlijk gepijnigt, g a f ^ * 2 J
bultige ruggen , of onbefchofte kin- geen bewijs van eenig gevoelen. Doch
nen, oftenminften eenig andermif- ontkleed hing een fakjen op de borft,
maekt letfel hadden. Eindelijk voor en in 'tfakjen een Hange-vel en tong.
Jaccatra geankert, is 't fchip aldaer, Hy had verfeheide door vergif om
uit naem der Ooft-Indifche Maet- hals geholpen. Den eerften der fprokfchappy,aen-gehaelt: 7 volk, verdeelt kel-maend verviel de vloot voor d'uitop de fchepen die na Holland uit Oofi- hoek de Pemias , fichtbaer wegens
Indien af-ftaeken, geraekten behou- boog gebergte met fneeuw bedekt.
den voor Flißngen : na dat de weereld Des anderen daegs by de mond der
hadden om-gezeild in twee jaer en ftraet le Maire gevaeren, flingerde gevaeriijk door fwaere ftormen, eer de
achtien dagen.
Zuid zee onder de kiel kreeg niet
i
|
Togt der Najfouwjcbe Vloot , onder fonder verlies van feventien man, by
Jaques /' Heremi te en Geen Huigen de inwoonders op Terra delFuogo op inmonder.s
gegeten. Dit volk is blank groot op del
Schapenham.
fterk: befmeeren haer met roodfel: THOgo
't^VT Ereenigde Ne derland, om de gaen moeder-naekt, felf by een by* Spaenfche moogendheid na tende koude : behalven fommige ,
d' hart-ader te fteeken. rufte een aen- die een robbe-vel om den hals hanfienelijke vloot toe, die d'havenen, gen : de fchaemelheid der vrouwen
befpoeld door de Zuid zee, foude af- fchuilt onder een ftukjen leder: hebben lang en dik fwart hair: de tenten,
cedenk- loopen. Onder 7 beleid van Jaques
Inrkhtin- l'Heremite, gingen tien fchepen be-welke bewoonen zijn uit takken germvan mand met feftien honderd feven en vlochten: beneden rond, loopen boven fpits toe, met een gat in plaets van
•Herewite. dartig koppen, twee honderd vier en
negentig foo metaele als yfere ftuk- een fchoor-fteen: ftaen drie voet in
ken gefchut, uit7 Goreefchegatzeil, de aerde: hebben geen huifraed dan
op 7 jaer feftien honderd drie en twin- biefe korfjens, in welke eenig vifchtig. Voor d'uithoek Vincent ontdekte tuigleid: 7 vifch-tuig beftaet uit lijnde vloot elf Turxfche zee-roovers : tjens en fteene hoek en, waer aen mofnam de gevangene Nederlanders van felenhangen: gaen geduuriggevvaepend
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pend metknodzen , pijlen, flingers geworden was. Ondertuflchen ftierffHntmiu
cn fteene mefTen. De fchuiten, uit l'Heremite, op 7 eiland Z/w* heerlijk^'een dikke boom geholt; rijfen voor begraeven. Schapenhamhet, tentrots
en achter halve - maens gewijs , bin- van d'onder-koning binnen Callao, die
nen met dwars-houten geftijft, zijn op de voorftel tot lofling der gevanveertien en feftien voeten lang en genen fpijtig befcheid gaf , een en
twee breed : maeken grooter vaert, twimigspanjaerden aen de fokke-ree
alseenbemande floep foude können. ophangen Cornelis Jacobfzoon na
Voorts levenze't eenemaelbeeftach- P/fco met vier Zeilen uit de vloot vertig fondergods-dienft , boos aerdig, trokken, had geen werk verricht: alwreeden trouw7loos. P Heremite, ver foo de ftad niet alleen binnen een
verfcht aen 7 onbewoonde eiland Fer- muur vijftien voeten hoog veilig lag;
nando,wend de ftevens op Callao de Li- maer ook aerde buiten werken had,
ma. Uit een veroverde prijs voor de achter welke fich ftijf twee duifend
wal kreeg hy bericht: hoe de Spaen- gewaependen vertoonden. Weshalfche filver vloot 'ranker had gelicht ven onverrichter zaeke aftrok , na
na Panama : alleenlijk was d'ammi- eenige fchermutfelingen. 7 Gelukte
rael, voerende veertig metaele ftuk- den fchoutby nacht Joan JVilbemJzoonVflvirßom
ken nevens vijftig koopvaerders, Verfchoor beter, gefchikt na Gayaquil: ™%.
dicht aen ftrand onder drie fteene alfoo hy defe rijke"ftad, een nieuw koftorm karten voorfien van vijftig kor- ninglijk galjoen en twee minder fchetouwen, blij ven leggen. /' Heremite pen verbrande; een veroo verde prijs
spaenfche fneed zedert drie Spaenfche Zeilenna Lima voerde : ftijf honderd Spantandge- den Limafchen wal af: fulx infijn han- jaerden den hals brak: en feventien
fieeken. den vervielen. Midder-nacht voeren buiten boord wierp : ter oorfaek, ted'hopmannen Adriaen Toi, Peter Slob- gen krijgs-gebruik, vergiftigde kobe en Meindert Egbertjzoon met twaelf gels wiflelden. Hopman Engelbert Scbtttultj.
wel bemande booten voorfien van Schutte droeg de grootfte eer weg van
metaele draekjens en vuur-w7erken, foo heerlijke ovetwinning. Maer de
op de Spaenfche vloot aen: terwijl vlootelingen verfwakten hand over
een valfche wapen-kreet ten noor- hand wegens fcheur buik: en'tfoude
den van Callao gemaekt wierd. De met alle flecht zijn afgeloopen ,tenzy
booten roeyden van fchip tot fchip, een heilfaem kruid op Limaes hooglt
en ftaken eerlang veertig fchepen in gebergte by geval was gevonden.Scha- s tt
brand: onaengefien de Spanjaerden op penham. tot'tammiraelfchapr in l'He- M \
.
.
i
,. ,
. hmsmw
ftrand dapper vuur gaven uit musket '
remttens
plaets
gevordert,
lichte
einW4«r^i
ten, en de Spaenfcheammiraelnoch
ook de ftorm-katten bus-poeder of delijk7 anker voor Callao.- liep binnen ^»^
kogelsfpaerden.d'Helden-daed ftond dinwijk Pifcadores: wierp aen ftrand
den Hollanders op feven dooden en een befchanfingop; doch vertrok eervijftien gequetften. Voor demorgen- langfonderverrichting.VoorC^^«//
ftond dreven negen Spaenfche fche- liet hy acht en twintig man fitten ,door
pen brandende na d' Hollandfche quade toe- verficht der bevel hebbers.
vloot: die d'ankers lichte, omteont En immers fooftiet hy't hoofd voor
wijken. Zedert nam l' Heremite twee Aquapulque. Ter zijde der ftad leid
fchepen gelaeden met wijn, een yol een fterk flot met vier bolwerken.
hout, eneen vierde met tarwe. Een Even buiten fchoots bleef deHollandder genoome prijfcn tot een brander fche brand-wacht leggen. d'Andere
toe-gefteld , geraekte op een vuur- fchepen befloegen längs de wal een
roers fehoot van deSpaenfche ammi- lange ftreek : om de Zeilen , herrael aen den grond: weshalven door waerdswitdeManilles verwacht, aen
t g Jchut des ammiraels en der ftorm- te taften. Doch aengefien de fcheurkatten ten ilenteren gefchooten buik den vloot dapper verfwakte,
wierd: in brand geftooken , gaf een (terwijl vruchteloos verwacht wierd)
»loffe Hag, ter oorfaek 7 bus kruidnat ftak Sehapenbam door de Zuid zee na
de Ladrones over, alwaer overvlocdig
ver-
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ververfching bequam. In Lente- boot na d' inwijk ^/co^gezeild,bleef
maend des jaers feftien honderd vijf tegen den avond voor anker leggen
en twintig wierp hy 7 anker voor Ma- onder een hoog gebergte, van welk
leye, voer,nevens 'topper-hoofdder midder nacht twee fchooten uit grof
Ooft-Indifche Maetfchappy Herman gefchut gedaen wierden. Aenftonds TenBergens
Speult op Amboina, naCeram, alwaerze Fand de luitenant Wilhem ten Bergen ^den-daed.
7flot Loehoe ftormender hand over- met feftien bus- draegers : klimt ten
weldigden ,en kort hier aen cambelle. bergop: vind achter den top een dorp,
Zederd defe zegen wiert de vloot ver- alwaer alles in rep en roer ftond: de
deelt.Twee Zeilen voerde Schapenham trommeis floegen: de trompetten blie7huifvvaerd van Batavia : d'andere fen= deklokken klepten: de dorpelinkeerdenten verfeheidetijden: alfoo, gen loften de vuur roers op ten Bergen:
in dienft van d'Ooft-Indifche Maet- die met vier en dartig man geftijft,den
fchappy over-genomen, op Suratta, vyandfoo brüsk onder d'oogentrok,
Malacca, Coromandelen deMoluccifchedathy bofehwaerd verftoof, nietfonder verlies van volk en paerden. Van
Schapen- eilandenbevragt wierden. Schapenham
iam jlerft. overleed dicht onderBantam; is begra- t gefchut met welk des nachts hadden
ven op Pulo Boflok. Sijn fchepen liepen gefchooten, lag niet dan 'tafTuit. Ten
binnen Texelin hooy-maend desjaers Bergen vervolgde fijn zegen : trok
7 bofeh in: fehoot den Spaenfchen befeftien honderd fes en twintig.
velhebber Andries Munes Iferrera van
7paerdaf: bequam een groote roof,
Togt Van Henrikßrouwer.
f~\ P t jaer feftien honderd drie en onder geboomt uit Carelmappa ge^ ^ veertig , ging Brouwer met vier bergt : ftak dit dorp in brand: doorfchepen van 7 Reciftb onder zeil, liep fchoot de paerden: en lichte nevens
dicht längs'/ Staten-eiland, feer hakke- d' ammirael Brouwer d' ankers na Milig en klippig. Dezeebarndevoorde chiel de Calbüco ; doch alfoo wegens
kuft foo vervaerlijk , dat geen land blinde klippen en een ondiepte niet
dorrt aen-doen. Veel-vervigeendvo- konden landen,fetten na Caßro:\velke
gels fpits gebekt vloogen rondom de fonder flag of ftoot in-nam^ien ver- Ca ro n
fi "
fchepen: onder de kielen fwommen branden. Defe ftad leid op een berg, cbom
'fladnu en dan walviflchen. Aen de\veft- prachtig gebouwt , tuflehen vrucht- l
kant van de Straet le Maire fette Brou- baere beemden , fmaekelijke fruitwer binnen Valentijns inwijk.Veel fpels boomen en fchoone fonteinen. De zee
maekten hem de val-winden,over een vloeyd hier dagelijx veertien voet.
bolgebergte: by ongeftaedige vlae- Brouwer leide Voorts een Spaenfch s « w in
gen gerukt. Roode en fwarte aelbee- fchip Domingo en ettelijke huifen aen ''
fien,peterceelie en mofielen \erquik- koolen: kreeg op las Bahias drie Spanjaerden gevangen, en uit de felve beZee-Ieeu- ten de vlootelingen. .Zy fagen dagelijx groote zee-leeuwen;doch konden richt : hoe dewinter-tijdnieeftover
»en.
nooit een onder fehoot krijgen : foo was; dochbyg^n menfehen geheuhaeft iemand vernamen, buik ten yfe- gen foo gemakKelijk voorby ge*gaen:
lijk.en dooken weg. En hoewel men- alfo anderfints boomen en huifen om
fehen voetftappen befpeurden van verre waeyen, brokken van bergen
achtjen duim, ontdekten nooit eenig affcheuren: hoe in Oforno en Baldtvia
Brouwers menfeh. Zedert fettenze den Zuid'zee ' veel goud was: Baldivia ruimdenze
nerk-wacr- in,langsdekuftvan Chili: en alhier voor ettelijke jaren wegens den honiige verschlingen. binnen een groote boezem, welken ger ; was zedert befet met driehonde benaeming Brouwers-haven toe- derdCaftiliaenen: 'tüotConception, een
paften.Te land geftapt gingen op een mijlweftelijk af gelegen, konde niet
dikke rook aen; doch vonden alleen- genaedert dan in klein vaertuig; de inlijk twee huifen, nevens een ruime woonders maekten wel twee duifend
vlakte,volfchaepen,oflen en paerden. uit. Een oude Juffrouw Louyfa Pizarra
Quintian ,, een
Voor de huifen ftonden houte krui van yuwttan
een der eilanden in
fen r Jagt de Dolfijn en een groote I de Quleefche binnen- zee , afgehaeld,
r
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berichte: datvöor veertig jaeren eer i te half honderd prachtige huifen, verdIndiaenen de wapenen op-namen, deelt in ftraeten en kruis-wegen, met
de Spanjaerden binnen Oforno in goe-twee ruime markten, en foo veel koden doen faten: een gemein man had ftelijke kerken. DeClnleefen, onlij- Straße
op **<*•
ten minften drie honderd flaeven : delijke geringeloort , floegen o]
l'e'en.
7
jaer
vijftien
honderd
negen
enneieder ftond gefteld op eenig goud,
welk weekelijk moeft betaelen: dat gentig, de Spaenfche befetting dood:
d'eilanden Chiloves verdeelt zijn in den ftee-voogd gootenze gefmolte
omtrend honderd volk - plantingen: goud by mond en ooren in : maekde Chileefen dienen den Caftiliaenen alsten van fijn bekkeneel een drink-vat,
lijf-eigenen: voorgetrouwe dienften van de fchenkels trompetten. Zemaekt de koning over de volk-plan- dert verviel de. ftad. Swaere muutingen gefach-hebbers: dat de Chilee- raedje ftond noch meeft over einde;
fen ter verfeheide plaetfen wederom doch alles vol ruichte bewalTchen.
aen 7t muiten floegen. Brouwer nam De Chileefen quamen by duifenden
ettelijke Chileefen, op haer verfoek , herwaerds, fommige te paerd, andemet wijf en kinderen binnen boord: rere voet, alle voorfien van landen
voorfagze van wapenen : ontgroef lang achtien voeten. Herkmans gaf te
uit d'aerde een kift vol filver en een kennen door een tolk: hoe zy, doodmetael ftuk gefchut. Terwijl met vyanden der Spanjaerden, met de Chidufdaenige verrichtingbefigis, over- leefen in een naeuw verbond wilden
vald hem de dood. Sijn ftaet volger tredentegendienalgemeinen vyand:
Elias Herkmans bevorderde niet min I verfochten op de markt van Baldivia
yverig de gemeine zaek. Uit Brou- een vafte fterkte te fliehten, tenrugwers-haven ging d'onder-ftuurman van !fteuntegen alleoverlaft en in val: als
etEendracht nevens eenig volk entwee \ ook eenige mond-koften welke de
Chileefche Cafiquen met de boot zeil na I vloot noodigvereifchte. De chileefen
Carelmappa. Door een fwaere ftorm i namen de voorflag aen: bragten inbeloopen, fet'onder't Paerden eiland, fchelyx overvloedig fchaepen , veralwaerlijy , defiskael en Cafiquen aen kens en koe-beeften na boord. Doch,
land.ftappen. Seven matroöfen fou-1 foo haeft Herkmans van goud begonde
den de boot in veiliger boezem bren- te reppen % ftonden alle gantfch neergen ; doch wierden door de fterke ^ Hagtig : feiden, geen goud bergen te
wind van de wal gerukt: fchommel- [ kennen : ja d'hairen reefen te berge
den vol : en verdronken alle. Op als goud höorden noemen: dewijl de
7 Paerden -eiland was hoch fpijs noch Spanjaerden eertijds haer voor-ouders
lijf-berging. Sulx niet anders dan een om 7 goud verdoemelijkfter wijfe
gewiffe dood voor oogen fagen-.tenzy hadden mis - handelt. Zedert fchee- wumk
eindelijk een klein hutje vonden; bin- nen de Chileefenxneer veryreemd; fa- £*''^*
nen 7 felve fes fchoone fchaepen, en gen ongaerne den voort-gang van H»U«
meenigte patateefen ^wortelen ver- 7 bouwen der fterkte : bragten hoe *"r^","*•
ftrekkende voor broorl. Doch einde- langer hoe minder leef - togt in de
lijk geraekten ten einde des voedfels: vloot : welke dan diefweegen beby geval in de boot van 7 fchip Amfter- noodfaekt wierd, fonder merkelijke
dam : en met de gantfche vloot vo'or t verrichting met d' hulp benden der
Baldivia ter reede. Defe ftad, door de Chileefen, d'ankers te lichten: enna
Caftiliaenengtbouwt, had eertijds vijf 'tReciftb te keeren.
V

Brouwer
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F Groenland aen Ame- vafte timmering. Ten zuid-ooften
rica vaft is , blijft als van Groenlandftrektfichwijd en zijd
noch verborgen : al- uit Nova Francia: alder-eerft ontdekt
leenlijk kan gefeid door den Venetiaen SebaftiaenCabotus,
worden > dat foo veele afgefchikt by d'Engelfche konink
ooit de ftevens wen- Henrik de fevende: zedert nader opden , om tuflehen Groenland en gedaenby een Portugees GafparCorte7 Noordelijkfte America een weg te real. Doch dewijl de Franfche boven NovaTranvinden na de Zuid. zee, nimmer haer andere landaerd ditgeweftbevaeren, cia:
oogmerk bereikten. Nelfon , Da- heeft het van haer de benaeming ontvis , Forbiffer, Button, Smith, Hud- leend : leid tuflehen veertig en vijf
fon en andere ondekte ruimebinnen- en vijftig graeden noorder breete.
landfche meiren; doch nergens een d'Inwoonders beftrijken haer met haer inwater , welk Groenland van America oolie: by zoomer gaenfe half naekt, woanders:
af-fneed. Indien de Deenfche hifto- des winters bedekt in pelteryen. Zy
rie fchrijversgeloof verdienen, heeft gebruiken ten oorlog pijlen, knodfen
Erik Roothaer d'eerfte dit landfchap en boven gemein groote fchilden:
ontdekt: en des felfs zoon Leifde leven by verfche en gefoute paelingen
nieuwe Yflandfche volk-planting op en wild-braed: vegen onder 7 eeten
Groenland en d'oude inwoonders tot de befmeerde handen aen \ hoofteen rouw chriftendom gebragt. De hairof ruggen der honden: verzaenakomelingen, allenskens vermee- digtkloppenopdebuik, enfehreeunigvuldigt, bouwden twee vlekken wen: Tapone mikijpoun , waerlijk ik
Garde en Alb, als ook een kloofter, ben zad. De kranken worden dood -"*«•
aenfant Thomas toegewi)d. E^n blin- geflaegen,of ergens in een boflachaedde monnik verhaelde op rftand aen je weg-geworpen , of indien fchieDithmar Blefken : (naemaels wierd lijk fterft, roepen ove, oze: om de
Blefken tot Giefen , een Hollandfch zielen uit de hutten tejagen. 'tLijk
dorp, predikant) hoe hy, eenGroen- word onder den blaeuwen hemel op
lander geboortig, langen tijd binnen houte gaffels geplaetft,en met boomTbomas-kloofter leefden, alwaer een fchorfen gedekt : nevens leggen de
fontein, ziedend water door deka- klederen en wapenen des afgeftorvemersgoor. 7Watergegootenopbik- ne. 7 Geen van de lijk-maeltijden
fteen, vallende aen een na-by gele- over-fchiet word in7 vuurgeworpen:
gen berg, maekt een flijm , welk daer anderfints t geen ter tafel komt
voor kalk verftrekt, en beide tot een moet opgegeten, fchoongenoomen
P 2
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barften fouden. Sommige ftellen haer cbaerde een dochter: en dedochtcr,
felf ten proef van manhaftigheid, ' tot moridige jaeren gekomen, twee
wondcrhjker wijfe. Twee verdraegen zoonen Taovifcaron enjouskeha; doch
onderhng: binden de bioote arm aen d'oudfte verfloegdenjongften. Lichdes anders arm : op welke branden- telijk kan iemand in dufdaenige verde fulfer gieten m, fulx 7 vleefch ten dichtefelen fien een verkrachte waerbeen af brand. Die alder-eerft den hei'd van de zund-vloed, Noach, Eyaes
arm tc ru^ge trekt, word voor blood- valenCV/iwjmoord. Niet min befpot-^^t-«
telijk is het tgeen gelooven wegens f'ng':tfm,
hartiygekeurt.
ZypaflenGodde
beHier
defchepping. De wateren lagen be- ««/«j«.
vreemd ge naeminLT Atahocan toe. Gelooven
& ßurv
*
.ive.ru van voorts , hoe een zekere Meffou den flooten onder d'oxels van een vorfch: *l ;
welkejouskeha
door-vlijmde.
Sulx
de
weereld, door een algemeine watervioed 'jedorven , heritelde, by een ftroomen , poelen en Oceaen hier
zeltzaemevoorval : namentlijk Mef- haer oorfprong ontfingen. De felve
/ö«^i:i^ ter jagt met wolven, die lucht Jouskeha opende een hol, waer uit alkreegen op wild: 7 wild fprong in een lerley dieren te voorfchijn quamen.
naeftgdegen poel : de wolven volg- Zy fchrijven den zielen lichamentlijden en verdronken. Meffou derwaerds ke geftalte toe als ook een onftergenae Jcrt ftond verbaeftover een vo- felijkheid; doch woonende te zaegel , die hem bericht deed, dat de men in een groot dorp om deweft;
wolven in den grond vaftgehouden uit welk fomwijl voor een tijd verJ,i.ren,doorleelijke vvanfchepfels: wef- huifen : kloppen des nachts aen de
deuren van oude vrienden : bezaeiZ0)!-!-1ttCt, haiven onder water duikt. Aenftonds
jen
verlaetene akkers. Wonderlijk
beron de poeltefvvellen.en eindelijk
daerdboodem te overftroomen-^M?/* gaet de reis toe na 'tzielen-dorp. De
jou liet een raeve vliegen, ten einde ruimeweg derwaerds begind aen een
een klomp aerde toebragt; doch de rotze Ecaregniendi: alwaer de aengeraeve fag nergens kans ; dewijl alle fichten fchilderen: aldus gcfchildert
landen diep onder water laegen. Ten komen voor een hut , bewoond by
laetften dompelde een ratte na de een oud man Ojcotarach: defe neemd
grond bragt eenigekley boven. En d'herzenen uit de hoofden der zielen.
uit die kley herftelde Meffou de wee- Breineloos wandelenze na eenwijde
reld : fehoot pijlen in de boomen : de ftroom : en längs een fmalle plank
pijlen wierden vruchtbaere takken. over de felye; doch een hond valt foo
Alhier onthouden fich ontallijke too- fei toe, dat in de rievier neder-plotfen, en drijven voorts met de vloed
T>*enaers. venaers, Pillotoasgenaemt, die fomtijds , met raeferny bevangen haer na 'tgenoemde dorp. Erkennen een
felf ongenaedig af-roflehen : fulx Oki voor beftierder der zee en jaer7 bloed aen alle leden uit gudrt. Defe getijden. Byzonder word de rotze vremdt
duivei-jaegers ftaen in groote achting. Tfanhohi Arafia godfdienftigge-eert:"""'
gelooven dat voor veel eeuwen een
De invoon- Voorts roemen fich uit den hemel
a.Tj rocuan
menfeh was; maer nu een rotze, binß'h:::: de herkomftig by dufdaenige toeval. De
heuichitrdoorluchte vrouwe Ataentßc woon- nen welke de duivel woond, die haer
kirnf. ig :
de boven de Herren. Haer kranke reife voor- of tegen-fpoedig maeken
man droomde dat tot voorige ge- kan: waerom hem tot verzoeningtal.'.erxramd? Vtrtelfondheid foudegeraekemfoo haeft de bak op-offeren. Haer gevoelen van Dondtr.
/.-«jj diefde donder is feer befpottelijk. De
ac- .-.ende. vruchten at van een boom by welke
dhemelingen ieefden; doch de boom duivel Manitou tracht uittebraeken
moeft noodwendigh om gehakt. een vreefelijke flang: foo dikwils hem
Ataentfic hakte naeuwelijx tweemael, 'tbraekenover-komtkraekt de locht
of de boom viel tot haer groote ver- door donder flaegen. Eindelijk verbaeüheid uit den hemel ter aerde. In haelenze van een dwerg ThakabechtmThakabij»
den hemel wasnu niet meer te eten. die ten top eens booms klom : de *^
Ataentjic dan volgt den vallenden boom wierd door fijn blacfcn foo
boom : en alfoo grof fwanger was/ hoog, dat den hemel bereikte : fulx
U'tr.Xere
frccfian
?r. tnhaftig
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Thakabech gemakkelijk binnen ftapte. tig voeten indelengte,en vijf te half in
Hy vond hier niet als allerlei ver mäek; de breedte uit. Zy felf, met roode öker
doch alfoo een fufter op aerde had, geverft, hebben platte aengefichten
klom längs den boom derwaerds, en en groote oogen. Rondom t eiland
geleidze boven de ftarren. Ondertuf leggen voor allerlei vaertuig bequaefchen foude Thakabech by nacht be- rrie havenen. Soodaenige zijn Raze
richtigen, of eenig wild in fijn gefpan- aen dezuidelijkfte punt: ten noorden
nen net verftrikt fat: vond alles vol Agua Forte ,naeuw aen de mond, hoevuur : bemerkt ten laetften , hoe de wel binnen ruim en veilig. Onder alle
fon gevangen was : hy felf derfde we- muntuitdereede fant Joan, op feven
gens d'hette niet naderen : blaefteen en veertig graeden. Verfeheide kleimuisfoogroot, datze 7netaenftuk- ne eilandekens vertoonenhaer, of in
ken knaeuwde,en defoninvryheid d'inwijken van Terreneuf of weinig
verder buiten de wal zeewaerd. MeeDood-mael-ftelde.Om de twaelf jaer houdenze
tuden%
e e n verwonderehs - waerdig 'dood- nigte vogelen, nietongelijk den Penmael. Ter gefetter tijd en plaets guins, deTerreneuversnoemenzeapovloeyenze aller wegen te zarhen : ie- rath,broeyen hier ontelbaere duifend
der torfcht de lijken en beenderen eyeren jaerlijx uit. De Bifcaeyers vifvan d'afgefturvene bloed-vrienden fchen veel binnen de bogt fant George,
met nieuwe kleederen bedekt : han- welke ftrand by wilde menfehen begenze boven de fpijfe , welke firt- woond word. Haer hutten, van ftaeBefihjy^ gende nuttigen. Voor Nova Franciaken opgericht, zijn met vuure-boom
fchorzen bekleed. Doch de Franfchen,
"r'errnuuf. ^Ql^ c e'dand Terraneuf, binnen waerds
befpoeltdoor d'inwijk fant Laurens en Spanjaerden, Portugeefen en voorts ande groote rievier Canada: is aldcr-eerft dere Europeers werpen haer netten op
gevonden by de Franfchen, op 7t jaer de vermaerdebank, wijd en zijd voor
vijftienlionderd en vijf. De boodem Terreneufuit-gefkxe)s&. Het.grimmelt
rijft doorgaens met heuvelen en ber- hier van allerlei viflehers en gevoogen befcliaeduwt van pijn-boomen. gelte, welk op 7grom buiten boord
Eiders brengt de grond alderleyaerd- geworpenaefen. De vangft duurt van
gewafch en fmaekelijke boom-vruch- 'tbegin der gras-maend tot 7 einde
ten voort. Behalven beeren en wol- des hoymaends. Aen deftrandMorue
ven , zijn ook viervoetigedieren, die Verte word de vifch gezouten en gegroot voordeel geven ; want d'eek- droogt. Op d'eilanden de Sable braghoorentjens, voflchenenbeversver- ten de Portugeefen eenige tijd te voofchaflen koftelijke pelteryen. Doch ren koeyen en verkens : welke te
de zee en ftroomen zijn diervoegen mets voort-geteeld, feer wel quamen
vifch-rijk: dat de netten van verfehei- den Franfchen : die, door mark-graef
de Europifche Volkeren voor defe de la Roche derwaerds gevoerd , vijf
jaer alhier huis hielden. De Portugeekuft jaerlijx geworperi worden. Byfen hadden ook t eiland Breton be, fonder diend fich Vrankrijk van de volkt : maer verhuifden eerlang, deTerreneuffchegedroogde vifch. 7 Ei- wijl de koude niet konden verdraeland is flechts bewoond ten werten en gen. De walruflen, die byfonderaen jJ^J-jf"
noorden : in'tooftenen zuiden ont- 'tkleinfte der eilanden Oifeaux längs
houd haer geen volk- De inwoonders de klippen houden, zijn feer fei: derftaen den Franfche, Bifcayers en Engel-ven een gewaepende floep aen-doen.
fche flaefachtig ten dienft voor een Dit zee gedrocht maekt de groote
ftuk brood: fnijden en zieden de ge- van een kalf uit: heeft een ronde kop,
vangene walviflchen, droogendeka- oflen-oogen , wijde en platte neusbeljauw. Haer hutten zijn ftaeken , gaetendieopentoe-gaen, een ronde
rings gewijs in d'aerde geveftigt, bo- bek , kraeke-beenige wijn braeuwen,
ven te zamen geboogen en voorts dikke tong, fcherpe tanden, een kortmet huiden bekleed. De fchuiten, van hairige huit; twee witte flag tanden
boom fchorzen toegefteld , maeken benedenwaerd om-gekromt, envier
overfteeven halve maensgewijs twinP 3
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voeten.ieder in vijf vingeren gefplitft. te tanden , kleine maenen , ofTenDoch behalvendufdaenigflag, zijn klaeuwen ,ftaerten van wilde fwijnen,
andere walruflen met wijder mond, olifantslicchaemen, oorenniet ongegekartelde ftaert en vinnen boven lijk den beiren, wijde bekken, ftompe
de voorrte voeten , langwerpig van tanden,körte beenen, ingedrongen
lijf. De flag-tanden dienen haer, om oogen, hardeenbruinehuiden. Alle
by de rotzen op te klauwteren: de jaeren krijgenze jongen : briefchen
mannelijke roede heeft byfondere gelijk paerden : fchuuren tegen ried,
kracht tegen de fteen in de blaes. Ter om eenadertelaeten : loopen achter
felver plaets vald foo veel kabeljauw uitvan'tland na zee. De ftroom Ca- Rievierc*
dat fomtijds binnen een inir derde nada, by andere genaemd Hocbelaga,nMi*half honderd gevangen worden. Niet of ookJant Laurensftroom,is eerft ontmin gelukkig fwemmen de terbotten dekt door Jaques Quartier, op 7 jaer
in'tnet. Op 7eiland Breß zijn rae- vijftien honderd vijf en dar tig :zy vald
vens, met roode bekken en beenen tuflehen - 7 hoog gebergte Honguedo,
die gelijk de konijnen onder de aerde en neemt veel beek'en, door vruchtneftelen. Tuflehen Terreneuf,Canada baet vlak land gevloeyd in haer boeen Accadie fpoeld een ruime zee zem : de oevers ftaen vermaekelijk
Onder verfeheide eilanden aldaer, wegens allerley geboomte: 7 water is
munt uit Natifcotec, rijfende op ala- buiten gemein vifchrijk. Onder andre
bafter - klippen vol geboomt, bei- fwemmen hier v.flehen(byd'inwoonren loflfen en yfere verkens. Hier ders genaemr adhothuis) de welke haomtrend houden haer veel water- fen-koppen en fneeuw-witte hechaepaerden , die des nachts aen land flae- men hebben : zy onthouden haer
pen en by dag in zee zwemmen. meeft voor 7 eiland Lieves. 7 Land
Defe hebben twee uit fleckende Wit- van de haven Tadouffac. met rotzen
rond-
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rondom befet,tot Quebecq een verma fneeuwgedekt: devalleyenenvlak- wbnderukelijke hoek vol allerley gewafch, ke beemden zijn bewoond van ver- ITiknma'
noemen de Franfchen Nouvelle Bifqua-fcheide landaerd : als namentlijk hier.
t
eha e 1
"mi Jd y ' ^ e w e ^ Hocbelachaontfangthaer diTroquois,Ochataiguins,Atgoumequins,
benaeming van een ftad even eens Nibiceriners , Quenongebin , Ouefchagenaemt. Defe, rond gebouwt,heeft riners , Algoiugequins en Matou-Ouhoute ftaeken door malkander ge- wefchariners: alle, langfaem infprevlochten voor een wal,bovenplat be- ken, leven by gedroogde ael, Turks
leid,volgroote fteenen enkeyen,om koorn, elandsen bever-vleefch. Wan- ^
beftormers af te keeren : men klimt neer fomtijds de fneeuw 7 land feer
längs hooge ladders na de kruin. De hoog bedekt, eten zy flekken, honftad, Voorfien van een poort, vertoond den , <loode krengen en dhuiden
houte huifen: ieder is vijftig fchree- waer mede bekleed zijn. Valien
den lang en vijftien wijd, met boom wraek gierig, bedriegelijk en vreesfchorfen bedekt in verfeheide ka- achtig. De döchters worden van haer
mers verdeelt: op 7 midden van ie- vijftien jaer af in 7 honderd beflapen
der kamer ftaet een haerd ftede. De tot haer twintigfte toe : nemen als
burgers hebben alles gemein: leven dan een man , met welken voorts
by Turkskoorn, • erweten, boonen, kuifch leven. Het landfchap Accadie Bejchrijmeloenen, konkommers , vifch en isdriehoekig, befpoeld van d'inwijk -^JJJJJ"
Wild: rtaepen rer aerde opplanken, fant Laurens en de Noord zee, met
met huiden bedekt: de huiden dienen kleine eilandekens en klippen befet,
haer ook voor kleeding. 7Koftelijk- voorfien van veelerhande havenen
fte, 7 geen befitten, is een fpier-wit en doorgaens vol kreupel-boflchen,
korael efurgni, waer uit arm- en hals- tegen welker oever de Oceaen gevaerlijke barningen maekt. Binnen 'tzuiwonderiijk ketenen maeken. 7 Verdient geen
gemeine verwondering te fien, hoe delijke hoold Forchu, leid 7 eiland
gm
zy 't efurgni uit de ftroom krijgen: Longur voorfien van een filver-mijn.
namentlijk als iemand de dood ver- De haven Royal-word voor de belle
diend heeft, of gevangen is, wor- van Accadie gekeurt: meer als duiden hem de vleelchachtige partyen fend fchepen können hier veilig legaen lange riemen gefneden. In de gen. Drie vifch^rijke rievieren l'Equilvloedgeworpen, dobberttwalef uu- le, fant Antoine en de la Rochre wate*
ren op de grond : thans boven ge- renin de haven uit. De inwoonders
haelt, vinder! de wonden vol efurgni. Souriquou drijven fterke handel met
Jaques Quartier begroete haer koning bevers-vellen en andere pelteryen.
Agouhanna, en vCrwinterde aen fant Schuin over Accadie Valt de beruchte
Croix, een zandachtige uithoek, met' ftroom Pemtagouet: voor de mond
hooge vloed der rievier Canada onder leggen meenigte eilanden. 'tGrootgefet. En in defe rievier watert uit fte Monts Dejerts heeft goede vif7 meir de champlain, rondom bewaf- fchery en jagt: vertoond fich gelijk
Vreemde fchen van kaftanje-boomen. Alhier acht bergen, wegens foo veel breuvijfchen
onthouden fich de wonderbaerlijke ken, in welke doorfneeden is. 7 Volk
chaoufarou.
viflehen chaoufarou - doorgaens lang Etechemins veranderen allegangs
tien voeten, metkoppen; niet on haerwoon-plaetfen en naem : alfoo
gelijk den fnoeken: deb&kenheb de benaeming der vorften, onder
ben een»dbbr;eIdeVy tanden: de hui- welke ftaen, fich toe-paflen. De
den , votfterkefifhmbben,zijn fteek- ftroom Quinibequi is feer gevaeriijk
vry: verflinden veel vifch en gevoo- wegens klippen. Weftehjk af leid
gelt. Tuflehen de liefen ingefwom- Bacchus-eiland vol wijngaerden voor
men houden ftillekens den bek even de rievier Chovacoet. De landzaeten uerkvaerboven water: de vogelsop de felve, alhier verfchillen feer veel van d'an- di^kvensals op een.ftruik, neder fittende, dere wilde menfehen : zy fcheeren monier.
worden onder water gerukt. 7 Ge- 7 hoofd-hair tot over de kruin kael
bergte leid alhier wijd en zijdmet af : dragen echter lange vlechten,
vol
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vol veeren bertooken : verven de ter oorfaek geen kans fag, de wilde
aengefichten rood en fwart : gaen menfehen te bedwingen, met foo
met'knodzen, boogen, pieken en kleine magt, als uit Vrankrijk voerde.
Verriehtmr
pijlen gefcherpt van vifch-beende- De la Roque deed groote vlijt, om Ca-van
dt U
ren. Zy bouwen de landeryen feer nada verder en verder te ontdekken. Roatut
zindelijk, heggen de velden tuins- Sijn fwaerftereis ging de rievierSagewijs af : planten tabak, wij ngaer- guenay op. Doch , dewijl veel geld
den, kowoerden, maizen veel-ver- fpilde fonder verrichting, wierd door
vige boontjens: de ftruiken der maiz. den Franfchen koning 't huis ontboodienen den boonen tot ftaeken. Om den. De vruchtloofe togt bleef ze7
vmit
t hoofd de Rocher leid de fchoone ha- dert twee en fertig jaer fteken. Peter Montt:
de
Monis
bequam
tot
Parijs
een
verven Beauport: een klein eilandeken
middenweegs maekt de reede veilig gun-brief, om in de voornoemde
tegen alle winden. 7 Geweft wijd en landen handel te drijven met peltezijd bebouw7t en vruchtbaer voed rijen. Hyzeilde dan met twee fcheovervloedig menfehen en vee. De pen boven Accadye d' inwijk Jant Lauhaven Malebarre is rondom befet van rens in, en floeg hem neder aen 7 eikleine hutten met groove matten landfant Croix: alwaer van negen en
gedekt , welke in 7t midden een gat feventig koppen.geduurende de winhebben voor de rook. Deoeverszui- ter-maenden , om hals raekten vijf en
delijk zijn zandig en feer gevaeriijk. dartig; doch met verfch volk uit VrankQuartiers d'Eerfte die defe kuften aen deed wasrijk geftijft, verleide fijnwoonplaets
vemchtm- j a ^ u e s Quartier, uit laft des Franfchenop Port Royael; liet aldaer weinig minI**
koninx Francifcus, op'tjaer vijftien der als veertig man,enkeerde na huis.
honderd vier en dartig. Vijf maen- 7 Gefeide getal verftierf tot drie en
den duurde de togt. Thans na fant twintig : welke längs de zee-kuft
Malo gekeert, had ontdekt d'inwijk doolden , op hoope eiders een fchip
Laurens, Terreneuf en Natifcotec. ontdekten , om haer af te haelen.
vm In'sjaers hier aen hervattehy de reis: 7 Gebeurde, dat Poutrincourt met eentr'mtmt:
bark
de
ftrand
befichtigde,
alwaer
hy
voer de groote rievier Canada in:
vond de ftad Hochelaga :.en over-win- fijn ellendige lands-genooten vond:
terde aen d' oeverfante Croix. Alhier enterugvoerdena Port Royael-, want
fneuvelde een groot deel volks aen hy enkelijk over-quam , om op Accadie te verblijven. Ondertuflchen
Scheurbuik de fcheur-buik,een ziekte toen maels
wierd
de gunft-brief, aen de^Monts
wanneer be onbekend. En 7 ftond gefchaepen,
ktij.
dat niemand 7 leven af bragt, tenzy verleend , in-getrokken. Sulx eerd'inwoonders een genees - middel lang de volk planting binnen Port Rohadden getoond ; namentlijk de yael nahuis op-kraemde. Poutrincourt
fchorze en blaederen des booms An- hervattezedert drie jaer 'tgeftaekte
nedda. Zedert bequamen vele. Quar- werk, vond de huifen tot Port Royael,
tier, 7 anker lichtende, voerde lifte- gelijk had gelaeten: bezaeyde 'tland
lijk den koning Donnacona nevens wijd en zijd : doopte behalven andeverfeheide edelluiden, gevangen na re , Memberton een Accadifche heer,
Vrankrijk. Alfoo de meefte aflijvig verre boven d' honderd jaeren oud.
wierden, keerden weinige te rugge, Poutrincourts zoon deed aen 't Franwanneer Quartier fijn derde togt fche hof bericht wegens den gantdeed, fesjaerzeder d'eerfte. In de fchen toe-ftand. Luchtkregen deje- vanfemmi'
haven fant Croix wierp hy een fterkte fuieten hier af, en verlof van de ko- gejefuuta
ftergednk'
Charlesbourg Royal op; alwaer ver- ninglijke weduwe : dat derwaerds Tvatrdtg.
winterde. IoandelaRoque aen wien uit haer ordc fonden Peter Biard en
de Franfche koning 'tapper-bewind EuemondMaffe: op voorgeven, dat
over Quartiers ontdekte landen op- Henrik de vier de haer fulx by fijn ledroeg, ontmoete met drie Zeilen on- ven mondeling toe feide. Doch de
der Terreneuf de vloot van Quartier, koopluiden, die tot Diepen d'onkodie de fteven^ t'huifwaerd wende: ften der nieuwe volk-planting nevens
Pou-
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Poutrincourt in maetfchappy bekof- Terwijl dit ten hoove diende, bantigden, wilden de twee Jefuieten denze Poutrincourts zoon, bekleedenniet over-fchepen. Zy bragten in: de de plaets van fijn afweefen de va7bloeddes Franfchen koninx, door der, van de gemeinfchap der kerk:
de Jefuieten vermoord, rooktenoch kregen den mark-graef Guercheville
binnen Parijs. Wat verzekering had- in Vrankrijk aen haer fnoer, die aenden haer goederen onder menfehen part in de nieuwe Maetfchappy voor
die den Spanjaerdtoe gedaen waeren? ettelijke bedongen peningen foude
Moet 7 chriften - geloof voort-ge- draegen. Zedert ontfingenze allerley
plant ? Immers zijn foo veel mon- wapen-rufting, metael gefchut van
niken ordens, welke lichtelijk twee den jongen koning Luidewiik de darmannen füllen uit-maeken. Indien tiende, en vordere giften uit de genochtans de koninginne beliefde, Je- meinte verzaemelt voor twee nieuWe
fuieten af te fchikken : zy verfoch- Accadifche apoftelen. Gilbe rt du Thet,
ten dan herftelling van haer in-ge- een gefleepen man uit de felve orde,
leide peningen. Biard en Maffe had- voerde7 een en ander over. Hetliep
den hier ooren toe: liepen 7ge-eifch- nu met de Jefuiten alles voor wind.
tegeld allerwegen op-zaemelen; als Zy maekten fich meefter van Port Roftrekkende tot voort-fetting des chri- yal : begonneireen fterkte optewerftendoms , onder af-gelegene hei- pen aen de ftroom Pemtagouet. Doch
denen. Men kocht eerlang met de alhier flaute de-gelukkige voort gang;
vergaederde fchat de gefeide koop- want d'Engelfchehopman Argal, derluiden uit : fulx de volk-planting den waerds gezeild, w7ierd door du Thet
Jefuiten voor d'helft aen-ging. Defe, vyahdelijk bejeegend ; doch betaeltot Port Royalaen-gekomen, lmeeten demet gelijke munt. Du Thet felf,
alles, over hoop. Zy fetten Poutrin- die 7 gefchut eerft lofte , wierd uit
court diervoegen den voet dwars ; Argais fchip over dwers door-fchoodat fich benoodfaekt vond klagtig te ten. Biard en Maffe zijn gevankeValien aen 7 Franfche hof, wegens lijk gevoerd na Virginia, ende fterkder Jefuieten overlaft; als die enkelijk ten aen Pemtagouet en Port Royal getoe leiden , om alles in te flokken- flecht.

Tweede Hoofd-fluk;

NIEUtT-ENG ELAN®.
een konftig gewrocht herten-vel,
Te*;*™"' T T i £ ^^ deS F*anfcnen k ° n i l l X beleefd
ontliaelt, zeilde by een boe-

van Vera- 1 I Francifcus, fette Joan Ver azano
^—^ van de Canarifche eilanden zem, aen wiens mond een rotze lag,
den ftreek wejftwaerd, in 7 jaer vijf- twintig mijlen in : binnen d' inwijk
tien honderd*vier en twintig : ont- deeden haer op vijf kleine eilanden,
dekte een laege Americaenfche kuft, buiten gemein vruchtbaer. Zedert
op vier en dartig graeden ten noor- vond hy (na dat honderd en vijftig
den : en aldaer naekt volk, welk ach- i mijl ten noorden vorderde ) feer
ter duinen tegen de zee feer vrucht- i woefte menfehen , welker kopbaere beemden bebouwde. Zedert ('pen by beire-huiden en zee-robben
honderd mijlen längs de wal noorde- uit-ftaeken. Hy had nu Terreneuf
lijk voort-gezeilt,befigtigde een land- aen ftier boord : wanneer over ftaeg
fchap volfehoone wijngaerden, tuf- na Diepe fmeet. Verazano dan deed
fchen de takken van hooge boomen eenige opening van de kuft , die
in-gevlochten : liepbinnen een ver- d'Engelfche zedert naeuw - keuriger
maekelijke ftroom : ftapte uit aen ontdekten : en, dewijl bevolkten,
7 eiland CLndia, vol boom-rijke ber- Nieuw Engeland noemden. Ditftrekt Befehif
gen, en weinig verder op 7 vafte land. fich uit van Pennobfcot tot d'uithoek ™JJJ*"
Alhier byden koning, gekleedmet Cod feventig mijlen : heeft fchoone England.
Q^
have-

zano.
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be- van Herfft-maend des jaers feftien
havenen en ftroomen : word oe
honderd en twintig gingze uit Pleywoondby verfeheide Volkeren, wei- mouth onder zeil: geraekte na elf
nig verfchillende in fpraek en zeden. weken,binnen d'inwijkcW, viermij- *>»j*c«
Hoewel ieder haer eigen opr-er-ge- len, ruim, rondombevvaflchenmet
fach-hebber erkend, foo is nochtans eiken-jenever en pijn-boomen uit
meoft aenf.enelijk de Bashabes van zandige duinen, welker boven grond
Pennal fcot De boodem is fich lelt een fpit-diep vruchtbare aerde heeft;
geenfints geijk : als die aen deene 7 Volk , teland geftapt, vond ettekant vol ichoone boiTchen groent: lijke ledige hutten en kooren in een
(debeliehen grimmelen van bevers) mand begraeven Weftclijk voort
aen een andere oord rijftze met zan- gezeild wierpen t anker in een vifchdige en fteenachtige heuvels , wel- en vogel-riike haven, befpoelende
ker vaileyen verftrekken voor hoo- een vermaekelijke landfdou , doorven en koorn-velden. De Oceaen le- waeterd van verfche beeken: vonden
veit overvloedig kabeljaeuw Pen- akkers eertijds bezaeyd; doch geen
nobjeot, in'tnoordelijkfte deel gele- menfehen. Aihier bouwdenze op
gen , heeft een groote boezem vol een hooge grond 'tvlek Pleymouth, ''rt**r
fchoone eilanden: tegen haer hoog nevens fpringende fonteinen. \Se-mm'
gebergt ftaet veeltijds eenhollezee. gen - tien huifgezinnen , behalven
Tuflehen 7 gebergt valt de ftroom d'een loopende gefeilen, floegen
Chovacoet, weder-zijds bewoond van fich ter neder in twee rijen hutten.
verfeheide landaerd. Maffachufets .Dit getal groeydete mets aen door
fpanddekroon boven alle geweften nieuwe vdlkplanting , uit Engeland
in Nieuw Engeland. Hier leggen afgefchikt : alfoo 7land allerleiTekoorn rijke eilanden, bequaemeha- vens middelen overvloedig vervens, vermaekelijke hooven , on- fchafte. Behalven d' aerd-gewaflchen
telbare moerbeefie-boomen. d'Uit- hennep, vlafch, wijn-gaerden, ka-fc
hoekCodfteekt een hoog zandigge- ftaenjen , cederen , aerd beezien,
bergte zeewaerd: achter welkfchui- heeft 7 omleggende land overvloedig
len deStaetenBaey en Fuyk Baey. By patrijfen, endvogels, ganfen, fwaeorde des Engelfchen koninx Jacob, nen, kalkoenen, duiven* en eengeTophamt voer loan Popham by den mond ider
dienftigbeert: mofte: ditwijktin groot- JJ/.J^
veiruhting.ftroomSagadahoch in: bouwde aldaer
' heid niet voor een os : anderfints »»/».
op een half eiland de fterkte ^2?»/ Ge- ontleend het iets van verfeheide dieorge : verftond uit d'ingezetenen,hoe ren ; want de kop met breede hoorlängs de rievier landwaerd men- nen gelijkt na een bok, de nek na
fchen-eters woonden , welker tan- een hert: voorts heeft het körte
den drie duimen lang by den mond maenen, lang hair gelijk een cland,
uitftaeken : hoe de duivel Tanto haer een groote quabbe onder de ftrot,
alle maenden eens verfcheen , en lange beenen , koe'ije - voeten :
jammerlijk plaegde. MetPophams af- 7 vleefch fmaekelijk word by d' ingelijvigheid kraemde de nieuwe volk- zetenen tot winter - voorraed geplanting wederom na En ge lan d op. droogt. Om de moffen te vangen, beZedert is 7 werk nu en danhervatby fetten ze een groote hoek lands: ftood'Engelfche hopmannen Argal, Hob- ken wijd en zijd vuuren: loopen halfon Hunt, Smith, Darmer en Roeraf;ve-maens-gewijstot malkander zeemaer de toeleg had geen gelukkige waerd toe: en drijven 7 wild te mets
uitrtag.Onaengefien de voorige flech- na 7water: alwaer anderein booten
te togten, is binnen Londen een maet gewapend opparten , die de moffen,
fchappy opgerecht, die een vloot na geneegen tot fwemmen afmaeken.
Nieuw Engeland fchikten. Den feiten

122

Derde

^

bvi

i v -«*.

BE

f^tnwu'NOVT.
jQRCKrW
!N" O VJS. « . A X G X I Ä Ä-Pai-ti*

"Virginia;
jiecuratiffSrtuL et MytfjbtUL

N I E Ü W- N E D F. R L A N D.

T1 ^^ ">

Derde Hoofd-ftuk:

-KIEU

W HET>E\L

A N (D.

\kuw-Ned0and ten zuid-we- tijds in wapenen ftaen tegen die d'ooflten bepaejd door Virginia, ftelijke walinhebben. En defe voeden
ftorttöftnöord-ooften tegen infchelijx geduurige partyfchap met
Nieuw - Engeland, in 7 noor- d'Holländers, daer d'andere Volkeren
den befpoeld van deftroomCanada,en ten weften goede vriendfchap ondertegen de ftranden door d'Oceaen, blijft houden. Op een klein eilandeken,
noord- weftelijk landwaerd onbekent. dicht onder de ftrand der Makwaes,
d'Eerfte , die dit geweft aen-deed lag eertijds een fterkte, voorfien met
was Henrik Hudfon. Defe), gehuurt by twee gotelingen en elf
fteen-ftukken,
v
d'Ooft-Indifche Maetfchappy, om in doch is eindelijk verlaten.Op 7 eiland
7 noqtden van America een doorgang Manhattans leid Nieuw - Amtierdam ,
te foeken na China ,' ging zeil met vijf mijl van d'Oceaemmet een ty ldpen
: 7jagt de Halve Maen, op 7 jaer feftien de fchepen aldaet uit zee ter reede. De
honderd en negen. Voor Terreneuf ftad heeft een aerde fterkte.Binnen de
wierp hy 7 zuid-weftelijk over ftaeg: fterkte ftaet op 't uiterfte bolwerk na
geraekte in een groote rievier: aldaer de rievier een wind-moolen, enfeer
bjiftwee mannen niet elands huiden hooge ftaek by welke een vlagge
bekleed : en zedert gelukkig binnen word öpgehaelt, wanneer eenig vaerAmfterdam. Nieuvo yNederland aldus tuig in Godijns bay haeropdoed. De
ontdekt , maekte veel koopluiden kerk rijft met dubbeld verheeven dak,
gaende , om de voet van een vafte tuflehen welk een vierkantige toorn
handel hier te veftigen. Weshalven boven uitkijkt. Ter eener kant leid
verfochten en verkreegen op'tjäer 7 gevangen-huis ; ter ander zijde des
feftien honderd en veertien een gunft- tempels de wooning der flotvoogd.
brief by d'Algemeine Staeten in 7 Gra- Buiten de wallen zijn d'huifen, meeft
venhage , ten einde NieuwNederlcmd doot Amßerdammers getimmert. Aen
bevöären met uit-fluiting van andere. de waterkant ftaet galg en wip. Een
Ernftig wierd rtü de vaert by de hand prachtige ftads - herberg beflaet d'afgevat. Adriaeti Blök en Godijn ont- gelegenftejioek. Tuflehen de fterkte
dekten eerlang alhier verfeheide ku- en defe herberg is een ry van bequaeften , eilanden , havenen en ftroo- me wooningen : onder welke af-fteemen. Onder de ftroomen is de Man- ken de pakhuifen der Weft-Indifche
hattans öf Groote ri evier verre de vo or Maetfchappy. Voorts heeft Nieuwnaemfte : als'welke met twee wijde Nederlanddoorgaensbefiens-waerdimoriden, befpoelende 7 magtig eiland ge water-Valien, uit hooge rotzen neMat'ouwacs , in dOceaen uit- waterd.der geftort, ruime kreeken en killen,
De Zuidelijke mond word genaemt verfche meiren en beeken, aengenaeHeiifamt
Port iMay of Godijns Bay : midden- mefonteinen en water-wellingen, diewateren
\yeegs leid 7 Staeten-eiland, en wei- by Winter-tijd rooken , des fomers
feer
koud
zijn,
en
nochtans
veilig
geManhat- nig hooget'tManhattans , alfoo getansftroom. n o e m t n a het volk, welk aen d'ooft-dronken werden. Ondertuflchen luzijde der ftroom 7 vafte land be- den d'inwoonders nooit overlaft van
woond. Dit zijn wreede en wreeveli- de vloed : noch uit zee» dewijl met
ge menfehen, yyahden der Hollanders: fpring-ty 7 water flechts een voet
gelijk ook van de Sanbikans, die den hooger wafcht: noch rhet op-water,
weftelijkenoeverbeflaen. Opwaerds welk alleenlijk eenige laege landen
leggeh de Makwaes en Mahikans, die plas fet voor een körte tijd, en de felgeduurig elkander beoorlogen : ge- ve met flibbe vet maekt. De zee kuft
valt heuvelachtig uit zand en kley -.
lijk voorts alle de inwoonders aen de
weshalven allerlei kruid en geboomte
weft zijde der ftroom Manhattan veelQ_2
overyfchr'upg «i «*fMri»£ va»
Nieuw Nerland.

Boomen
htedatnig:

vqngaer.
den:

»«*.&
overvloedig voort - brengt. 7 Eiken- limoenen , niet min fmaekelijk als mMmx
hout wafcht gemeinelijk feftig en fe- gefond , hebben, tot rijpheid geko-r
ventig voeten hoog , meeft fonder men , de groote van een gerneine
quaften, weshalven feer bequaem kool. d'Engelfche drukkenuitdefelv«
P.
tot de fchip-bouw. De nooten boo- een nat, welk den Spaenfche wijri
geenfints
foude
toegeven,
indien
niet
men verfchaffen een hccte en duurfaeme brand : en een wonderlijk be- haeftig aen 7 zuuren floeg. Dekalafchouwen, wanneer de bofichaedjen harten uitgehold verftrekken voor
worden aengeftooken : het zy om water-vaeten. Tabak krijgt bladeren
een vryer jagt te hebben : het zy om lang vijf vicrendeel. De pepoenen
de grond tot bouwery te on tleedigen. Valien weelig en aengenaem. Detar-**r1M:
Sommig gewafch uit Holland ner- we, gezaeyd in kuilen fes voeten van
waerds gevoerd, aerd beter als in Hol- elkander, fchiet hoog en fchielijk op:
land felf: namentlijk , appel, peer, fulx 7 onkruid onder ftikt. Turkfcne
queen, kers, pruim, ael-beezie, apri- boonen , nevens de tarwe geplant,
koos, kruis-dooren , mifpel, milka- vlechten haer rondom de ftruiken.
ton en ajuin. De wijngaerden waf- Graeuwe erweten flaegen hier foo- tn"tm!
fchen aller wegen in 7 wild : en drac- daenig, dat tweemael 's jaers op een
gen overvloedig blaeuwe, Witte, muf- akker gewonnen worden. Geneeskadellen en fpek-druiven. Eenige tijd kruiden en indigo waflehen overvloeherwaerds hebben fommige met ge- dig in 7 wild. De garft kan boven
lukkige uit-flag 'twijn-perfenonder- t hoofd toegeknoopt. Voorts geven
ftacn. De vvijn behoeft geen Rhijn- allerley bloemen een aengenaem gefche ofFranfche te wijken. Alle aerd- ficht en reuk. 7 Gebergte beftaet uit g^jj*
gewafch, onder de Duidfchen bekend, vol-aerde, of een kley ; bequaem tot x<w
word in de hoo ven geteelt. De watcr- fchotels, potten en tabaks-pijpen te
bak-
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bakken. Eiders is ookovervloed van te vinden is. Haer fchilderyen verberg-kriftal en Mofcovifch glas. An- toonen fchepen, boomen en dieren;
dere bergen leveren marmor, ferpen- doch feer rouvv. In plaets van pluimen
ieud mfil- tijn, blaeuwe en hert-fteen. Enhoe- tooyenze fich met geftrikt hair vol
vtr-mpun: wt\de Nederlanders nooit veel moei-fijoertjens. 7 Hair heeft een hoog- hair-dete hebben aen-gewend, om na mijn- roode verve en verwonderens-waer-raed:
ftoffen te graeven, het zy niet fterk dige glans, welke noch verblikt, noch
genoeg , het zy om niet andere de door regen afgaet. De paerden in paerden:
tanden waterig te maeken : fooblijft Nieu-Nederland zijn of uit Engeland
het echter buiten tegen-fpreken, dat of 7 Uitrechtfche Sticht gebragt. De
d'onder aerdfche kuilen der bergen Stichtfche overtreffen verre d'Engelgoud en filver verbergen. Wanneer fche. Beide blijveneen wonderlijke haerziekte-.
**$*££ 7ojpperhoöfd fVilbem Kieft; in 7jaer ziekte onderhaevig, waer aen meenige binnen weinig uuren fterven.
u ** feftien honderd vijf envcertig, d'In
'tgoud: diaenfche tolk Ägheroenfe gebruikte -.7 Selve quaed treft de koebeeften, als
7 (ten einde door hem d'onluften, ge- op yerfche gronden weiden. Doch
reefen tuflehen de Weft-Indifche hier tegen ftrekt tot genefing hooy
Maetfchappy en 7 woefte volk Mak- gewartchen in biakke Valley en. d'Aewaes , ter neder leide) befchouwde, ker-boflehen meften overvloedig verhoe degefeide tolk 7aengeficht met kens ; die met Turkfche tarwe gegeel-bljnkende verve beftreek. Kieft voed worden geven tfmaekelijkoordeelde eenig koftelijk berg-werk. fte fpek. De fchaepen, hoewel wee-fib**&<
teJfchujlen jn dit werk-tuig : ftelde lig voortfetten , worden fchaers aen^^^eroenfetevreden : bragt het in de gehouden, ter oorfaek de volkplan^fmelt-kroes : kreeg twee ftukjens tingen geen volk können milTchen,
göud, waerdigdrie gülden. Hy hield oni wacht te houden tegen de wol7geheim ft^ : naelde een emmervol ven. Ook geeft 7 herten - vleefch
JtojfFe van den be/g by Ag^£ro/nfe aen- fulk een vervulling, datze de fchae" gewefeh met gelukkige uitflag ,# alfoo pen dies te meer können miflehen.
.deftoffegoudfeverde. Kieft nieinde Voorts zijn hoenders , kalkoenen ,
miiets grootsgevonden te hebben: ganzen, end-vogels, duiven en ander
Väerdigt ArendCorfen Nieuw-haven pluim-gediert wel te bekoomen. De
leeuwen, welker vachtend'Indiaenen leeuwen-.
-Hoerom met de Hoffe na Holland. Doch alfoo
ter markt brengen, vangenzeop een
bleef ßektn, ^f^fjjp n 0 oit te voorfchijn quam, gelijk ook namaels niet defluit de Prin- hoog gebergte , vijftien dag-reifens
ces, welk7opper-hoofd Kieft voerde, zuid-Weftelijk af-gelegen. Hier val- Vetren, haer
die fich voorfien had van de voor- len ook veel pek-fwarte beiren, fchu w ^fke
noemde berg-ftof, bleef 7 nader on- voor menfehen; doch aengeranft,
loopen op de jaegers los toe: floppen
tehiUerytn derfoek fteeken. De ingezeetenen,
fiervreemtt Verfcheidentlijkverdeelt, komen on-eerft de wonde met een prop blaededertingover-een, belangende 'tfchil- ren : en , indien de fchutter onderderen der licchaemen, fchilden, knod- tuflchen fich bergt in een boom, klimzen en richel-werk binnen de huifen. men na om hoog , fteeken 'thoofd
Hier gebruikenze verven, of uit plan- tuflehen de beenen en vallen nederten geperft , of uit fijn geftampte waerd. Zy flaepen geduurende de
fteenen. De voornaemfte plant is den Winter: fes weeken leggenze op een
melte niet ongelijk, behalven dat een zijde, en even foo lang op d'andere,
ftruik veel fcheuten krijgt en rood- zuigende aen haer poot. Een kreubruinebeefien : welker nat in de bin- pel bofeh of hol gebergte ver ftrekt
nen-baft van boomen vergaedert te- voor flaep-plaets. Op de grenzen van %erivr'"n;
gen de fonne te droogen geleid werd: Canada worden nuen dan beeften ge- " "fiea'
en gedroogt in fakjens bewaerd. De fien , gelijkende eenigfints na een
inwoonders temperen de verve met paerd : hebben geplitfte klaeuwen ,
water, en beftrijken dan7licchaem: ruige maenen , een hoorn recht aen
geeft 7fchoonfte purpur, dat ergens 7voor-hoofd, een ftaert als de wilde
Q^j
fwij-
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fwijnen fwarte oogen, een herten- wijfjens verfcheelen van de mannethals beminnen de naerfte wildernif- jens , datze geen hoornen hebben.
fen: zijn fchuw van malkander: fulx Beide können licht tarn gemaekt. Na
7 mannetje nooit nevens 7 wijfjc gejaegt fpouwen heet water op de
weyd , dan alleenlijk wanneer tot honden uit. Zy hebben groote kracht
voort-teeling vermengen. Thans leg- in haer klaeuwen , fulx met eenflag
genze haer wreedheid af; foo haeft een wolf dood-fmij ten. Haer vleefch«
deteel-tijd över is, vallen niet alleen verfch of gezouten, geeft goed voedander wild; maer felf haer eigen ge- fel: de klaeuwen genefen de vallende
merk- waer- flacht aen. Ten zuiden op Nieuw-Ne- ziekte. Doch geen wild is hier over- kutan
digeee landerlands boodem vindmen veel eelan- vloedigerdan d'harten , die allentden:
den; beeften die , volgens Erafmus halven met groote troppen weiden.
Stella , een middelflag uit-maeken Als voor wolven of wild-fchutten
tuflehen harten en paerden. Zy fchij- vluchten , nemen veeltijds den loop
nen by de Duitfchers haer benaeming na de ftroomen : begeven haer te
te ontleenen van elende : ter oorfaek water : alwaer in meenigte gevanaen de minfte wonde, hoewel ander- gen worden; want terwijl over-fwemfints fterk, fterven : als ook nadien men, fchrikken door deweer-galm,
veeltijds met vallende ziekte gequeld die van 7 gebergte komt , gemaekt
zijn. Zy draegen breede getakte door de jaegers die d' ander oever
hoornen, een körte ftaert, een ruige beflaen : waerom geen land derven
nek , veranderlijk hair , na de ver- aen doen : middelerwijl binden de
fcheidendheid des jaer-gety , wijde jägers houten te zaemen , met welen lange ooren, uitfteekendelippen, ke na de harten, te mets af-geflooft,
kleine tanden een dikke huit, die afdrijven. Voorts voed Nieuw -Nemet licht kan door-gehouwen. De derland veel mufeus-katten , byfonder
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der op waterige gronden. Defe bee- dat de felve niet können quijt raeften zijn boven gemein fchoon: ken , dan te gelijk met 7 leven.
de huit door fwarte vlakkeh aerdig Voorts levenze in 7t water en op
onder fcheiden : de bek ftaet vol 71and, by troppen te zamen, in nefcharpe tanden: de ftaerten fleepen ften van hout getimmert over loo}ztvet,waer lang achter na. Veele geleerden zin- pende water. De neften verdienen
van komt l twiften wegens de zivet, of het na- geen gemeine verwondering : wormentlijk 7zaed der zivet-katten is: den aldus toegefteld. De beevers
Cagtanus dreef fulx; maer is by Julius brengen eerft te zamen alle los hout,
Scaliger diefwegen grondig weder- 7geenlanx de rievier vinden : en
leid. Mattbiolus, wiens gevoelen wanneer hier te kort fchieten, bijten
verfeheide omhelfen, houd het zi- in 7 naeft gelegen bofeh de fmakevet te zijn der katten fweet , alfoo iijkfte boom-baften rondom af: fcha7felve overvloedigfl: vergadert wort, ven dan met de flag-tanden, die twee
wanneer defe beeften door tergen boven en foo veel onder aen'tvoormoede gemaekt, hijgen. Doch dewijl fte tand-vleefch uitfteken , door de
't fweet van 'tganfehe lijf af drupt, ftam heen : tot de boom nederen nochtans niet over al zivet levert, plotft: wanneer voorts de ftukken
foo kan 7fweet geen zivet wefen. opgelijke Wijfe Rortenv, na vereifch
Andere keuren zivet voor een af- der voörgenOome timmering. 7 Wijfgang der katten. Defe verdeelen alle jen voert de ftukken op de rüg,
afgang in een onnutte, als fweet, et- 7mannetje beftiert defelVe achter,
ter, drek: of in een dienftige, ge- ten einde niet afvallen. De neften
lijk melk en zaed tot teeling. Onder rijfen konftig tot vijf verdiepingen
de laetfte -zoort moet zivet geree- hoog: boven tegen de regen met kley
kent. Want waerlijk 7 is niet anders toegefmeert: in 7 fnidden is een
als een afgang indeklierigepartyen doorgaende opening: om in de
omtrend het baer-lid of mahnelijke ftroom te düiken , foo haeft menroede, door in gefchapen kracht ge- fehen vernemen.' Weshalven ook by
maekt : even gelijk de Iever 7 bloed, beurten een uit den hoop fchildd'uyers en vrouwen borften melk, wachthoud, en's winters eentweed'ooren vuiligheid , d'adders vergif de 7 water open houd , door getuflehen haer tanden voortbrengen. duurig bewegen der ftaert. De ftaert
Ondertuflchen zijn de katten met is platachtig fonder hair, en 7 aengehaer zivet verleegen: waerom7 fel- naemfte vleefch, welk ergens voor
ve quijt-maeken door vrijven tegen lekkerny verfchaft word. De beevers
boomen : en vriendfchap bewijfen, dragen feftien weken : krijgen eens
aen die het in de kooyen met een le- ^s jaers vier jongen, die even alsjonpel af ftrijken. Doch boven alle wild, ge kinderen fchreyen en zuigen; v
leverd Nieuw-Nederlandjaerlijx, vol- want de moeder rijft ophaer achtergens d'oog genüge Adriaen van der fte pooten, en geeft t'ellekens aen
Donk,ftijftachentig duifend beevers. twee ieder een borft , alfoo flechts
\Btm üb.}!. Plinius verhaelt, hoe defe beeften twee borften heeft tuflehen de voorhaer fweferkens af-bijten, en fulx fte beenen : en defe zijn niet ongeden jaegers vertoonen: alfoo om de lijk der honden: d'aehterfte komen
fweferkens , feer dienftig genees- met die van ganzen eeniger maeteij
middel tegen onZinnigheid , nage- over een. Weder-zijds der fchamelboorte , ophouden der • ftonden, heidleggen twee gefwellen , binnen
hoofd fwijmeling, jicht, verlamming, byfondere vliefen beflooten. Uit de
buik- entand-pijn, verduiftering van fchamelheid fweet een ooliachtige
oogen vergif en voet-euvel, ge- vocht, niet welk zy alle deelen des
Befchrijvingfocht worden. Doch Plinius taftby- lichaems,die bereiken können ,fmevan de nafter mis ; want de beevers hebben ren, om niet nat te worden. Van bintuur der
beevers feerfeer kleine fweferkens, aen7rugge- nen gelijkenze na een opgefneeden
merkwatrbeen binnen in 7t lijf diervoegen vaft: varken : leven by blaederen en badig.
ften :
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ften: beminnen buiten gemein haer l Krijgen doorgaens twee of driejonjongen: de wind hairen , boven de [ gen : welker oogen tegen defonnerugge glimmend' uit kijkende, vallen | ftraelen keeren. Indien defe fonder
des foomers af, en waflchen weder- toe-knikken 7t hemels-licht befchouom tegen den herfft: zijn kort-halfig: wen, voedenzeop : anderfints, die
hebben fterke zeenuwen en fpieren: fulk een proefniet können uit ftaen,
maeken in 't water en op land een I worden muten 'tneftgeworpen. De
fnelle beweeging •. befet van men- jongen, als beginnen vlugte zijn, bofchen of honden, bijten vinnig. ven in de lucht gevoert.en aldaer aen
caßorium't Rechte caftorium, foo koftelijkge- haer felf gebeten, worden by d'oude
hoedanig
wardeert by de genees-meefters onder-vangen; en door de felve wegzijn lankwerpige fweferkens ; niet gejagt, wanneer bequaem zijn ten
ongelijk een rimpelige peer , wel- roof te vliegen. Verwonderens-waerke aen 7 ys-been der bever-wijf- dig is haer fcherp gefigt; want verhejens vaft hangen: $ Indiaenen kerven ven onder de wölken verre buiten
de klootjens van de mannetjens, de- 's menfehen oog .befchouwenze echwijl geen caftorium uitmaeken on ter 7kleinfte visjen in de ftroom,
der Tiaer tabak. De lucht boven en een fchutlende haes tuflehen de
Gevoogelt Nieuw - Nederland heeft ook allerley ftruiken. Haer adem ftinkt leelijkz
in Nteicmwaerom ook de licchaemen haeft
Nederland. gevögelt. Behalvend'haviken,fperwers, fteen-krijters en andere roof- verrotten, aen welke knaeuwen. En
voogels, is alhier overvloed van aren- hoewel geil zijn, levenze lang -. fter-.
den onderling onderfcheiden; want ven meeft door honger, dewijl de
fommige zijn graeuwachtig, andere fnebbe by ouderdom diervoegen
bruinder , behalven 7 hoofd, hals , krom wafcht, dat niet können opeftaert en flag-pennen, die een fpier- nen. Weshalven eindelijk in 7opwitte verve vertoonen. Alle hebben perfte der lucht tegen de fonne ineen vaft lichaem, beenderen fonder vliegen; in de koudfte ftroom nede'rmerg de klaeuwen lang een mans vallen : haer vederen niet fonder
vinger, defnebbe fterk enkrom, de klam fweet uit-pluifen : en alfoo den
herfenen droog , d' oogen klein en adem geven. Maer behalven de gehol, de vederen hard, de rechter voet noemde roof-voogels valt hier een
grooter als de flinker, beide leelijk, overvloedige meenigte reigers, pi7bloed grof, d'afgang feer Hinken- toors , ravens , kraeijen , uilen,
Arendtn de. Zy onthouden haer meeft in ou- fwaluwen, vinken, ys-vogels, tuinhaeraerd. de boflehaedjen , welker grond van fluipers, korhoendersy faifancenen
ruigte ontbloodleid, als ook nevens winter - koninxkens. Onder vele
7 water: dewijl op vifch aefen, en al- munten uit de fpechten metfehoone sm»itW'
Hkm
''
lerley gevoogelt verfcheuren , en vederen en kuiven. Defe pikken f
felf konijnen, haefen,fchild-padden groote gaeten in de boomen : en
en ander vier- voetig gediert in de maeken hier door eengeluid, alsof
lucht weg fleepen: ja taften elkander houd-hakkers aen 7 bofeh arbeiden.Dww f
aen, wanneer verhongert zijn. Som- De duiven vliegen by fulke troppen, "
mige arenden vliegen ten buit op den dat d' Indiaenen na de broey-neften
middag: andere met 7 rijfen der fon- metopfet verhuifen :*älwaer de jonne. Zy vallen gelijk een Mixern op gen , met honderden uit de neften ge7na-gejaegde aes. Drinken weinig, ftooten, een maend lang voor 7 gantaengefien 7 bloed der beeften voor fche huifgefin ten fpijs verftrekken.
drank verftrekt. Zijn boven gemein Vorders heeft Nieuw-Nederland een
«MP**
geil, fulx meer als dartig mael daegs wonderlijk vogeltje, ftijf «en duim ielt}
te zamen vermengen , niet alleen lang, vol glinfterende vederen, zui- "
met haers gelijk ; maer zelf met de gend aen bloemen gelijk de byen : is
wijfjens der haviken en wolvinnen. foo teeder, dat met vvater gefpuit
Zybroeyen de groote eyeren uit in aenftonds fterft, en gedroogt voor
dartig dagen, de kleinder in twintig. een vreemdigheid bewaerd word.
Maer
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kalkotntn: Maer dit geweftblijft buiten gemeinen fneeuw-witte tanden : zy zijrt
voorfien van kalkoenen, welker •door den bank zaluw van verve:
getal niet minder verw7ondering ver- matig omtrend fpijs en drank: water
dient , als de fmaekelijkheid en lefchthaerdorft; Turkfche terwe en haervoedgrootheid; want zy troppen aller boonen, vleefch en vifch gebruiken ^
wegen by veertig en vijftig te za- edele en onedele metgelijketoe-bemen : weegen door den bank by de reiding. De terwe geftampt, word
dartig en meer ponden : worden ge- dagelijx tot een pap gekookt by
fchooten, ofaeneenlok aes, d'an- haer genoemt fappaen. Zy ondergel verbergende, gevangen. In de houden geen gefette tijd omte eten*
lente en herfft grimmelen de wate- Wanneer honger^ krijgen gaet de
ren alhier van fwaenen , ganzen, maeltijd aen. Beevers-ftaerten verpijl - Harten, teilingen , fmienten, ftrekken voor de fmaekelijkftelek-'
duikers , ael-fcholfers en pelikae- kernijen. Op de jagt levenze ettelijnen, behalven ander vreemd flag, ke dagen by geroofte terwe, in een
welk Europa niet kend. Devifch-rij- klein fakje om 7 lijf gebunden. Een
Vtl/Ci
ke ftroomen en meiren verfchaffen weinig terwe dijd in 7 water uit tot
fteur, falm, karper, baers, fnoek ,voo- een groote klomp.Henrick Hudfon ver- Hudfon
ren,bliek, allerley ael,fpiering,fonrie- haelt, hoe hy binnen de ftroom Mon- J J J ^ £
vifch, den poft in fmaek gelijk, en taines, op d' hoogte van veertig grae- waerdig.
gulletjens, die fich by water-vallen den in-voer, en aldaer te lan dftapte:
laeten grijpen. De zee levert krab- d'lndiaenen maekten vreemde potben met en fonder fchelpen, zee- zen met danfen en fingen : droegen
haenen en paerdjens, robben , ka- pijlen, welker punten beftonden uit
beljauw, fchelvis, wijting, haring, fcherpe fteentjens, aen 7 hout met
makreel,rog, fchol, bot, fteen- harsvaftgekleeft: zyfliepen onder
braezem, fchild-padden en oefters, den blaeuwen hemel op gevlochte
welker fommige een voet lang zijn, matjensofboom-bladeren : zoogen
en peerlen hebben ; doch weinig fterke tabak r waeren vriendelijk;
bruin. Onder vergiftig gediert,7 geen doch feer diefachtig. Hudfon dartig
Nieuw-N,ederlandquelt, is de vreefe- mijl hooger aen-gezeild, begaf fich
lijke ratej-flang. Defe yeel- vervig, in een fchuitje , by een oude Indiaen
heeft een dikke kop, vier lange fcher- gefach-hebber over veertig mans en
pe tanden en hoornachtige ftaert, feventien vrouwen, die hem voerde
niet leden over malkander meer of na ftrand. Alleonthieldenze haer in
minder verdubbeld , na ieders ou- een huis, konftig gebouwt uit baften
derom; want jaerlijx groeyt de ftaert van eiken boomen. Rondom lag meer
een lid uit. Door 'tfchudden der als drie fcheeps-laeding Turkfche
ftaert onftaet eenyfelijkgedommel, boonen en terwe te droogen: behalRaetel- ten bewijs dat bijten fal. De ratel- ven 7 gewafch , dat weelig te veld
flang.
flang fpert als dan een wijde bek o p : ftond. Soo haeft had Hudfon 7 hoofd
7bovenfte verheemelte heeft een onder dak niet, of wierd geplaetft o\>
blaeuwvlies, dubbeld over malkan- twee matjens , ter aerde neder-geder, geflaegen,waer uit doodelijk ver- fpreyd.Gefwindkregen twee mannen
gif tuflehen de tanden fchiet. Een laft, om wild te fchieten. Defe bragcequetfte van dit ongediert wierd be- ten na een oogen-blik twee getroffen
iwaerlijker geneefen indien niet duiven. Eenvettehond, Wienshuid
het veld een heilfaeme tegen-gift met fchelpen feer handig af-vilden,
verfchaften , welk d' Indiaenen ge- wierd aen 7 vuer geleid. Men maekte voorts andere toe-ftel tot Hudfons
Geßaheder duurig by haer draegen. Dit volk is
Nieuw-Ne
in verfeheide landaerd onder-lchei- goedonthael; doch alfoo fich, niet
der 1anders:
den,alle welgefchaepen en fterkdieb- vertrouwde aldaer te vernachten^
benpik-fwart enfluik hair, hardge- heeft niet genuttigt : onaengefien
lijk een paerde-ftaert: breede fchou- d'lndiaenen haer pijlen braken enin
ders: fmalle middelen :bruine oogen 7 vuur wierpen , ten einde Hudfon
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joW/*r </«• alle vrees benaemen. De kleeding den mannen en vrouwen vooreeii
2322«: ^ p r Nieuw-Nederlanders is niet min- opper-kleed, en by nacht vöor een
der als prachtig. 7 Vrouw-volk tooyt bedde-kleed. Beide gaen meeft
haer meer als de mannen. En hoe- bloots hoofds. 7 Vrouw-volk bind
wel de winters hardnijpen, gaenze 7 hair ach ter tot een tuit, over weltot haer dartien jaer naekt: alleen- ke een vier-kante kap, vol zee-wand
lijk is de fchamelheid der jonge gevlochten, trekken. Met de felve
dochters bedekt. Alle hebbenze om ftof pronkenze haer voor-hoofdde middel een gordel uit walvis-vin- fpanfel. Om de hals en handen
nen , baleynen of zee-wand. De dragenze fnoeren van zee-wand:
mannen fteeken een lap duffels- en fommige ook om de middel.
laeken , leer of bond , breed een Eer d' Hollanders fich alhier nederhalf eile en negen vierendeel lang. floegen, beftonden defchoenenen
tuflehen de beenen door; fulx een 1koufen uit harten- of eelands-leder.
vierkantig ftuk achter over de bil- Andere maekten ookfchoenen van
len en voor over de buik hangt. terwen ftroo. Maer , zedert eenige
De vrouwen hebben een onder-rok tijd herwaerds, bevinden haer betet
ter halver been, met zee-wand dier- by Hollandfche fchoenen en koufen.
voegen konftig gewrocht, dat de De mannen fchilderen 7aengeficht
rok fomtijds op drie honderd gul- veelvervig. De vrouwen fetten flechts
dens ftaet. Voorts fteekt 7naekte lijf hier en daer een fwart ftipjen. Beide
in een harte-vel, welker tippen vol zien buiten gemein ftaedig. Haer hmVj*
dünne neftelingen flingeren. Een huifen zijn meeft op een gedaente gelange tabbaerd opde rechter fchou- timmert: verfcheelen alleen in meer
der met een knoop, om de middel of minder lengte : de breedte van
met een band geftrikt, verftrekt twintig voeten komt allcrzints over
een.
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een. 7 Bouwen gaet aldus toe. Zy namentlijk gepleegt onder den blaeufteeken gefchilde nooten-takken in wen hemel, fonde te zijn. Hoerery tMnrft<
de grond, volgens7beftek van de echter ftaet den vrijfters vry, indien ]"$!£,
ruimte der timmering. Boven wor- hier voor geld genieren. Weshalven
den de toppen tot malkander geboo- niemand fichrtoot, om met foodaegen , na de wijfe van een galdery: nige in d'echt te treden. Ja de geen over de geboogen takken in de trouwde beroemen haer, dat van vele
lengte latten vaft gebonden. Thans beflaepen zijn by ongehouden ftaet.
bekleedenze de wanden en 7 dak met Die trouwens-gezind is , bedekt vreemd
baften van ypen , eflen en caftanje- 7gantfche licchaem, en fet haer aldus vryin:
boomen : de baften fchiete'n tegen bemopt pp de weg ter neder. Een
7 krimpen over malkander -. degladde voorby-gaende vryer maekt eerlang
zijde is binnewaerd gekeert. Na de de koop blindeling klaer. Befwan- foanger*
IZI^
grootheid der huifen, fchoolen vijf- gert, draegen naeuwe zorge, ten ein- vrouwen
wontien , meer en min huifgefinnen te de de vrucht niet eenige h inder krijge. den handel
hsefßtrk- zaemen. Ieder weetfijnbeftek. Haer Als de baerens-tijd, (welke zy duideten:
fterkten leggen meeft op fteil gebergt lijk weten) genaekt, yertrekkenze na
by water-ftroomen. Detoegangis een eenfaeme plaets in 7böfch, felf
alleenlijk aen een kant. De timme- by de felfte kobde : flaen een hutje
ring gaet aldus toe. Zy veftigen in de van matten op : verloflen buiten iegrond fwaere boomen , wederzijds mands by wefen van 7 kind : fpoelen
met eike palirtaeden , kruis-gewijs 7felve af in 7 water , en omwinden
door malkander befet: tuflehen de 7 met matten. Na weinig-dagen t'huifkruifen voegenze wederom boomen, waerd gekeert, voeden voorts de zuiom 'twerk te ftijven. Binnen 7flot gelingen forgvuldig op : niemand
bouwenzeg»meinelijk twintig of dar- doedze ter minne. Soo lang een
tig huifen , welker fommige honderd vrouwezoogendeis, of leven draegt,
en tachen tig voeten lang, en fommi- fal geen vleefchelijke vermenging dulge kleinder zijn. Alle gepropt vol den. Een maen -ftondige komt niet
te voorfchijn. In zickten flaenze malvtrhuißng Volk. Desfoomers flaenze hutten op
•längs de vloeden, ten einde devifch- kander getrouwelijk by. De naefte
vangft voortfetten. Tegen de winter vriendenluiken d'oogenderafgerturverhuifenze na de boflehaedjen, om vene. Defe, na eenige dagen bewae- als
T oei omtrend
kens,
worden
aldus
ter
aerde
befteld.
\
'tn\ doode jagt dicht by te woonen, en fich
7 Lijk heeft een fteen onder 7 hoofd:
vttlheid van brandhout te voorfien? De veel- is gefteld fittens-gewijs : nevens 7t felder vrou- heid der vrouwen gaet hier niet in
wen:
fwang, dan alleen onder d'overften, ve plaetfenze een pot, ketel, fchotel,
lepel, geld en eet-waeren om in
de welke drie of vier wijven ten houd'andere weereld tegebruiken. Thans
welijk nemen. En onder defe blijft ftouwenze rondom hout, welk boven
fulkeen eendracht, dat nimmer we- met planken toeleggen : op de plangens eenig verfchil over hoop leggen. ken , met aerde en fteen gedekt,
Minder-jaerige trouwen niet, als niet worden palifläeden diervoegen getrouwen :
raed van ouders en vrienden. Wedu- veftigt : dat 7 graf na een huiswenaers en weduwen volgen eigen je fwijmt, aen welk ^odfdienftige
zinnelijkheid: alleen word inficht ge- eerbiedigheid toe paffen : waerom
nomen op ieders ftaet en afkomft. voor een groot fchelm-ftuk achten,
De bruidegom moet den bruid ver- foodaenige plaetfen te fchenden.
tcht-fchei- eering doen. Om het minfte mis- Over dooden maeken de mannen
ding:
verftand ftoot de man 7wijf, dicht geen misbaer; doch de vrouwen Helafgerofeht, buiten de deur : en trout len haer buiten gemein wan-gelaetig
met een andere.Sulx fommige jaerlijx aen : flaen op de borft : bekrabben
een nieuwe vrouw hebben. By hou- 'taengeficht : roepen dag en nacht
welijx breuk volgen de kinders den den naem der afgefturvene. 7 Grootmoeder, na welk ook7geflacht word fte misbaer maeken de moeders, by
gerekent. Zy keuren overfpel, voor
R 2
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aflyvigheid der zoonen. Zyfcheeren onachtfaem zijn , wordenze infche7 hoofd-hair af : welk op de grae- lijx bevonden , diefachtig, halfterrig,
ven , in tegenwoordigheid van alle gierigen wraekgierig. Anderfints bebloed-vrienden, verbranden. 7Selve toonenfichftaetig:gebruiken weinig
doen ook de vrouwen , als de man- woorden, Welke, na lange overdennen fterven: behalven dat ook 7 aen- king langfaem uitfpreeken en lang
gefichtdanpek-fwart maeken, en al- onthouden. De verftanden , door
dus in een herten-leere hemd-rok t? Hollanders een weinig gefleepen,
over 7 naekte lijf een gantfch jaer hebben fchranderheid genoeg , om
rouw draegen; onaengefien fomwijl goed en quaed voorfichtig te onderte zamen lelijk huis hielden. Tegen fcheiden. Willen geen overlaft dulfommige vonden houdenze vergade- den. Geenfints genegen tot gulfigheid, können koude, hette, dorften
Vreemde ringen tot duivel-dienft. Alhier fpeehonger
lijdfaem uitftaen. Wonderlijk »«*
handel van len de toovenaers een wonderlijke
ß,m
tovenaers:
rolle. Defe buitelen met vreemde is 7 gebruik van ftooven in d'aerde '
forongen over halsen kop: flaen haer met kley toegefmeert. Een klein
fei ven: fpringen, niet fonder naer ge- deurtje verftrekt ten ingang. Een zietier, door en rondom een groot vuur. ke kruipt binnenwaerds : fetfichter
Eindelijk heffen alle te gelijk een neder : en plaetft rondom de kant
vervaerlijk gelol aen : wanneer de heete keifel-fteenen. Wanneer een
duivel (foo zy feggen) verfchijnt in geruime tijd gefweet heeft, fpringt
gedaente van een verfcheurend of te voorfchijn in koud water: waer by
tarn beeft : 7 eerfte beduid iets groote baet tegen allerley ziekten
quaeds, 'tander'goed : beide geven vind. Hoewel dit volk fulk een on,
bericht wegens toe-komftige uit- derfcheid tuflehen menfeh en menfeh
komften ; doch t'eenemael duifter: niet kent, gelijk andere landaerd,
waerom dan ook haer onwetendheid evenwel heeftze edele en onedele*
toe-fchrijven, niet verftaende 's dui- flammen, minder en hooger gefachvels rechte meininge, als de zaeken hebbers, welker heerfchappy erfelijk
in van be- anders uit-vallen.
Voorts betoo- aen de huifen blijft. Alleenlijk wortOOVmrd».
verenze fommige diervoegen, dat den de krijgs-ambten vergeven , na
fchuym-bekken , fich in 7 vuur wer- ieders heldaedige dapperheid. De »»>•*
penen ongenaedig fmijten; en, foo veldheer fchaert de foldaeten niet in
haeft zy den betooverde eenige regimenten , benden of gelederen;
woorden aen 7 oor luifteren, gaet de maer leid enkelijk toe, om den vyand
Tael der verwocdhcid over. De tael van dit uit hinderlaege te verfchalken. By
Kieuw-Neder! anders volk is feer verfeheide; doch können nacht voerenze haer meefte aenflaeverdeelt in vier hoofd-fpraeken, na- gen uit. Voor de vuift houden niet
t
mentlijk Mahatans , Wappanoo , Sia-lange ftand : ten zy rondom befet
vanoo en Minquaes: zijn feer befwaer- zijn : dan vechtenze tot den laetften
lijk voor vreemdelingen te leeren, man toe. Wanneer eenig gevaer voor
alfoo fonder grond-regeis gefproo- handen ftaet, worden vrouw7en en
ken worden. Haer geld beftaet in kinderen eiders in een veilige fchuilZee-wand.
zee-wand , welk niet anders is dan hoek gebergr. Haer wapenen plach- »*/«»••
7 binnenfteftijltjevan kink-hoorens, ten eertijds te wefen pijl, boog en
door de zee tweemael 's jaers opge- vuift-hamer. Nu zijn ook fnap-haeworpen. Dit ftijltjen flijpenze glat: nen, met welke behendig wetenom
drillen door .7 middengaten : körten te gaen, in gebruik. De vierkantige
het tot zekere maete : en rijgen de fchilden bedekken'tlicchaem tot de
ftukken aen fnoertjens. Defelnoert- fchouders toe. Om 7 hoofd leid een
jens vervullen de plaets van goude, flange-vel, waer tuflehen een vofleAerdder
Nieuw Ne- filvere of kooperc munt. Vorders of beire-ftart opwaerds fteekt. 7 Aenderlaaders. befpeurtmen in d'inwoonders niet gezicht is nietkenbaer wegens allermin uitfteekendegebreeken als deug- ley verven. Seiden worden degevan- Mtrkwl^ll
den ; want behalven dat flordig en genen telijve gefpaert: ten zy wijven d*'ht
cn
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es kinderen, welke d*overwinnaers fchryvenze den maen groote in- Gods-dionfl-.
met gegangeenfints anders handelen , dan haer | vloeying omtrend 7gewafch toe. De
genen.
eigen : ten einde opdufdaenige voet j fonne, als allesfiende, Word tot een
fich fterk maeken. Indien nochtans getuige genoomen , foo dikwils een
eenige gevangen niet terftond na de eedfweeren. Zy draegen groot ont- Duiveiflag aen kant geraekt; maer in han- fag omtrend den duivel, ter oorfaek dkr'^'den van iemand, wiens bloedvriend op de jagt en viflchery fwaere overlaft
by de verwormene eertijds nederge- van hem lijden:weshalven d'eerftelinmaekt was, word drie dagen lang ge- gen der vangften t'fijner eere verbranbraeden, eer den geeft geeft. 7 Ver-, den , om niet befchaedigt te worden:
dient geen gemeine verwondering, alfoo alle onheil hem toefchryven.Als
dat de lijdende in 7raidden des aen eeniglid pijn gevoelen : feggen:
doods, geduurig fingt. Onaengefien daerfiteen duivel in. Zy erkennen wel, gevoelen
Wetten.
geen ftraffen toteenig mifdrijf ftaen, datter een God boven de fterren™*J^
gebeuren felden boofe ftukken. 7 Ge- woond ; doch die fich geenfints be-,"jj*;
ftoolegoed, wanneer ontdekt werd, moeyd met 7 doen der duivelen op
gebied d'overfle wederom te geven. aerde : ter oorfaek fich geduurig verWir/Zu^. De naefte bloed-vrienddesgevelden maekt met een overfchoone godinne,
mag den doodflaeger om hals bren- .welker herkomffonbekend blijft.Degen , als hem binnen vier en twintig fe zakte eens af uit den hemel in t wauuren achterhaeld. Doch indien later ter, (want voor defchepping was alles
wraek doed , ftaet de wreeker bloot water) en foudeverfonken zijn, ten
voor 7 moordgeweer van een bloed- zy fchielijk onder haer voeten land
vriend des tweeden gedooden, onder opborrelde. 't Land groeyde meer en ^ ook der
meer : fulx eerlang een geheeleaerd-^'^'^'
tretde-han- beding d e r gefeide tijd. Alle verbinklootgefienwierd,
diegefwindallerbond™~ teniffen onrleenen kracht uit d'aengenoomen gefchenken. 7 Gaet aldus ley kruyd en geboomte voortbragt.
toe. Zy draegen zoo veel ftokjens, Ondertuflchen baerde de godinne
als zy beding-puntenvoorflaen. In- een hart, beirenwolf, envermengde
dien wegens alle over - een - körnen, haer wederom met defe beeften: ful*
leid ieder op 'tflot der redenen de befwangert wierd , en in 7kraemfchenkaedjen voor elkanders voeten. bedde beviel van verfeheidegedierten
Somtijds hangenze de vereeringen t'eener dragt. En hieruitontftaetde
verfcheidentheid niet alleen der beeop : terwijl nopendede voorflagdrie
ften ; maer ook van menfehen, diein
dagen ernftig word beraedflaegt. In- verve fwart , wit of zaluw zijn , in
gevallen 'tgefchenk word afgenoo- aerd of vreefachtig gelijk de harten,
men , is d'onderhandelihg zeker ge- of wreed als beiren, of bedriegeiijk
flooten; maer des niet, foo treedmen als wolven. Na dufdaenige Verrichin de zaek niet verder, ten zydever- ting keerde d'algemeine moeder hefoeker de voorwaerden en 7gefchenk melwaerd : en fchept volkoomene
raeds-ver- verander. By gewigtige vooryallen,
genoegte met den Opperheer, welken
gaederin- vloey d de gemeine man na 7 huis desniet kennen, nadien hem nooit fagen:
*m'
gefach-hebbers : ten einde verftaen waerom ook minder füllen verantmag 7befluit by den adel, aldaer ver- woorden als de Chriftenen: voorgegaedert, genoomen. Thans ftaet de vende hem te kennen eenftrafferaller
welfpreekenfte op: enfoekt by 7 volk boofe ftukken, die nochtans by haer
fmaeRelijkte maeken 7 geen beraed- bedreven worden. En uit defe opgeflaegt is. 7Gebeurt, dat fomtijds een vatte ergerniflen konnenze befwaerroervink geen redenen plaets geeft: lijker tot 7Chriftendom gebragt.
waerom iemand- uit d'edelen den Wegens de zielen der afgefturvene, covoeie»
rauit-maeker met een bijl den kop in- geloovenze: datze zuidwaerdin een ™de x""
flaet. Niemand foo koen, die by fulk getemperde landftreek alle vermaek
gevalderf kikken. Men kan naeuwe- genieten, die 7 goede hebben gedaen:
lijx voetftappen van eenige gods- daer de quaede ellendigomfwerven.
dienft alhier befpeuren. Alleenlijk
R 3
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'tNaer gehuil , welk 7 wild gediert vene iValdenfen uit Piemond,naNieuwby nacht maekt, oordeelenze tezijn Nederland over. Denvijftiendenvan
de klagten dergeeften uitgoddeloo- Wintermaend ftaptenzeby trommelvotkpian- fe licchaemen verhuift. De goedeflag binnen fcheeps-boord. De volk2T»-N« grond en gelegendheid van Nieuw- planting fette gelukkig voort : als onderiand. Nederland maekte d'Amfterdamfchedertuflchen d'oorlog tuflehen d EnBurgermeefteren gaende, om der- gelfche kroon en 'tVereenigde Nederwaerds een volkplanting af te vaerdi- landopftond : fulx na een tien-jaerig
gen. Weshalven verdracgen met de befit, onmagtig tegen d'Engelfche,
Weft-Indifche Maetfchappy , onder haer aen die landaerd over gaf. Zegoedvinden der Algemeine Staeten in dert kreeg Nieuw-Amfterdam debena's Graeven-Hage. Op 7 jaer feftien ming Nieuw-Jork. De verheerde ingehonderd fes en vijftig fcheepten dief- zetenen vervielen tot groote ongelehalven feventig huifgefinnen , waer gendheid, alfoo de koophandelt'eeby fich voegden drie honderd verdre- nemaelflil ftond.

Vierde Hoofd-ftuk:
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IEn tijde des koninginne Eliza- ieder wegende twintigpond: en voor
J beth waeren d'Engelfche fterk in Lima twaelf fchepen, voerende veel
7 vaerwater, welk 7 IVefterfch Indien zijde en een kift vol gemuntfilver:de
verrichting befpbelt./>d».r £>/vaf#,geboortigin Defchippers jongen was alleenlijk binr
•van Draek,
,, .
. n
,
° •
°
nen boort. Zedert verovert hy een
fier gedenk- veu-fhtre uit flechte ouders, voor een
galjoen van Cacofoga, wiens rijkdom
waerdig. geruime tijd voor matroos , by eenbeftond, behalven dekoftelijkekleifchipper die fterk handelde op Zee- noodjen,eenfwaergöudkruis,dartien
land. De fchipper aflij vig maekte aen kiften filver , in tachentig ponden
Draek by uiterfte willefijnfchip-.enhy gouds. En even foo veel goud haeld
7 felve tot gelt: welk hy gereift naAmer hy uit een klein vaertuig. Hyhadnu
fica met d'ammirael/ft?» Haukens, in 7 de weereld omgezeild , wanneer by
jaer vijftien honderd feven en feftig, Detford aenquam : door d'Engelfche
quijt raekte. Zedert doorzee-ruiten koninginne tot ridder geflagen. Doch
verrijkt, takelt drie Zeilen toe: wend Bernardine Mendoza Spaenfche gefant
deftevensna Nombrede Dios.-rooft een klaegde feer over de onwaerdeerlijke
onwaerdeerlijke fchat: 7 goud neemt fchade, die^»;'<?by Draek had gelehy binnens boord : begraeft het fil- den. Op fijn aenhouden wierd eenige
ver : en leid de ftad Croffe längs de herftelling gedaen. Onder-tufichen
ftroom Chiruge aen koolen. De togt konde Draek niet ruften. Na America
elukte te wel, om niet hervat te wor- over-geiteeken brand-fchat de fteen. Hy licht eerlang d'ankers van den fantjago, Dominico en Cartagena.
vijf Zeilen in de Pleymoutfche haven: Met een groote buit verrijkt, loopt
loopt voorby 7 eiland delFuogo, wel- na de nieuwe Engelfche volk-planker viammenyfelijk flikkerden : ont- ting Virginia, ontdekt in 7 jaer vijftien >*H]jf
halft den onder-zee-voogd Joan honderd vier en tachentig, op koften ™m
Doughty, overtuigt wegens oproer on- van Walter Raleg : hy neemt alhier
der de vlootelingen : fondtwee fche- over Ralph Lane, die aldereerfftabak
pen terugge:geraektedoor ftorm van in Engelandbragt. Doch Virginia,ald\3S
de twee overige af: ftaptaen 7 eiland j genaemt na de maegdelijke koninginMoucha uit; loopt een fchip met vier ' ne Elizabeth, (Virginia beteekendby
honderd ponden gouds af: vind op de Latyniften maegdelijk) leid op de f"ur^*f
Taurapafa twintig groote ftukken fil- hoogte van feven- en negen en dartig ttndl " 1
ver en vier duifend dukaeten by een graeden ten noorden des middaghflaependen Span jaerd: in dfhavenMe-lijns. De zoomerfche wärmte komt
rica, drie Zeilen fonder volk, gclaeden over-een met de Spaenfche , en de
met feven en vijftig klompen filver,
kou-
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koude met de Franfche Winters. De pen , tuflehen welke de Mannahoaks
winden waeyen alhier feerongeftae- wijd en zijd verfpreyt leggen. Paw- Pawtudig.Dezuid-weftelijke brengen groo- tuxunt is verre de kleinfte ftroom; xnn:.
te flag-regenen, wärmte, donder en doch vifch-rijker dan d'andre. 7 Volk
blixem voort; de noord-weftelijke alhier heeft geen gemeinfchap met
koelteenfchoon weder. Uit'tooften d'andere in Virginia, alfoo gefchikter
en zuid ooften onftaet mift en regen: leeft. Hopman Smith voerde twaelf
uit 7 noorden koude : ter zee is man in een bark na 'tnoordelijkfte
Hechts een toegang na Virginia : na- einde van Chefapeaks inwijk , alwaer
mentlijk tuflehen d uithoeken Henry vier rievieren uitwateren. Hy vond
enCharles, twintig mijl vanelkander hier 7 Landfchap Safquefahanok. D'in-Safquefahaafgefondert. Hier leid de mond van woonders , buiten gemein groot en nok.
d'inwijk Cbefapeak , welke door een wel - gefchaepen , quamen omtrend
ruime water-boezem 7 Landfchap fertig d'Engelfchebefoeken : vereerPowhatan fcheid van Kuskarawaoks. den haer eerbiedig huiden, boogen,
d'inwijk felf heeft veel eilanden, fchilden , pijlen, fwaerden en tabak.
meeft onbewoond,eenige zijn boom- De fpraek defer menfehen valt hol,
njk, andere kael : ftrekt fich noord niet andersof tut een verwulfdekelen zuide tot twee honderd Engelfche der voortquam. Zy draegen wolven
mijlen in de lengte uit : de breedte of beiren - huiden. 7 Hoofd fteekt
haeld twaelf mijl meer ofmin. 'tLand door der wolven of beirenhals: welten noorden isbergachtig. De bergen ker ooren op de fchouderen, de fnuit
verfchillen onderling ; want fommi- en tanden op de borft hangen. Somge beftaen uit arduin en andere uit mige draegen een wolfs-hoofd aen
marmor-fteen. Als de fneeuw ge- een keten , tot cieraed. Zuigen uit
fm ölten van 7 gebergte afloopt ,fpoe- konftig - gefneeden tabaks - pijpen,
•riftal:
len meenigte ftukken kriftal bene- drie vierendeel lang , met welke by
denwaerd , en te gelijk foodaenige tijd des noods vinnig van haer taften.
ugrond: günfterende verven , dat de grondAnderfints zijn ook van pijlen knodze voorfien. Zy voeren geduurig oorhieren daer fchijnt verguld te wefen.
log met de Maffawomekes. WeshalEn defe gelijkt eiders navolders aer- ven haer dorpen door paliflaeden in Vreemde inwoonders :
de en mergel: hoewel doorgaens of 7 ronde tegen alle aen-val fterk mae- haer
dorp:
uit vette kley, offwarteveenbeftaet. ken. De paliflaeden, boven fcherp,
tergen .- Voorts vertoont'tgeweft vermaekeftaen gefchikter orde even hoog: aen
lijke heuvels en vruchtbaere val- den ingang fchietenze voor-by malleyen, bewaetertl door kriftallijne kander. Een dubbelde weg leid, van
Immen: beeken. Längs de ftroomen leggen buiten derwaerds, weder-zijds befet
effene velden. Landwaerd in ftaen met takken gevlochten half-maens
Woefte bofichaedjen. De bevaerbae- gewijs. Binnen de paliflaeden ftaen
te ftroomen, die ten weften in d'in- d' huifen, feer gelijk 7 verdek van
wijk Cbefapeak vallen, zijn vijf. d'Eer- een koers - wagen. Alleenlijk verfte ontleend haer benaeming van fcheeld de woonplaets des gefacl*
7 voomaemfte koningrijk Powhatan, hebbers, zijnde fes-kantig met een
Vöörtgevloeyt uit 7 weftelijk gebergt fpitsdak. In 'tmidden der gefterkte
opwaerds, bewoond by de Monacans. kring leid een ruime opene piaers,
De ftroom Powhatan ontfangt ver- alwaer vuur ftooken, om haer fpijs
feheide rievieren en kreeken , längs te bereiden. Smith kreeg een der
welke verfeheide Volkeren onder Sajquefahanokers aen boord. De kop,
'topficht van haer gefag-hebbers We- ter eener zijde kael af-gefchooren, haer kliding.
rowances, fich onthouden. Veertien enter andere ruigbewaflehen, met
mijl noordelijker vloeyt de ftroom een ftreek hairs over de kruin, niet
Verowtco- Pamaunke, längs welkeroever Wero- ongelijk een haenen-kam, ftak door
m.
wocomo leid eertijds zitplaets des de hals van een beiren-huid : fijn
opperften koninx. Voorts ftort de kuiten waeren drie vieren-deel dik:
rievier Toppahanok uit de Heile topen

126

T

w i F. D F.

B O E K

en voorts alle de leden grof en wel- genaemt; isfeerfweemende na een
gefchapen : hy droeg een fwaere mifpel, eerft groen , dan geel, geknodfe , pijl en boog. Zuidelijk af rijpt rood en feer fmaekehjk; doch
leggen de Chawonoks en Mangoags by onrijpgenuttigt trekt den mond toe
Ralegs vloot ontdekt. 7Vlek en in- met groote pijn. De krieken krijgen
wijk Cbefapeak vonden d'Engelfche de groote van een kroosjen. d' Aphopmannen Heriots en Ralph Lane. pelen vallen fchaerfch, klein en bitVoorts is Virginia verdeelt in ver- ter. De wijngaerden, hoewel Onge- »%«f.
feheide landaerd, welker tael noch fnoeyd brengen overvloedig drui-dtu:
zeden onderling geen gemeenfehap ven voort. Rawocomenes is een zoort
ceiiomt in hebben. 7 Land felf brengt over- van fteekel-beefien. Ocoughtanamins
'"*""*• vloedig geboomt voort. Byfonder zijn den kappers niet ongelijk. Defe
munt uit de eiken, wiens akers, een waffchen in waterachtige valleyen:
%
Jjalven dag gezooden in ververfcht worden by zoomer gedroogt: en,
water , niet alleen een zoete oolie tenzyeenhalve dagkookten , fou- .
geven; maer ook voedfaem brood. den vergiftig wefen. 7 Brood uit mat- br»»i>
Van d'olmen en eflehen brandenze toume gebakken houdenze voor een
zeepaflehe. De cypreflen vallen door- byfondere lekkerny : De witte pogaens even boven de wortel vijf va- pulier geeft een wel-riekende gomdemen dik; hebben een rechte flam- me. Maracoks hebben de gedaente
me , feventig en tachentig voeten van citroenen, en een gefond voedhoog, fonder eenige takken of uit- fel. Voorts groeyen allerlei moes- ***•*»
fpruitfels. Men vind hier ook moerkruiden door de bofichaedjen. Doch d0>:
bezien, lrafel-nooten en driederhanp\ ttut.cn:
de pruimen roode witte en een alder-meeft levenze by de wortel "«***"'
[M
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derdeflag, by d'lndiaenenputebamins i
rigegronden. Indien niet toe bereid
is.
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is, word vergiftig gehouden. De toe- kalkoeten, patrijfen, arenden, kraebereiding gaet aldus toe. Zy dekken nen, reigers, ganfen, end-vogels, pade gefeide wortelen met een meenig- pegayen, duiven, fwaenen en andere
•#
te eiken-blaederen en vaeren: ftoo- onbekende. De zee en ftroomen le- vifch:
ken rondom een groot vuur, vier en veren uit een meenigte allerley vifch,
twintig uuren achter een. Aldus ge- als roggen, welker fteek feer gevaerdroogt en onder meel gemengt dient iijk is, fteur, bruin-vifch, zee-kalven,
tot gewoonelijk, zoomer -voedfel, witte falmen, tongen, voornen,kreefonaengeften den keel boven gemein ten,ael,lampreyert, haring, baerfert,
koom hoe prikkelt. d'Inwoonders hebben veel
oefters en moflelen. Doch vreemd is
teflant: nioeite met 7 koorn te planten : ter de padde-vifch , die uit 7 water ge- paddeoorfaek de grond wegens geboomt haelt, tot barftens toeop-fweld: als vifch.
over-groeyt ftaet. Zyhakken de boo- ook een klein vifchjen, fwemende ha
men by de wort|Jaf, en verzengen de fant Joris draek , behalven de voeten
wortel, die 'sjaers hier na word uit- en vleugels. Beide vleefch en vifch
gevroet. Thans makenze putjens, wordenofmurwgezooden, oflangvier voet van elkander: in ieder wer- faem gerooft. 7Land, fchaerfch be- Virginia
penze vier graenen en twee Turkfche Volkt, heeft weinig mannen , mettfch**rshii • *i °
o t\.
..i.
t^volkt.
boonen: tot d'helftop-gefchooten,
vrouwen
en
kindren.
Seftig
mijl
in
t
aerden de putjens aen: vrouwen en
kinderen paffen op 7 wieden. Elke ronde leveren naeuwelijx vijf duifent
ftaek draegtgemeenlijk twee of drie zielen. De mannen laten 7 hoofd-hair
airen, en "ieder air van twee honderd met twee fchelpen döor haer vrouwen
tot vijf-honderd graenen. De ftaek, aen d' een zijde af-fcheeren, d'andere
foo lang groen is, bevat een zuiker blijft ruig-hairig. 7 Vrouw-volk gaet
foet zap : weshalven 7koorn groen anders en anders gefchoren, na ouder
geplukt, gerooft en in een mortier of jonger zijn; doch draegen längs de
geftampt word. Door een fijn mande- eeneflaepdeshoofdsaltijdlangehairken gefchommelt, ziften de bloem vlechten. 's Winters lopenzegekleed Dragtaef
in ruige vellen, des foomers in kaele 2?,'yS
keßen,feer van de zeemelen. Virginia voed ook
vremd: overvloedig allerley beeften: als na- fonder bont. d'Arme behelpenfichvreemd:
met gevlochte boom - bladeren. De
mentlijk herten, byfonder längs de
rijkfte hebben ook mantels uit kalrievieren;beversmet voor-voeten als koete vederen, feerkonftig,gebreidi
een hond, d'achterfteplat, niet onge- 7 A engeficht, armen, beenen en borlijk der fwaenen, kael fonder hair: Ot- ften zijn befchildert met fwarte ftipters, welker vellen ten zieraed ver- jens, en afbeeldfels van allerley Hanftrekken: kleine wolven en beiren. gen. In d'ooren.driemael door-boord,
De honden baffen hier niet; maer hui- hangen groen-geele Hangen, een half
len. Haer vollen zijn filver-hairig, en eile lang.die om den halsflingeren,en
flinken niet. Vetchunquoies vertoond de mond der Virginiaenen kuften. Ande geftalte van een wilde kat. Arough- dere pronken met doode ratten, aen
cun fweemt na een bever ; doch is de ftaerten vaft-gemaekt. Sommige
geenfints foo groot, en leeft op de plaetfen op dekruinen vogel- vlerken:
boomen. Aftapanik gelijk een eek- fommige flange ftaerten = of ook wel
„ hoorn: fpringt, met uit-gerekte bee- een brede kopere plaet,de gedroogde
nen en vel, veertig roeden verre, niet hand van een verflagen vyand,of 7vel
anders of vloog. Opaftem heeft een van een valk. De \vortelpocone,üjn gefwijns-kop,ratte-ftaert,een fak onder ftampt en met olie gemengt, dient om
de buik, waer in dejongen gedraegen de fchouders rood te ver ven .Alle zij n haer nden gevoed worden. Muffafcus , den fterk, gefwind, hardvochtig, veran- tuut:
water-ratniet ongelijk, riektfeer na derÜjk,wraek-gierig. Zyfteelenniet, **&**•
'jevoogtk: mufcus. Niet min overvloedig is Viruit vrees de toovenaers den dief-ftal
ginia voorfien van gevögelt. By win- aen den dag mogten brengen. De
ter-tijd vliegen hier valken.quakkels, vrouwen plegen geen onkuisheid,.
meerlen, lijfters rood gevlerkt, wilde ten zymet kennis der mannen. De
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huifen ftaen meeft lanx de ftroömeh,
of by fonteinen en kreupel-boflchen,
en oude om-gehakte boomen tot
brand.Zymaken vuur met een droog
hout, gecjraeyt in een vier-kantig gat.
De wooningen, gevlochten uit jonge takken, matten en baften, rooken
feer, hoewel in 7midden van 'tdak
openinge hebben: anderfints zijn beftendig tegen alle ongemakken des
hemels. 7 Vrouw-volk en kinderen
bezorgen dekooken en bouwery: de
mannen viflchen, jaegen of oorloogen. Haer krijgs-geweer beftaet in
pijlen , knodfen en ronde fchilden.
De vifch-booten trogs-gewijs uit een
hout geholt, doorgaens een eile diep,
twintig, veertig , vijftig voet lang,
maeken vaerdigfchot, 7 Spinnen gaet
onder de Virginiaenfche vrouwen
feer infwang: zy maeken feer fijne
draeden van boom-baften , hertenzenuwen en 7graspemmenauw. Haer
gods-dienft word verricht omtrend
alles 7 geen fchaede toe-brengt: als
vuur watcr, donder,blixem en winden. Der winden God beeldenze in

"haer tempels feer yfelijk af. Hy heeft
een pek-fwarte kop en kroon: uit de
mond gaet een pijl: over beide de
fchouders hangt een keten, die voor
de kolk des harts te zamen komt in
een gordelmet vijftienknoopen. De
armen git-bruin hebben weder-zijds
ter midden weegs een groote ftrik
hangen. De eene hand bevat een
rad, uit welk onder een lange fluyet
hangt: boven ftaet een verdek fweemende na een klok. In d'andere
hand höud hy een kring: 7 midden is
half verlicht, half verduiftert: op
d'opperfte rand ftaet een vierkantige ftijl, en op de ftijl een Moriaenskop. Beneden hangt een gcfpikkelde
waeyer. Voorts vertoond hy een
fwarte broek en koufen. d'Opperfte
God evenwel is de duivel Oke: wien AfztiCk
outaeren (zy noemenzepawoorance s)
in 'tveld fliehten : offerende aldaer
bloed, herten-fmeer en tabak, wanneer van krijg of jagt weder-keeren.
Anderfints worden ook in de tempels
gevonden vreefelijke afbeeldfels defer Oke. Doch om aen te wijfen, hoe
d'En-
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d'Eftgelfcbe alhier van tijdtot tijd heb- klaphout. Honderd zielen bleven binben huis gehouden, fal niet ondien- nen James Towne r doch eerlang geen
ftig zijn den gantfchen handel korte- tien gefond, wegens fchaersheid der
lijk voor te ftellen. Zedert Walther lijftogt. Binnen vier maenden flierf
Raleg, Ralph Lane en Heriots de Virgi- ruimd'helft. d'Overige bleven telijnifche kuften ontdekten t heeft Bar- vebyfteurenzee-krabben. Hopman
tholomäus Gofnold yverig gearbeid ,byJoan Smith voerde 7 opper - gefach van Smith t
vertrouwde vrienden en d'Engelfche verfchaftebequaemewooningen , en
koningjacob: ten einde een volk-plan- koorn, geruild cegen eenige fnuiftery
tingna Virginia bevorderde. De toe- met de Chichahamins, by hem orjtdekt:
leg gelukte. Op 7jaer feftien hon- voer de rievierChicbamine op-.en wiert,
derd en fes gingen drie fchepen der- door onachtfaemheid der matroofen,
waerds , onder beleid van Chriftoffel gefchikt tot bewaering der boot, geNewport. Na veel zukkelens geland, vangen- Een volle maend fat hy in
Verrichtinbouwde 'tflot James Towne. Drie en hechtenis : thans los gelaeten, kreeg
gen van
Newport. twintig man voeren de rievier, dieby levens-middelen voor 7 volk binnen
7 hoofd Henry uitwaterd , fes dagen James Towne .-welk, ten zy verhindert
op waerds: Hapten thans aen 7 wellu- was, de fteven van een pinas foude geluftige dorp Powhatan te land. Aller wend hebben na Engeland. Terwijl de
wegen vriendelijk onthaelt, keerden fcaeken aldus jammerlijk ftonden,
te rugge : en vonden 7 werk t'eene- bragt Newport in een fchip feftig n\an
mael uit de plooy : alfoo d'Engelfche aen, totverfterkingdervolkplanting.
.niet alleen onderling overhoop la- 7 Ander zeil verviel door ftorm voor
gen ; maer ook quaelijk leefden met Brafil. Newport begeeft fich na Wero*
d'ingezetenen : fulx 7 weinig fcheel- mocomoco, alwaer de koning PowhatanP w x-oning
t o
huis
hield.
Defe
fat
op
een
bedde
van
de, of foude alle aen een deerlijk einde geraekt zijn. Ondertuflchen ver- matten en geborduurd leder-kuflen,
gekleed met vellen. Aen fijn voeten
trokken de fchepen vollaeden met 5
S z
vet-
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ftaet op een goede voet:maekte d'huivertoondehaer eenjonge dochter: ter fendak-dicht: de booten ten handel
weder zijde des huis twintig byüt- vaerdig : en de mannen afgevaerdigt
ten : de hoofdenen fchouderen wae- op 7 geweer. Middelertij d quam Newren roodgefchildert: een keten Witte port voor detweede reismetnieuwe
koraelen hing om d'halfen. Newport hulp benden: fchonk aen den koning
vereerdeaen Powhatan een Engelfche Powhatan een filvere lampet, fchotel,
jongen , en ontfing Powhatans boe- bedde, klederen en andere koftehjkzem-vriend Namontak. Naeuwelijx' heden-.ontfing flechte vergelding, een
weder gekeert, drukte eenfwaer onhonderd en
geval: alfoo de vlam niet alleen d'hui- weinig koren : voerde
7
fen, by de nieuwe volk-plantersge- twintigfoldaeten na t land der Monabouwt,vernielde; maer ook depalifla- cans: liet Smith binnen James Towne,
tot bevordering van de fcheeps-laeJames den rondom James Towne, tot verzeTownes k e r j n 2 tegen vyandlijke aenval in de ding met tachentig man : en keerde
™ W aerde geflaegen, en de meefte voor- eindelijk fonder eenige verrichtingna
raed.'t Q^aed trefte te meer,dewijl by Engeland. Smith verkondfehapt, hoe
de Winter trefte. 7 tHad flechter afge- Powhatan enkelijk toeleide, om d'En.
loopen, ten zy 7t afgedwaeldefchip te gelfche te vermoorden,was in de voorvoorfchijn quam, redelijk van leyens- baet. Ten dien einde pikt hy achten
middelen voorfien. Terwijl d'afge- veertig vaerdige galten uit de twee
brande plaets herbouwt wierd ging honderd, welke James Towne tot een
smithstogt: Smith zeil in een openbark met veer-befetting had: trekt na Werowocomoco,
tien man : ontdekte twee eilanden en land befwaerlijk, alfoo de rievier
fijngewuh- v o o r d'uithoekC/^/-/«, aen welke hymeer als een half mijl van d'oeveraf
ttgevern
r
J>bevrooren lag. Een Hoog-duitfche
nchting. fijn naem toe parte -. fette voorts d m- foldaet onder Smiths bende waerham Cbefapeak in: midden-weegs la- fchouwde Powhatan heimelijk , wegen verfeheide eilanden, die de boots- gens de toeleg der Engelfche: weshal'
gefellen Ruffels noemden. Voor de ven fich bergt met de vlucht. Smith
rievier Wigcomoco vondenze een drab- voortgerukt na Pamaunke vond den
bigezee: noordelijk voortgefet, een koning Opechancanoug met feven hon«
boezem vol verfchenheet water : en derd man in de wapenen. 'tStond
eindelijk twee Virginiaenen, die dEn- hier gefchaepen tot een fcherp gegelfche lanx een kreek geleiden na vecht. Doch Smith vat den koningby
Onawmament. Alhier lagen ettelijke de kop: fethem'tpiftoolopdeborfl:
honderd in een hinderlaege ( door en dwingt den vyand de wapenen nePowhattans beftelling, om Smith afte der te leggen. Powhatan hervatte nu
maeken. Zy fprongen gefwind te ook den torn, alfoo door twee Hoogvoorfchijn, als cluivels toe-gemaekt; duitfehe van fwaerden en vuur-roers
doch getroffen uit vuur-roers, lieten voorfien was ; doch d'aenflag, te
denmoedzakken. Smiths toeleg lag vroeg uitgelekt, deed hem 'thoofd
eenfdeels om 7 land t' ontdekken , wederom in de fehoot leggen : fulx
en anderfdeels de half-filver mijne voor de tweede reis een peerl fnoer
tot Patawomek, tien mijl landwaerd in aen Smith toefond. De vreede wierd
gelegen. Naernftig onderfoek wierd aller wegen tuflehen d'inwoonders en
'tmetael bevonden van flechte waer- Engelfche getroffen. By dufdaenige
dy. Sulx hy voor foo verre on verrich- ruft vorderde de volkplanting hand
ter zaeke te rugge keerde: naeuwelij* over hand. Binnen JamesTowne wiergenefen van een vergiftige wonde in den twintig huifen getiramert, een
d'arm,veroorfaekt door een vifch,den
born-put gegraven, vierlaftenpek en
rot'ge niet ongelijk, terwijl by ToppahanoK aen de grond vaft fat. Binnen/4- tarre gemaekt. Drie zeugen bragten in voortuk
&

•
r n.- L• • van vervtr
mes Towne lag alles over hoop. 7 Volk een jaer
fettig biggen voort, en weinig ktns.
met fwaere ziekte befocht, morde tehoenders vijf honderd kickens. Op
gen clkan der. Den voorraed had de
regen bedurven. Smith tot opper- Hoglle wierd een blokhuis geleid, om
hoofd gevordert bragt den verwarden bericht te hebben van d'aenkomende
fchepen. Eerlang echter veranderde
Ar*
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Honger in de wclftand in een droevig ongemak gevan'tfcheeps
;
volk keerdente rugvirgtma. w a m a|f0Q j e r a t t e n 'tkoorn op-aten, ge : de meefte waeren door d'ingemoerten de befettelingen haer wijd zetenen , meer en meer verbittert
en zijd verfpreiden,om aen dekoft te op d'Engelfche, dood-geflaegen. Ja Virginiaegeraeken. Sommige leefden by oe- 'tfcheen de Virginiaenen aller wegennen legen de
fters en fteur : andere by beerten en zamen-fpanden,om fich defer nieuwe Engelfche.
ekels. Voorts haddenze veel met de gebuuren te ontlaflen.'t Woeden ging
Hoogduitfche te doen : als diedezij-^ foo fei toe, dat binnen fes maenden
de der Virginiaenen koofen, ten einde de vijf honderd tot fertig ellendige
de nieuwe volk-planting uitroeyden. menfehen verfmolten.Terwijl 7 werk
aldus jammerlijk gefchaepen ftond,
Verrichtung Ondertuflchen lichten negen fchevan Gates
pen, bemartd met vijf honderd zie- bragten Gates en Sommers in een klein
en Sommers*
len , op 7 jaer feftien honderd en ne- fchipken honderd en vijftig man uit
gen , d'ankers in Pleymoutbs haven, de Bermudas voor Point Comfort. Defe
onder 7 gefag der ridderen Thomas Ga- vonden geraedfaemft 7 volk af te
tes en George Sommers: welke met het brengen: wanneer debaron dela Ware
ammiraels fchip fchip-breuk op de alhier met drie fchepen vol levensBermudas leden. d'Overige geraekten middelen ter reede liep. d'Opkraebehouden voor James Towne: alwaer mendekregen laft te keeren na James fames
Towne een
ß„7.
zy 7 werk meer als ooyt uit de plooy Towne: Sommers en Argalnade Bermuhielpen;want dezee-hopmannen niet das : en Gates, om nieuwe hulp-benalleen Smith over lang een quaed hart denuit£»gtf/<Wovertevoeren.Doch
toedroegen; maer voerden een hoop alfoo de la Ware door fwaere krankte
verdorven witte-broods kinderen.die overvallen wierd , is benoodfaekt
d'ouders uitvreefevoordegalg, fich t'huifwaerd de fteven te wenden.
Eer hy 7 anker lichte , bragt Argal,
Engelfche quijtmaekten. Dcfefmeeten'tgeheel
lltZop in 7 wild. Weshalven Smith ettelijke van de Bermudas verfteeken , een
by de kop kreeg: andere te rugge ver- fcheeps-lading vifch voor James Towne
fond. Honderd en twintig, waer over aen : Thomas Dale drie fchepen , en
Weß gefach had , voeren de ftroom zedert ook Gates gelijk getal, alle
voorfien van volk, groot vee nooV Land the Powhatan weftelijk op: koofen the Faihaks. les,by een fterke water-val, ten woon- dige voorraed en oorlogsgereetfchap.
plaets; doch feer onvoorfiehtig; alfoo Thans is op de nieuwe volkplanting
7land, behalven andere ongelegend- goede orde gefteld: de feven honderd
heden , 7 over-ftroomen der rievier man in gilden en ambachten verdeelt:
onderhaevig lag. Voorts mishandel- een gaft-huis gebouwt en tachentig
den zy diervoegen de Virginiaenen : flaep-plaetfen: aen d'uithoek Henry
datze lang getergt verfeheide Engel- een fterkte geleid.Zedert nam 7 werk
fche afmaekten. Martin voerde gelijk merkelijk toe. Sulx op'tjaer feftien
Nanfa- getal als Weß na Nanfamund: ontfing honderd een en twintig,twintigZeilen
m»nd. gelijke bejeegening , dewijl infche- met dartien honderd Koppen, by de
lijx leelijk met d'inwoonders leefde. graef van Zuid-hampton bemand, der- i t Zuidf
:
Smith, door bus-poeder gequetft, ver- waerds gingen. Het zuidelijkfte ge- l- , J
trok na Engeland: liet de volk-plan- deelte van Virginia verfcheelt eenig- „'/„ ^2*van 7 geweft der Powhatans. »igting voorfien van vier honderd en ne- fints
7
gentig man, vier en twintig ftukken tZuidelijkfte is, op Walther Ralegs
gefchut, drie honderd roers, drie fche- koften , door Philips Amadas , met
pen , feven booten , verfeheide han- twee barken uit de Teems geloopen,
del - waeren, voor tien weeken leef- ontdekt. Vijftig mijl hield hy längs
togten oorLogs-gereedfchap. Onder- d'Americaenfche wal: ftapte uit aen
tuflchen wierd de noordelijke mond 7 lege en fandige eiland Wokokon, vol Wokokon.
van Powhatansftroombevolkt: kreeg wijngaerden en cederen ,op welke onde benaeming Point Comfort. Doch tallijke kraenen meeft wit haer ontalfoo de voorraed eerlang te kort hielden: de bortchen grimmelden van
fehoot; vaerdigdeneenpynasaf,ten wild en gevoogelt. Voortgefet tot de
einde eiders voedfel bequam. Weini- kuft Wingaudocoa, dEngelfche veranS 3
der-
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ren bereees met Draek opgekraemt
derden de naem in Virginia) kreeg was, quam te laet. Greenville kort hier
veel booten aen boord, en in de felve op gevolgt, vond fich infchelijx beGranganimeo broeder des koninx fVin- droogen: weshai ve te rugge keert: algina , met fijn gemaelinne en kinde- leenlijk liet hy vijftien man op Raoren. De gemaelinne had om'thoofd noak, ten einde d'Engelfche in befitting
eenketen witte korael: aen d'ooren bleven. Onaengefien Ralech aldus
flingerden peerl-fnoeren tot de mid- thoofd ftiet,hervat echter de togt:
del toe. d'Andere mannen en vrou- vaerdigt Joan Wite met drie fchepen,f>va»HH,.
wen droegen koopere oor-bellen en voerende honderd en vijftigkoppen,
harten vellen, mantels gewijs: wae- na Raonoak. Defe vond de vijftien
ren allezaluw van verve. Zy verruil- landsluiden niet; maer weld'overblijfden buffelfs en harten vellen tegen nnfels van de verwoeftefterkte, by Lane
ne fchootels, ketels en yfer-werk.
Merkwaer- Amadas voet zedert de groote rievier opgeworpen, en d'huifenmetruichte
dige verOccamop: aen 7 eiland Raonoak , al- overgroeyt. Men maekte de wooninruhtmg
gen fchoon tot lijf berging: vermoorvan *bnx- waer een dorpken lag van negen huidat.
fen , over welke Granganimeo gefach de een merkelijk aental Dafaenongnehad. In de ftroom Occam vald Cipo, oppungersxen onrecht verdacht,als of de
Wiens grond overvloedig peerl morte- vijftien Engelfche aen kant geholpen
Jen gevifcht wierden. Amadas keerde hadden. Ondertuflchen geraekten de
eindelijk t'huifwaerd, na dat eerft be- vlootelingen dapper over hoop: wesfigtigde de driekoningrijken, gehoo- halven d'ammirael Wite t'huifwaerd
rig onder drie te zamen-verbondene overftaegfmijt: en liet een en negenkoningen Wingina Pooneno en Mena- | tig mannen, feventich vrouwen en elf
tonon. Hy doorliep infchelijx 7 land- J kinderen tot bevolking van Raonoak. £**%
fchap Secotan, en d'eilanden wijd en Na defe menfehen foude niemand ™ *^_
zijd in de lengte verfpreyt voor Win- ooit hebben omgefien, ten zy Wite,na dtriijk:
gandocoa : voerde tweeinboorlingen Weß-Indien gefchikt, op Ralechs verna Engeland'over. Defe togt bevielfoo foekjd'achter-blevenen beloofde af te
Qcchi niet,ofRa leg hervatte't begönne halen. Doch alfoo een boot vootRaowerk : takelde op't jaer vijftien hon- noaksftrandomfloeg, fulx feven man
dert vijf en tachentig feven Zeilen toe: verdronken,wierd 7 volk fchuw om te
Greenvilles onder welke Richard Greenville de landen. By bedaerd weder uitgeftapt,
togt.
vlagge voerde. Aen Hifpaniola uitge- vonden niemand. De huifen binnen mm ht$
ftapt, liep voorts längs de kuft van Flo- de fterkte waeren afgebrooken: alhier UJJJJ
rida, en achter'thooft van Feare ten lagen noch ettelijke flaeven, een yfer */««»«•
anker. Zedert, genaedert voor Woko- ftuk gefchut en eenig loot, met onkon, verloor by quaede toeverficht fijn kruid begroey t. Ten verfeheide plaetfchip : vond7 groote meir Paquipe: en fen wierden killen opgedolven. De
ftak Secotanskoorn in brand, ter oor- bol werken en paliflaeden van 7 flot
faek een geftoolefilvere kop niet wil- ftonden ongefchent.In een boom was
den ter goeder hand herftellen.Op het met Romainfche letters in gefneden
eiland Raonoak fette hy honderd en Cro: en Croatoan aen een ftijl der fterkfeven man uinonder tgefigt van Ralph te , fonder kruis boven de naem; want
Lane : ten einde aldaer vafte woonin- alfoo warenze verfprookenvoordrie
gen maekten-.ende geweften rondom jaer met den vertrekkende zee-voogd
her ontdekten. Tien maenden brag- Wite: dat wanneer eiders op-kraemtenze door met alles op tefpeuren den ,fulx in eenig hout graveeren fouwanneer haer de zee-voogd Draek na ; den , ten einde mogten werden opgeEngelfche
Engeland af-haelde. Eer vertrokken, [ fogt: en by aldicn groote nood hadverlaeten
verflocgenze den koning Wingina, die den, wilden 7 kruis ten teiken Hellen.
Virginiabereeds met alle fijn bond genooten Wite had graeg na7 landfchap Croatoan
tegen dEngelfche in wapenen ftond. gevorfcht; doch de fterke buyen beOm de nieuwe volkplanting te ver- noodfaekten hem 7 anker te lichten
fterken had Ralech een fchip afgevacr- t'huifwaerd. Zedert heeft niemand
digt; doch dewijl 't volk weinig te vo- na haer getaelt, als Joan Smith, die
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uit James Towne zuidelijk trok , om
eenig bericht te krijgen , wegens
'tweder-vaeren der voor genoemde;
maer niemand heeft ten huidigen
dag toe tael of teiken vernoomen.
Eindelijk dit zuidelijke deeivan Virginia is warmer dan 7 noordelijke:

A.
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anderfints brengt by na de felve
vruchten en beeften voort. Alleen
word hier gevonden de boven gemein vreemde vifch feekanauk, een fremde
voetbreed metkrabbe voeten,oogen ""''*'
op de rugge en een lange ftaert vol
fchelpen begroeyt.

Vijfde Hoof^-ftuk:

FL

0

% l <D A.

P 7 jaer vijftien honderd en na eenige fchermutfelingen met de
! twaelf ging Joan Ponce de Floridaenen, keerde Ponce onverrichLeon uit d' haven^»* German ter zaeke te rugge : door 7bericht
voor Porto-Rico met drie fommiger Indiaenen bedroogen: nafchepen onder zeil : fette ftreek mentlijk dat in Florida een ftroom,en
noord-noord weiten : liep aen d'ei- op 7 eiland Bimini een fontein was, „r
i,
i i . i
•
Water van
landen delveio, Caycos, Yaguna, Ama- r
welker
watererl
d
oude
luiden
jong
oudjong
guyao, Manegua en Guanahani, aldereerft by Chriftoffel Colonus ontdekt,maekten. Zedert bleef Florida niet maekende.
en Salvador genaemt. Zedert hield onbefocht. Acht jaer na de verhaelde vafyuestogt
l d
hy hoord-weft, en eindelijk lanx een voorval, lichte Lucas Vafquezde Ayl- °P* °" *kuft, die (dewijl haer ongemein ver- Ion d' ankers van twee fchepen voor
maekelijk op-deed ) Florida gehee- Hifpaniola: om aen de om-leggende
ten wierd. Om ergens een haven te eilanden flaeven te haelen voor de
vinden bleef den ftrand in 7geficht goud-mijnen , tot welken arbeid
houden , op-douwende zuid-zuid- d'inboorlingen op Hifpaniola be'Vondnvai- weil. Alhier vervielen de fchepen infwaerlijk quamen. Hy wend defteftroom.
fulken val ftroom, dat met een her- vens noordwaerd : vervald längs de
de voor-wind den vloed niet dood kuft Chicora en Gualdape : by hem herkonden Zeilen. 7Eene fchip dreef noemt Cabo defant Helena en Rio Jorzeewaerd uit 7 geficht. De twee an- dan, d' Americaenen alhier fagen de
dere lieten d' ankers vallen; doch die fchepen voor zee-wanfchepfels aen;
flipten door :" fulx na de wal gefet doch , bemerkende gebaerde manwierden. Ponce, gewenktdoord'In- nen, vluchten. De Spanjaerden achdiaenen Hapten buiten boord. Ge- ter-haeldeneen man en vrouw. Beifwind vloogen d'lndiaenen toe, om de wel onthaeld en in Spaenfche
fich meefters te maeken van beide klederen geftooken , maekten de
7 vaertuig : floegen een Spanjaer d vrefemdelingen by haer lands-luiden
dood: quetfen twee andere. De nacht foo aengenaem : dat dekoningvijftig
LaCrue,
fcheide 'tgevecht.. By de rievier la man na boord fchikte met leef-togt:
ten rievier.
Cruz, om water en brand-hout in-ge- en de vlootelingen noodigde, om fijn
zeild, vonden tegen-ftand b^ fertig rijk te befichtigen. Hy felf had een Bragt van
inboorlingen; doch verftooven haeft lang kleed, op de fchouder toe-ge- JJlSj*"
voor 7 gelchut: een kreegenze ge knoopt, bedekkende den buik, hal-konmg.
van gen : richten hier een fteene ve borfl, gantfche rugge en billeh :
kruis op. d'Uit-hoek, längs welke de langeflipdroeg een dienaer achter
de fterke vloed valt,leid op acht en na. Om d' ongedekte fchouder hing
twintig graeden : kreeg de benae- een drie - dubbeide peerl fnoer
ming Cabo de Corrientes : gelijk dedwars voor de borfl, tot over de dije.
reex eilandekens voor 7 vafte land 7Hoofd ftak in een muts, welker
Eilanden
los Martires, ter oorfaek de klippen kruin met ftrikken pronkte. d'ElleMartires.
van verre menfehen vertoonen, boogen en 7 been onder de 7rechter
flaende aen ftaeken. Ten laetften, knie-fchijf vertoonden over t naekte vleefch een dubbelde keten van
peer~ogt van
eon.

T
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peerlen. In de rechter - hand droeg
hy een koftelijke flaf. De koninginne ging fonder eenige kleeding. Alleenlijk hing een ruige reep van de
flinker fchouder over de fchaemelheid : een twee-voudige peerl-fnoer
om d'hals tuflehen de borften: en het
hoofd-hair wijd uitgekemttot dekuiten toe. Aen d'handen en enkels flingerden infchelijx peerl fnoeren. Uit
's koninx laft door - fnunelden de

B O E K

Ondertuflchen kreeg Vafquez by
7 Spaenfche hof een gunft-brief, om
Florida tebevaeren, met uit-fluiting
van andere. Op 7 jaer vijftien honderd vier en twintig taekelt hy een
fchip toe derwaerds. Dit bragt toonfels goud, filver en p eerlen te rugge.
Weshalven eerlang de reis wederom
felf aen-vaerd. In de ftroom Jordan
met drie Zeilen gevordert, verloor
een. 'tBleefbyditongevalniet. Hy
Spanjaerden 7 rijk Chicora: allenthal- werpt twee honderd man te land: die
ven beleefd onthaeld , niet fonder door de Floridaenen öf afgemaekt of vtfmtMgoude en filvere fchenkaedjen. Aen gequetft wierden. Sulx Vafquez met J g S t
Trouwloof- boord gekeerd, noodigt Vafquez etfchaede
inen fchande den aftogt blae-»«.
diaenen , onder voor-wending van fen moeft. Weinige vonden zedert
Vafamz..
dank-bewijs voor genoote vriend- fmaekin dit vaer-water : te meer alfcharj. Soo haeft een merkelijk aen- foo d'ingezetenen arm fcheenen,
tal fich binnen de fchepen bevond, voorfien van weinig goud, welk met
gingenze onder zeil ; doch 'teene d'Otapales en Olagatonos, feftig mijfchip
verging. 7 Ander quam wel be- len ten noorden landwaerd in geleIndiaenen
*tifhandelt. houden voor Hifpaniola ten anker;
gen , milden. Onaengefien fulk Hecht
maer met weinig Indiaenen : alfoo de
meefte van hart-zeer en honger op weder - vaeren , behield Pamphilus
zee ftierven : de weinige over-ge- Narvaez foo veel moed; dat op een
blevene leefden by doode krengen. verlof-fchrift van kaifar Carel de vijfde , vier Zeilen en een brigantijn toetae.

L O R

I D A .

4$

taekelde. YootCuba lichte hy d'an- voorfiens op Apalache: kreeg den Ca- Komt tot
kers met fes honderd man en tachen- fique gevangen ; als ook overvloed Ar*Uchtmonieren om de felve
Narvaez. tig paerden, in 7jaer vijfrien hon- van terwe
verriehttn- derd acht en twintig. Aen Florida te flampen , huiden en mantels uit
\en in Flofette hy drie honderd krijgs-knech- draeden gefponnen. Vijf en twintig
ida.
ten en twee en veertig ruiters uit: dagen hield hy hier ftil. GeduurenVreemde vond de hutten ledig : in een groot de welke tijd de Spanjaerden drie
'mit.
huis een goude belle onder de netten land-togten deeden ; doch vonden
verborgen .- karten vol koopman- niet als arm volk ongemakkelijke
fchap, en in ieder een doodlicchaem , wegen en een onvruchtbaeren boomet huiden van wild gedekt en be- dem. Tweemael vielen d' inboor.fchildert: lapjens lijwaed, laeken en lingen op haer uit: fehoot ettelijke
ftukjens goud. 7 Goud bragtenze, paerden en mannen onder de voet.
volgens bericht der Floridaenen uit Dit waeren fterke menfehen : liepen
^ZT
7 verre af-gelegen geweft Apalache. moeder- naekt, en fnel gelijk harten: menfehen.
Narvaez , hoewel tegen 7 gevoelen ontdooken de kogels onder water.
des penning-meefters Nunnez Cabe- Narvaez was niet weinig bedraeyt.
ca, fetlandwaerd in: de vloot foude 7Geraedfaemft , 'tvlek Aute, op de
ondertuflchen lanx de wal houden. zee-ftrand gelegen , aen te doen.
Vijftien dagen voort-gereift, vernam Negen dagen zukkelde hy jammernoch wooningen noch menfehen : lijk , eer de tarwe, kalabaflen, erwehier en daer ftonden palmitos boo- ten en andere vooraed binnen Aute
men. Swommen thans door een rie- roofde. Ook ftond de buit hem duur
vier, of roeyden met vlotten over. genoeg; want de dorpelingen wierTwee honderd inboorlingen befloe- den fich mannelijk : fulx meenig
gen de ftrand; fes kreegen de Span- Spanjaer d en paerd fneuvelde. Zy
jaerden gevangen. De gevangenen hadden nu, zedert uit d'inham fant
voorfaegen d'hongerigeri overvloe- Crusfcheiden, twee honderd en tachdig van Turkfche tarwe. Zedert we- entig mijl af-geleid. De paerden uit- VT
° ii
r
i
. , r
Narvaex.
derom vijftien dagen , fonder mengeteerdkonden
de
zieken
en
gequetnind'mfchelijke voet-flappen te ontdekr
ken, gevordert: ontmoet eindelijk ften niet draegen : 7 volkaf-geflooft }'egm^'JJ?j"
een Indiaenfch heer met aenfiene- befweck op de weg. 7 Naefte, vijf
lijkgevolg: voor uit gingen verfehei- barken te maeken : d'hembdendiende fluiters. Gaven hem te kennen, den voor Zeilen, de paerde-ftaerten
hoe haer reis lag na Apalache: en hy en maenen tot touwen, de huiden
beduide, vyandtezijn van die land- om water te bergen, Scheep gegaen
aerd : geleide de Spanjaerden met fagen geen land in feven dagen : kreeeen kanoa over een fnel vlietende gen uit vijf Kanoas eenige gedroogde
ftroom : en onthaelde alle feer min- vifch : liepen door de ftraet/d»/ Mizaembinnen'tvlek, over welk 'top- guel: voorts lanx de kuft na rio de Palper -gefach voerde. Narvaez kreeg mas : leeden grooten dorft, fulx fomeindelijk, na een gantfch moeyelijke mige aen 't zout water ftierven : aen
togt, Apalache in 'tgeficht. Dit dorp, landgeftapt, wierden des nachts door
twee honderd en veertig ftroo hui- een Ca fique befprongen : die Narvaez
fen groot, leid tuflehen 't gebergt op fwaerlijk in 7 aengeficht verwonde,
een moeraflige grond , vol nooten en eindelijk de vlucht nam, achterlapijn-enfavel-boomen,eiken , lauw- tende een zabels-mantel,ruikende na
rieren en laege palmitos. Behalven amber. Drie dagen fworvenfe weder7 geboomte , door de wind by de om by de zee : wanneer de bark van
bergen vallende hier en daer om- Nunnez Cabeca afdwaelde.en eindelijk cabecagegeflaegen bekortimeren de diepe dpor ftorm op ftrand dreef : alwaer ^rant'
poelen den weg buiten maete feer: d'lndiaenen honderd fterk los gingen,
Narvaez gelijk ook de beiren , leeuwen en
om de vreemdelingen te vermoorwonderander
fei
gediert.
Narvaez
viel
onItaerlijki
den;dogdefe ftelden de geftoorde met
logt.
eenige fnuiftery, uit de fchip-breuk
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fi •>, wonder- gebergt, te vreden. Zy waeren nu zaeke. De vierde, beleid by hopman
lijk ontharf
wapenen leef - togt en alles quijt: Annafco, en d'overfte van duifend
opMaihado
bevonden haer op een eiland, Mal- Cofaquiers geraekte in een dorp lanx
hado by d' inwoonders genaemt : de ftroom gebouwt. De Cofaquiers
wierden door de felve geherbergt, hielden hier eibarmelijk huis : floeen brhou- en onder-houden foo lang iets had- gen alles dood, fonder iemand te
dems.
den. Maer te mets nam d'honger fpaeren: hingen de bekkeneelenaen
diervoegen toe , dat elkander op- haer zijden : ontgroeven de dooden
aeten. Binnen körten tijd bleven van op 'tkerk-hof. Na dufdaenige getachentig man alleenlijk vier ten lij- pleegde wreedheid trokkenze te
ve , namendijk Nunnez Cabeca , Ca- rugge. Sotti'S vcid eindelijk een dorp
ftillo, Oruntes en Eßevanico. Defe ge- opd'over-zijde des oevers : wenkraekten eindelijk over land in Nieuw te, iemand beliefde over te komen.
Galicien , en voorts binnen Mexico, Ses fcheepten na hem toe : en beniet fonder duifend hacchelijkhe- richt , hoe minnelijkeonder-handeden. Van Pamphilus Narvaez is nooit ling verfocht, beloofden fulx bekend
befcheid in-gekoomen : word ge- te maeken aen haer opper-voogdefle, *••"«[
looft verdronken te zijn. Zedert zijnde een jonge maegd. DefevoerjJ"
fulk een droevig wedervaeren, bleef felf na Sottus: befchonk hem met een
7 werk van Florida elf jaer ftil. Fer- peerlfnoer; doch klaegde over de
fchaersheid van mond-koft:echter zy
Verrichting dinand Sottus tot land - voogd over
van Sottus Cuba gekooren, verkreeg by kaifar Ca- foude d'helft by-fetten. Hier trc-k
op Florida,
t heir over: vond een fchoone landsfeer merk- rel devijf den foo veel, dat noch eens
watrdig.
een torn waegde op Florida. Behal- douwe, groote peerlen, gelijk graeuven 7 tboots-volk voerde de vloot weerweten, kooper hoog-geverftals GrM
"
vijf honderdkrijgs-knechten en vier- goud; maer geen goud. Uit de bede half honderd paerden. In d'inham graef-plaets der vorften lichten de ^ ^
del Efpiritu Santo geland trekt den Spaenfche behel-hebbers, metbewilCafique Vitacucho onder d'oogen :ligingdergefeide maegd, eenongekr-ijgt hem nevens duifend inboor- looflijke fchat peerlen. Binnen 7 vlek
lingen gevangen : alleneder-gehakt, Tolomeco gmgenze op gelijke manier
of door d'honden verfcheurt. Bin- tewerk. Dewijl de levens-middelen
nen Apalache over- winterde hy : naeuvv om-'quamen, is't leger tvveefterkte de plaets : voorfag fich van fints verdeeit. Balthafar de Gallegos
leef-togt: verftond hoe dartien leide d'eenehoop , Sottus d'andere.
dag - reifens weftelijk 7 koning-rijk Op 7landfchap Cbalaque was 7geCofachiqui, goud filver- en peerl-rijk, munt. Derwaerds in aen-togt, wier- svm
lag. Ieder vlamde na de togt der- den beloopen van foodaenigen '"*
waerds onaengefien vol gevaer; ftorm, dat weinige de tijding des
want de ftrijdbaere Floridaenen ver- wedervaerens hadden af-gebragt,
borgen haer in de koorn - akkers , ten zy 7 geboomte de flagen brak;
waer uit meenigen Spanjaerd met want niet alleen de donder en blixem
pijlen of queften of dood fchooten. diervoegen woeden, of hemel en
Sottus, foo haeft de lente begon, ver- aerde foude vergaen; maer ook havorderde weg. In 't arme landfchap gel-fteenen, gelijk groote eyeren ,
Achalaqui vond hy weinige jonge lui- vloogen in een yfelijke huy heweden, entToude meeft blind. Uit den-waerds, fulx groote takken te Vnim
I rrrtn.li Cofaqui Volgden hem vier duifend in- flarzen geflaegen wierden
In de t„itv»
handel der
luftige
valleye
Kuala
gehooric
tot sonu,,P
gezetenen , die der Spanjaerden pakc-Ui\Hter s.
~r i
° -r merk**
kaedje droegen , en haer geleiden 'V --I .-. r i • •
tnjkCofachiqui,
ververfchenzevijfdii,
door een boflchaedje en wildernis.
Den fevenden dagftuitenze vooreen tien dagen : trökken door de landen
fwaere rievier. Sottus fond vier ben- Guaxale, Acoße-en Coza: alwaer meer
den, omeen overtogt op tefpeuren. dan duifend Indiaenen , met -pluiDnc bendcn keerden onverrichter maedjenen rijk-gevoyerde mantels,
de Spanjaerden verwellekomden. De
CafiI+6
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Caßque verfocht: zy beliefden te over- [ alsmoeyte geraekt aen de ardere
winteren aldaer ; doch Sottus floeg zijde des ftrooms el Gnnule ontd'aenbod af als die d'haven Achufi dekte een dorp ruim vier honcerd
meende aen tedoen. Zedertbefich- huifen gröot : rondom la?en vertigde hy Taliffe , met hout en aerde maekelijke maiz-veldtn : de rrecbol werken gefterkt. De Cafique Taf- nigte fruit-boomen ftonden voor
calufa , een man , eens foo groot als het oog en mond luftig. Ses daeen gemeineSpanjaerd, ontfing Sottus gen onthaelde de Cafique Cafquin net
feer beleefdelijk : geleide hem bin- Spaenfche heir : trok nevens 't felieftad
nen Mauila : gelegen in een vermae- ve met vijf duifend onderdaenen
\iauila.
kelijke valleye. De ftad , omringt naCapaha: voorfien van een diepeen 'tDo,pca.
met dubbelde paliflaeden tuflehen breede gracht aen drie kanten : de?" *'
beide vol aerde gevult, (op ieder vierde had fterke paliflaeden. De
tachentig fchreden ftaet een toorn Spanjaerden echter door-gebrooken,
tot verweering voor acht man) heeft maekten ruimbaen voor Cafquin die
twee poorten, tachentig huifen, (ie- alles voor de voet aen kant hielp. De
der verftrekt wooning voor duifend dorp-voogd felf ontvluchte in een Kaman) en een ruime markt in 7 mid- noa op 7naefte eiland. Den ingang
^hrikkelij- den. Terwijl de Spanjaerden alhier derwaerds hadden nu de Spaenfche
a uin
[fgtvecbvroolijke maeltijden houden , gaet vermeeftert: wanneer C fa fchieJ».
onvoorfiens een yfelijke wapen-kreet lijk t'huifwaerd toog. Na des felfs
op. Met d'eerfte torn ftormden fe- vertrek maekte Sottus vrede met faven duifend, geftijft t'ellekens door pahaes-gefach heller : nam lim winverfchehulp-benden. Eindelijk brae- ter-Jeger in 7 vlek Vitangue , alwaer
ken de Spaenfche door : terwijl de geduurigh aen ftoot leed. Hy hieid
ftad lieverlaey in brand ftond. Meer vijftien Caciquen gevargen , welke
als elf duifend fneuvelden in de alle levendig verbranden wilde, ten
fmook en vlam, of aen de kogels, of zy goud verfchaften. Doch dewijl
aen de degens of verplettert van niet konden op brengen , wierden
d'hoef-yfers , of wierden gefcheurt met af-gekapte handen weg gedoor d'honden. Den Spanjaerden ftondjaegt. Voorts hielp Sottus de Guade flag op drie en tachentig dooden chacoyars om die van Anilco te veren vijf en veertig paerden. Voort-ge- woeften. De wreede toelegh gelukreift naChicoza, wierden by d'ingeze- te. Evenwel ging 7t niet na Sottus
tene gefluit voor een diepe rievier, zin. Hy vond de goud-mijnen niet,
met hooge oe vers. Niet fonder moei- op welke vlam de : had in dit vijfte en bloedftorting in toebereide pon- jaerigh omfwerven gefpild de grooten overgeraekt, verwinterden bin- te fchatten uit Attabalibaes paleis
nen 7 dorp Chicoza. Twee maenden gerooft : de peerlen in Florida belieten d'inboorlingen haer onge- komen konden nergens na de kömoeyd fitten. T hans, by naere nacht rten op-haelen : alfoo de oefterzamengerot, fchooten 7 vuur in de fchelpen tegen 7 vuur geopent en
ftroo-daeken. Twee uuren duurde de peerlen , met een gloey ende yfer
7gevecht : by welk de Spanjaerden door-gedrilt , Veel waerdy verlooverlooren veertig man , vijftig paer- ren , dewijl in luifter af-naemen.
den,en alle haer verkens,binnen d'hui- Ook wilde fijn volk niet toe-Hemfen verbrand. Zedert verhuift na Chi- men , dat -een ftad bouwde aen
cacolla leeden (allenthalven aenftoot. d'haven Achufi. Sottus trok foo veel sottut
Binnen 7flot Alibamo wachten vier fwaerigheden diep ter herten ; enfier^'
duifend Floridaenen op haer komft; ftierf aen de roode loop. t Lijk
doch defe wierden foo brüsk aenge- wierd gezonken in de diepe flroom
taft dat d'helft ftijf om hals raek- el Grande. Onder fijn ftaet - volger
te : en Sottus meefter der fterkte: Luidewijk de Alvarado nam 7 werk een
gelijk ook van chifta , onvoorfiens andere keer : 7 heir, over d'helft verovervallen. Met geen min gevaer fmolten, wilden enkelijk Florida verT 2
lae-
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laeten : haer kennende onbeftendig i welker tael niet verftonden, tot t geloof bragten. Doch defe beducht voor
feitelijkheid , Helden haer te weer;
landfchap
floegen
de moniken met knodzen
z e , lieten den gidze door d'honden
verfcheuren ter oorfaek de rechte dood : vilden de lijken : en hingen
weg mifchte. Zy fwerfden vorders t afgeftroopte vel in haer tempels.
fonder leids-man. d'Ongemak ver- 7 Liep hier allegangs rtecht af : evenflond honderd man en tachentigh wel waegde de Spaenfche koning
paerden , behalven een merkelijk noch eens kans : fond Peter Menen- VMnJk^
aental Floridaenen , benoodfaekttot dez na Florida. Hem volgden uit Ro- dex..
hec draegen der pakkaedje. Ge- men drie Jefuieten Peter Martinius,
keert na de rievier el Grande, lie- loan Roger en Frans VillaregiuSi De
pen aldaer twee dorpen af: flerk- fchipper door onkunde will niet waet
ten beide, ten einde veilig verwin- hy was. 7 Geraedfaemft telanden.Neterden. Doch alfoo 7t nu het veer gen Nederlanders en vier Spanjaerden,
tiende jaer was
dat de ftroom, onder welke fich ook bevond Martin
volgens gewoonte, over d'oevers nius, vallen in de b o o t , en gingen op
vloeyde, en 7 land wijd en zijd plas Florida uit. Ondertuflchen ftaet fulk
fette , ftonden de Spanjaerden gant- een ftorm o p , die'tfchipnaC«^flinfchelijk verleegen. 't H o u t , 7geen gert. De gelande vonden noch lijfbereiden ten bouw van feven bar- berging noch voedfel, dan wilde krui«
ken, om af te trekken t'huifwaerd , den. Z y zukkelden hier tien dagen;
dreef wegh : de levens middelen De Franfchen volgden de Spaenfche
bedorven : haer woon-plaetfen la- voetftappen : Joan Ribald en Rene Lau- .%«»
gen onder water. By fulke onge- doniere ten verfeheide tijden na Flori- ^ ^
makken quam een fwaerder
De da gezeilt, ontdekten aldaer verland-voogden rondom bragten hei- feheide kuften , havenen , ftroo+
melijk alle krachten te zamen : ten men en Volkeren : ftonden bloedige
einde wraek namen wegens de gevechten uit tegen de Spanjaerden:
Spaenfche overlaft. Alvarado kreeg en , om te wreeken de moorderyen
door de Cacique Anilco lucht defer der felve aen de Franfche gepleegt,
toeleg: weshalven dartig gefanten ftak Dominicus Gurgius, op 7 jaer vijfder zaem-gefwoorenen d'handen af- tien honderd feven en fertig derwaerts
kapt. Kort hier na gingen de Spanjaer- met drie fchepen , voerende twee
den onder zeil; doch vernaemen eer- honderd foldaeten en tachtig bootslang meer als duifend kanooen voor gefeilen. By de ftroom Tacatacouru $[-den boeg. Seftien dagen lang bleven ingevaeren, ftapteteland: vond een
defe haer by : quetften en dooden jonge Peter du Bre : die ontfnapte,
meenigder Spaenfche vlootelingen: toen de Spaenfche binnen de fterkte
fneeden een bark met acht en veer- Carolina de Franfche befetting vertig man af als ook de paerden , te woed afmaekte. Du Bre omfwervenland volgende: t volk wierd met rie- de, begaf fich eindelijk in dienft van
men dood geflaegen, de paerden den Floridaenfche landvoogd Satudoor-fchooten. Een klein over-blijf- riona. Defe nevens andere Caciquen Helidf
fel quam eindelijk tot Panuco, en van fpand met de Franfche te zamen, drijft J £ * J
Panuco tot Mexico. De togtop Flori- de Spaenfche uit drie fterkten; welke gm.
^
da, foo meenigwerf ongelukkiguit- alle uit laft van Gurgius ge^eeht zijn.
Doch
Florida
volgens
Thevet
alfoo
i„
la
v g
gevallen, is echter hervat, by toegenaemt,
ter
oorfaek
de
kuft
haer
^^* :
ftemming des Spaenfchen koninx
Philips de tweede door Peter Ahuma- vermaekelijk vertoond : hoewel anda en Julius Samano. Vijf Dominikae- dere meinen dewijl op palmc-fonner moniken lieten fich by de vloot dag, in de Spaenfche tael pafeua de
vinden, die met groote kruifen land Flores, gevonden is. d'Inboorlingen
waerd ftapten: ten einde, door dus- noemen het Jaquaja. Volgens de
daenigevertooning, de Floridaenen, landfeheiding, by 7 hof binnen Ma-

Wonderlijk
omfwerven legen foo ftrijdbare landaerd. In het
ip Florida. l a n d f e h a p p e n voorfien van een gid-
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drit beraemt, en aen Pieter Menen- feherpte pijlen met viffehe-tanden,
dez ter hand gefteld heeft. Florida hangt op zijde. In de flinker hand,
ten ooften Bahama, ten wellen Mexi- boven voorfien van een vierkantige
co, na 7t noorden Canada, en zuide- koopereplaet, houdenze een groote
lijk befchouwt het over z e e , met boog. Aldus ftappenze ten oorlog.
een uitrteekend' hoofd, Cuba en Tu- Dekoning heeft de voortogt met een
catan. 't Land , bevochtigt van ver- knodze. Dagelijx raeds - pleegenze haerweemfeheide rievieren, is vlak en zandig over de krijgs - zaeken in's koninx deratdrlena de zee-kant. Ponce de Leon , be- huis, die op een verheevenzetelfit.gmg'
noodfaekt fich te bergen voor de be- d'Aenzienelijkfte begroeten hem
fchuldigingcn tegen hem in gebragt eerft, met de handen gelicht boven
by Didacus Colonus Criftoffels zoon,7 hoofd : roepende , ha , he , ya:
nam de reis aen na Florida,• doch was de weer-galm der overige luid: ha,
erßevin- d'eerfte niet ; want Sebafliaen Gaboha. Thans fet fich elk op ftoelen netus gaendc gemaekt door de nieu- der rondom binnen 7 huis. Indien de
we ontdekking van Hifpaniola, vond voorval van fwaer belang is , ontlaquafa, welk Leon noemde Florida , biet de koning d'oudfte en priefters
feftien jaer te vooren , uitgeruft by Jawas genaemt. Thans word caffine,
d'Engelfche koning Henrik de feven- een drank uit .bladeren , feer heet
de. De Spanjaerden hebben hier twee den koningh toe-gereikt : voorts
vaftigheden gebouwt: 7 geen aen de drinkt ieder op orde , uit de felve
utthoek Helena ftaet, is roegewijd kop. De drank verwekt fweet: ftilt
den apoftel Matthäus: de ftad en het honger en dorrt: voor vier en twintig
Ud Augu- flot Augußijn leid nevens de rievieruuren. Als te velde leggen tegen den baetfpijs:
*'>,;
May. Beide ftad en flot hebben voor vyand , leven by Turkfche terwe,
land, binnen-waerd vol beemdenen honing, gerookte vifch, haege-difgeboomt : de kant rijft heuvelach- fen, en alle wilde w7ortelen: ja mentig. Tuflehen 7 voor- land loopt een gen zand en koolen onder de fpijs,
ruime en diepe kil in een wijd vaer- om de felve te verlengen. Soo haeft
water , welk, de fterkte en ftad be- krijgen de legers elkander niet in het j £ Ü "
fpoelr. De fterkte is achtkantig ge- gefleht: of de koningen weder-zijds gen feer
timmert: weder-wijds ftaet een ron- draeyen d'oogen in de kop rondom: wemdm
de toorn: binnen zijn foldaeten brak- mompelen tuflehen de tanden: maeken. De grond afgefneeden door kenfeer vreemdegebaerten: en vertwee ftroomen , uit 7 land vallende helfen tuflehen beide een yfelijk gein 'tvacr water tuflehen 7 vafte land fchreeuw: beantwoord met algemeien 7 voor-land, brengen groote va- ne kreer des gantfehen heirs, flaenftigheid toe aen 7 flot. De ftad leid de te gelijk op de dyen. Thans
by na vier kantig : alleenlijk dat te- neemt elk koning, eerbiedig gekeert
gen over de fterkte dichter bebouwt na de fonne, een houte fchotel vol
is, verdeeltin vier ryen ftraeten. De water , welk over de krijgs-knechkerk-ftraet ter zijde buiten de ftad: ten werpt, foo verre hem doenelijk
recht voor de ftad word gezien het is : bid , de fonne gelief te vergun. .,
Auguftijnerkloofter. Voorts zijn de nen: dat hy op gelijke wijfe 7 bloed
der vyanden mag Horten. Terftond
Floridaenen . °
,
,..r
r
giethyeen tweede komme waters in
hoedaenig. inwoonders ohjl-vervig , groot lon7
vuur: wenfehende den krijgs-knechder mifmaektheid , gefchildert over
7 vel : draegen een harten huid voor ten toe: zy d'afgeftroopte huid van
de fchaemelheid : fwart hair hangen- de weder-partijders alfo aen de vlam<*««de tot de heupen ; doch meeft tulps- me op-offerden. Ook komen dan te vel*««"
a trt
gewijfe op de kruin gevlochten: paffe de priefters , ervaeren in dui- 'i ^ twee kleine fchilden voor de borfl: vels konften. Defe gezeeten op een
feskleinder om d'armen : twee bellen fchild in 7 midden des legers , trekaen ieder oor : en een muts, welkers ken rondom een kring, binnen welke
boord getakte vederen en de top een vreemde kriskrarten en wonderlijke
T 3
grakruin vertoond. Dekooker, vol ge-
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bedruvm gramatzen maken, niet fonderpree-hoek des akkers knielen drie manwonderiijke velende woorden : zy fchijnen een
nen: d'eene klopt voller flagsop een
pof.en.
krachtiggebed te doen, geduurende fteen, na 7 getal der vloeken by de
't vierde deel van een uur. In 7gebed priefter uit-gefprooken : d' andere
ftellen fich diervoegen aen , dat eer twee rammelen ondertuflchen met
duivclen felf gelijken als duivel-ja- kalabaflen vol fteentjens , en fingers : zydraeyend'oogen'tachterfte gen niet fonder vreemde gebaerten
voor, en 'slichaems gewrichten niet vreemde liedekens. Soo haeft neemt
anders dan of alle beenderen aen ftuk- dit gedoen geen einde, of de vrouken knakten. Eindelijk ftappenze af- wen, welker man nen gtfneuvelt zijn
geflooftuitdengctrokkenkring: be- indenflag, treedentot den koning,
richten den koning wegens 7 getal en dekkende d' aengefichten met haer
Wreidh id toeftand des vyandlijken legers. Den handen: maeken groot misbaer: vertegen ver- verwonnenen word metmerten uit foeken wraek over der mannen : bywonnene. fcherp ried 7 vel des hoofds met
ftand in haer weduwlijke ftaet: en
7 hair afgevilt, en tegen 7 vuur ge- verlof, omtergewoonelijker tijd te
droogt. Dit bindenze aen hooge mögen trouwen. De koning ftaet dit
ftokken : en keeren diervoegen toe. Aldus getrooft, keeren huilenzeeghaftig te huifwaerd. Even foo de t'huifwaerd: en eerlang na de behandelenze d' armen , koppen en graef-plaetfen dermans. Alhier fnij- Mtrkwi*
beenderen. Doch de ftokken plaet- denze 'thoofd-hair tot d'ooren toe JjjJSi
fcnze op een ruim veld: rondom fit- af: werpen 't felve op degraeven,"
ten mannen en vrouwen. Thans gelijk ook de wapens en drink-potftapt de priefter met een houte beeld ten , eertijds by d'afgefturvene gein 't midden der vergaedering.- ver- bruikt. Mögen zedert niet treden in
vloekt de verrtaegenen. Aen een j den echt, voor 'thairgegroeyt isop
de
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de fchouders. De felve gewoonte om-fmijten : fchieten dan den buik
grijpt ook fland, als de koningen ter vol pijlen , en flaen hem vorders met
aerde bcfteld worden : alleenlijk knodzen dood. Konftiger worden »u ook dir
komt hier noch by, dat d'onderdae- d' harten gevangen : namentlijk zy hmtnnen drie dagen vallen en huilen: fijn verbergen haer onder een harte vel,
graf vol pijlen befteeken : endesfelf feer aerdig op-gefet, niet anders of
goederen met 7 huis door de vlamme leefde : plaetfen dit by de ftroomen,
ridaenen aen-fteeken.. Voorts verfcheelen de waer d' harten gemeinelijk drinken:
•fcheelen
ierlmg. Floridaenen onderling feer. Die 'tland- welke dan onvoorfiens door-fchiefchap Panuca bewbonen, grenzende ten. In ziekten laeten geen aders;
aen Nieuw Spanje, zijn ftrijdbaer en maer zuigen 7 bloed. De priefters
wreed : öfteren de gevangenen aen bedienen te gelijk 'tampt van gehaer afgoden , en etenze op. De nees-meefters: waerom met fich ommannenplukkendebaerduit: door- draegen een fak vol kruiden, meeft
boören neus-gaten en ooren : trou- tegen de pokken, want dit volk buiwen niet voor haer veertigfte jaer. ten gemein hoerachtig valt : ja Sodo- floridaenen
Hier aen volgen de rijken Avanares mietery en bloed - fchande worden 0^lA^hm.
en Albardaoßabewoondbyeen door- nietgerekent voor zonden. Enhoe- dm.
trapte landaerd, boven andere Indi- welfichfeer toegeven in dartelege:Jaenen. d'Inboorlingen van Jaguazia neid, bereiken doorgaens een hooge
zijn fneider in 7 loopen dan een ouderdom. Rene Laudoniere uit dehart; vermoeyen niet,fchoön een rievier May , niet verre van de ftad
gantfchen dag rennen. Nergens Auguftijn te land geftapt ontmoete
vindmen wonderbaerlijker fwem- den Floridaenfchen landvoogd Satumers, als in Apalchia, Authia en So- riona, die hem bragt by 7 wapen des
movia. De vrouwen felf baeden door Franfchen koninx, voor tweejaer opdiepe en fhelle rievieren , met kin- gerecht. Saturiöna had 7wapen, ten
lanenwijf deren in den arm. Hier worden vele bewijs van goedgunftigheid tegen de
tlijk.
gevonden , die man en wijf te gelijk Franfchen , met lauwer-kroonen en
zijn : defe draegen de pakkaedje, bloemen gepronkt. Nevens Saturiöna
als 't leger te velde gaet. Tweemael ftond fijn zoon Atoreus , die by ei'sjaers brengt de felve grond Turk- gen moeder verfeheide kinderen had
fche terwe voort. 7 Land word nooit voortgeteelt. Zedert bekende de vagemeft; maer als de tarwe, welke in der niet mcerd'huifvrouw- welk aen
lente- en zomer-maend geplant, van Atoreus over gaf. De over-over-groot7 veld in een groote fchuur verzae vader van Saturiöna telde nu meer als
melt is , fteekenze 't onkruid aen anderhalf honderd jaer, en kindsbrand : die aflche verftrekt voor kinderen tot in 7 vijfde-gelid. De
Huis hcurhefting. De koning deelt de terwe gods-dienft in Florida isniet min ver- haerfchrikdmg der
Vlortdatom, naiedershuifgefin. By de Win- doemelijk als wreed. Wanneer zeeg- ketykegodsnen.
ter wijkenze vier maenden bofch- haftig te huis komen, nemen de oude ""*:
waerd onder kleine hutjens van wijven 7 gedroogde hair van de voorpalm-takken: leven by 7t wild, ge- noemde ftokken af: fteeken 7 felve
ropkte vifch en krokedillen : defe om hoog, dankende den fonne voor.
hebben fchoon en wit vleefch; doch de bevochte overwinning. Bloediger
rieken na mufcus. De vangft defer gaet de offerhande der eerft-gebooKrokodilwoefte beeften gaet aldus toe. Aen ren zoonen Itoe ; als welke voor
vangft:
d' oever der ftroom word een huisjen den koning de lierzenen te pletvol ronde gaeten gebouwt. Binnen teren geftaegen worden met een
ftaet wacht: defe waerfchouwt tien knodze op'een blök. Meer befpot- als ook beof twaelf metgefellen , gewaepend telijk is de jaerlijxe dienft aen de fon. ftott,l'ikmet een ftam vol körte fcherpe tak- Zy vullen7 afgeftroopte vel van een
ken : welken den krokodil, die wijd- hart met wel-riekende kruiden: eiegaepende ten roof-toe-loopt, ter ren d'hoorens en hals met kranfen :
bek iri-douwen, en alfoo op de rugge voeren het tuflehen gelang en fluiten
na
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na een hooge tronk, opwelke'tge- huifen. Draek. hier af verkundfehapt,
vuld hart plaetfen met'thoofd nade wende de 7flevens derwaerds : lofle
fonne gekeert: vvien voorts verfoe tweemael tgefchut op het flot, aen
ken, hy belie ve 't land fulke vruchten fant Joan toegewijt. Eens fchooten de
overvloedig te verleenen, als aen Spanjaerden en vluchten voorts met
hem nu öfteren. 'tGenoemde vel haer gefach hebber Peter Menendez.
blijft tot 7 volgende jaer. De Spanjaer- d'Engelfche maekten fich ftorm-vaerden hebben zedert de neder-laeg in dig: wanneer een gevangen Franfchde fterkte Carolina, enop 'tjaer vijf- man in een boot na Draek toe-roeytien honderd vijf en tachentig 7 on- de: uit welken verftonden Jioe de
heil by d' ammirael Draek toe - ge- Spaenfche de ftad Auguftijn en fterkte
bragt , weinig tegen-ftribbeling op fantJoan hadden verlaeten. Weshalven Draek na 7 flot toe-fet, vind alverrichting Florida gevoeld. Draek had Domingo
leenlijk paliflaeden door malkander
Tlurid*''' e " Carthagena gebrandfchat; wangevlochten ; een platte beukery op
neer lanx de kuft Florida ftreek
hield, en aldaer een baek ontdekte. pijn boomen, tuflehen beide vol aerDerwaerds fend hy verfpieders, die de gevult; en een kift met twintig
een mijl nevens een rievier op-gin- duifend guldens tot betaeling derfolgen: ontdekten aend'over-zijdeeen daeten. Veertien metaele ftukken
fterkte en weinig hooger 7 ftede- lichten d'Engelfche uit de fterkte, verken Auguftijn , getimmert uit houte meide alles: en ging onder zeil.
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; E zee voor Florida is feer zor- van de minfte heeren, word flipna- vretaiijr
den diritgelijk wegens ontelbaere gekomen. Geen dienaer of dienae- woonim;
klippen en plaeten. Meer relTe, die na reeden van eenige laft byfatkh
als vier honderd kleine ei- vraegt, hoewel 7 leven felf aen de gekoorfimhei Atn^
landen leggen wijd en zijd verfpreid, gegeven laft hangt. Liever fterven- per-hHfm*
behalven de groote , onder een be- z e , dan verwijt draegen, dat in onLucajos ei- naeming Lucajos geheeten , noordegehoorfaemheid leven omtrend haer
landen
lijk van Cuba en Hifpaniola af. De opper-hoofden. Ondertuftchen mifvoornaemfte zijn Bahama, Lucaione- bruiken defe fulk een magt feer zelque, Cignateo, Caio Romano Jabaquem
den. De koningen gaen naeuwelijx
en andere. 7 Volk defer eilanden is verder , als omtrend orde te Hellen
buiten gemein wel - gefchaepen, en voor ieder, wegens zaeyen, planten,
by fon der de vrouwen : waerom de maeyen, viffchenenjaegen. 7Geen
Spanjaerden aller wegen derwaerds het veld, bofeh of zee geeft, om te
zamen vloeyen tot geile vermenging. können bewaeren tegen verderf,
De dochters gaen moeder-naekt word in onder-aerdfehe kuilen geter tijd toe haer maendelijke reini- bergt : en ter gewoonelijker ftonging krijgen. Thans word een groo- den , na ; skoninx goed-vinden en
te maeltijd aen gerecht, op welke zy iegelijxnood , uit-gedeelt. 'tVoor- haer cithaer fchaemelheid bedekken met naemft cieraed der eilanders beftaet raed.
een kotoene kleed , nets-gewijs ge- in roode fleentjens, binnen fchelpen
breyt en vol bladeren befteeken. op zee gevifcht , beflooten. Of,
De mannen gebruiken geen kleding, 7 geen waerdiger achten de keyen
dan als feeften vieren of oorlog voe- cohici, welke onder d' herfenen der
ren; wantbyfulke voor-vallen, trek- groote flakken cohobo verborgen legkenze een kotoen - gewaed aen , gen. Om d'hals armen en beenen
door-vlochten met veel-vervige ve- 1
deren. Op thoofd ftaen luftige plui- draegenze fnoeren , te zaemen gemaedjen. 7 Gebod der koningen, ja reegen uit door-luchtig en veel-ver, vigkorael, op d'oevervan fommige
wa-
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water-poelen gegraeven. De meefte florax-hout, welk d' inboorlingen ftorax:
inwoonders der genoemde eilanden gewend zijn des nachts te branden.
eten geen vleefch : ja flerven, wan- Maer niet groeyt weelderiger als
granaet neer fulkefpijs nuttigen. Dcduivenwijngaerden. De flammen hebben "üy*"iuiven-. neltelen m geboomt, niet ongelijk dikte van een mans middel : brenden granaet-boomen, welker baften gen ampere druiven voort. Behalnakaneel en gengber fmaeken, en ven patrijfen , ring - en tortel - duiruiken alskruid-nagelen. Soo over- ven , vliegen lanx de zee-kant by
vloedig vallen hier de duiven, dat de duifenden kraen-vogels te zamen: vreemdi
na buuren fchuiten vol weg-voeren. diejong , fpier-wit zijn; doch met**™'™'
Een niet min fmaekelijke als gefon- d'ouderdöm veel vervig worden :
vrucht ja- j e ytucht jaruma, fweemende na eenfitten met de beenen in 7 zout wa'uma.
.*
, ,
,
ter , welk drinken. De papegayen- M W 1 *
groote vijg, walcht aen- een boom, vangft gaet vreemd toe. Een jonge
niet veel verfchillende van een vlier- wiens hoofd onderkruit verfchuiltj
boom : de blaederen hebben byfon- klimt ten top van een boom : roert
dere genees-kracht tegen wonden. een papegay op fijn kop , fulx klae
DefeLucajos-, hoewel buiten gemein gend geluid maekt: waer op andere
vruchtbaer leggen meeft onbe- toe-vliegen. De jonge afgerecht
woont : ter oorfaek d'inboorlingen werpt een ftrik, aen een flokjen vaft,
vervoertzijn byde Spanjaerden, om den papegaeyen om d' hals: en ruktin de goud-mijnen van Hifpaniola en ze t'hemwaerd. Voorts dienen ten
Befchrij- eXders te werken. Doch onder d' eifpijs d'yguanas vier-voetige Hangen, fangen:
vthg van
.
.
. .
.
niet ongelijk den hagediflen. Bycuba: landen aihier munt cuba uit. Dit, fonder fmaekelijk valt 7 vleefch der
door chrifloftel Colonus o'ntdekt, fchild padden, welke fomtijds hon- fiMid-pedwierd eerft genaemt Joanna, zedert derd en dartig pond haelen. Haer^ w :
ook Fernandina en Alpha-Omega, isvet geneeft melaetsheid en fchurft.
eindelijk bell bekend gebleven on- Stieren en koeyen worden meeft
der de benaeming Cuba. In de leng- om d'huidgeflagt. De verkens, aen
te van de weftelijk e uit-hoek Anton riemen gefneeden en in de fonne,
tot d'ooftelijke de Maizi maekt het gedroogt , verflrekt ten voedfel
twee honderd en dartien mijlen uit, voor 7 fcheeps-volk na Spanje afbyde grootfte breedte vijf eilfertig, fteekende uit Havana. 't Kotoen kotoen -.
tuflen d' hoofden de Jardines en Lu- wafcht in 't wild en levert goet
canaca : anderfints krimpt het ook lywaed. Eertijds was Cuba beftiert
eiders tot twaelf mijlen. De grond by verfeheide heeren : ieder bedraegt door-gaens veel hooge bergen heerfchte zijn eigen landfchap.
en fwaere boflehen. 7 Gebergte Onder de voornaemfle zijn Mai- imdfchaprievieren-. brengt voort vifch rijke rievieren,
zi Bayamo, Cueyba , Cam~guey, Ma- **"
die of ten zuiden of noordelijk in caca Xagua , Habana en Uhima.
d Oceaen uit-wateren. De ftroomen,Sommige vlak , andere bergachtig ,
welke d'haeven Xagua aen-grijpen, en meer of min vruchtbaer, wierhebben waerdiger goud, als d' ande- den dicht bewoont voor d' aenre vloeden. Voor de voornaemfle komft der Spanjaerden ; doch zeworden gereekent Arimao, laLuna, dert diervoegen ontvolkt, dat naeu- meeft onbtde Mares en (fauto, de grootfte van welijx oude inboorlingen te vin- *""""''
alle, ten zuiden zeewaerd geftort. den zijn. Weinig spanjaerden ontAlle voedenze overvloedig kroko- houden fich op dit groote eidillen, die meenig menfeh en beert; land. In 7 geweft Camaguey leid
na twater rukken en aldaer op- een valleye , drie mijlen groot, alcederen-. eeten. De cederen waflehen hier
waer de natuur feer overvloedig
niet min groot als wel-riekend. Ie- moolen-fteenen voort-brengt, van »onder*
der flamme kan een fchuit, voor foo keurige rondte ; dat geen paf-^'
veertig, jafeftigman, leveren. By fer volmaekter kring kan trekken. teenen :
7 op-gaen der fonne verfpreid fich
V
Vorfeer verre d'aengename reuk van
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eilandekens, waer achter de fchepen,
j'ü
Vorders is bcrucht t gebergt, uit felf by 7 hardfte onweder veilig
welk jooden-lijm diep zeewaerd fchuilen. Waerom ook de nieuwe
vloeyt; alwaer door de wind her- vefting om de fchoone gelegend- "
waerd en derwaerd gedrevcn word. heid, eerlang diervoegen toe-nam,
De lucht valt doorgaens feer ge- dat twee duifend burgers teide :
fruchten
maetigt, en de grond vruchtbaer van een hoofd-kerk kreeg , Minderkrappe, caflie fiftel, gengber maftich, broeders kloofter , en biflehop,
g»ud:
aloe, kaneel en zuiker. 7 Goud welk flaende onder die van Domingo. Drie
in de mijnen en ftroomen gevonden mijl beneden de ftad leid eenmijne,
word is nergens na 7 zuiverfte; doch wiens vijf fche'epeis berg-aerde twee
'tkooper ftaet de hoogfle proef uit. fcheepels zuiver kooper uit-levevreemde De Hangen op Cuba verdienen geen
ren. d'Aen-wafch der ftad is einde(langen.
gemeine verwondering. Defe heb lijk totfulk verval gekomen, dat de
ben de groote van een haes , de ge- meefte huifen leedig ftaen, en naeudaente van vorteil, konijne voeten, welijx twee honderd inwoonders
een weefels-kop , voflen-Haert, daf- hebben. Waerom dan ook foo licht '»;«*»
fen-hair : leven by kleine beefljens in handen verviel van honderd en
guabiniquinazes: verHrekken tot een feftig Engelfche by hopman Clift
niet min gefonde als fmaekelijke aen-gevöert, op 7jaer feftien honfpijs. De oude inwoonders gingen derd en een. Dele ontfing voor
Zeden der eertijds naekt. De mannen zijn leer
Cubaenen.
brand fchat ring honderd duifend
ongefchikt. Verlaeten de vrouwen ftukken van achten en een fcheepsna welgevallen, om de minfle oor- laeding; huiden en zuiker. Doch, befaek ; doch de vrouwen blijven van halven fant Jago, bouwde Velafques
haer zijde altijd aen d' echtverbon- 'tftedeken Baracoa aen d'ooftelijke^j«.
haer vuil
den. Haer trouwen gaet goddeloos kuft van Cuba, vermaekelijk be- "*•
trouwen:
toe. De bruidegom beflaept den fproeyt door de rievier Mares, in
bruid niet d'eerHe nacht; maer word d'Oceaen uit-waterendetuffchen twee
beflaepen van des bruidegoms be- bergen ter eener en een vlak hoofd
kenden, die in gelijke flaet met hem ter ander kant; fulx een heerlijkehaezijn: foo dat die aen een heer trouvvt ven maekt. Hier omtrend valt fchoon
met heeren vleefchelijke gemein- ebben hout. Hy fliehte ook de ftefchap heeft, aen een koopman met dekens fant Salvador, op de gefond- salvtk
koopluiden , aen een viflcher met fte hoek van geheel Cuba aen de
viflehers. Zedert Chriftoffel Colonus,ftroom Bayamo, welke ronde fteenen
uit Hifpaniola af-gefcheept , Cuba voort-brengt,bequaem om in gefchut
ontdekte , is 7 eiland onder Spaen- te gebruiken : en infgelijx Trinidad, TrinUd:
fche heerfchappy gebragt, hoewel voor wiens moeyelijke haven menig
geenfints fonder bloed - vergieten; fchip fneuvelde. Doch defe vefting
want d'inwoonders , dagelijx met
oorloogen de Canibaelen flrijdende , waeren wierd door een grouwelijke ftorm
tegen Spar,
ten grond toe over hoop geworpen.
niet onbedreven in wapen-handel. By de haven van 'tfledeken Puerto wmiut
jaerden.
De Spaenfche hopman Valdivia is al- del Principe is een fontein , uit welke fontl"''
hier afgemaekt en fijn fchip aen fomtijds pek vloeyt. Villa Santli spiri- uil»s.Sfirftukken gekapt. Niet beter voer Fo- tus word befpoeld door de ftroom
geda, wiens volk op Cuba in de loop Saaz, fes mijl van d' Oceaen, telt vijftig
bleefhy felf bragt 7 leven wonderlijk prachtige huifen. De voornaemfle
af; doch beftierf eerlang fijn wonde vafligheid, by de Spaenfche in Weft-Inbinnen fant Domingo. Tweejaerna dien bewoont, is Chrißovalde Havana. Btfchrjdefe voor-val voer Diego ValafquezDefe Had Hond eerfl op de zuid-zij-™{^
na Cuba , in 'tjaer vijftien honderd de van Cuba ; doch is namaels verleid
Siad fant
en veertien. 7 Eerfte werk was de ten noorden tegen over Florida. d'HaJago.
ftichting van een ftad, welken/*»/ ven is niet min veilig als groot; want
Ja-o noemde, gelegen aen een zui- duifend en meerfchepep können bedelijke inham , vol vifch en kleine
quaalt ook ter
gm

fi

«--.

IM»

[LHÖE

-. •
.-.

.-*s;™».

2&» En,E ^r~*

'IEILAND

CUBA.

55

quaemelijk binnen loopen, buiten be- derddukaeten. Met dit geld ftaeken
denken van eenig gevaer. d'Ingang de Franfchen van de wal: wranneer des
heeft de lengte foo verre een goote- anderen daegs drie fchepen uit Nieuwling kan toe reiken, alwaer tuflehen Spanje voor Havana ter reede quamen.
een uitfteekende punt lands en een Gefwind loftenze de koopwaeren, en
vierkantig waterflot diervoegen eng vervolgden flagvaerdig den zee-rooblijft, dat geen twee fchepen gelijke- ver. Eer lang kreegenze hem in 7 oog.
lijk binnen fleevenen. Op 7naeuw- d'AmmiraeI,die de voortogt had derffte duikt de grond onder fes vade- de alleen geen kanswaegen : weshalmen zee. Wedcrzijds van debuiten- ven d'andere Zeilen inwacht. Moed
fte mond der haven leid een fterkte fchepten de Franfche uit fulk een
langwerpig Vierkant, d'eene Mefa de bloodhartigheid : vallen den SpaenMaria ter zijde van de ftad Havana fchen zeevoogd op'tlijf. Defe loopt
op een vlakke grond : d'andere Mor- tegen ftrand, en geeft 7 fchip ten bero genaemt aen de voet van twee llen, t Naefte zeil, verfchrikt door de
bergen, welker toppen van gefchut vlucht des ammiraels, wend infchelijx
voorfien , -Havana lichtelijk over over flaeg van denvyandaf : 7 derde
d'haven dwingen. Tuflehen Mono volgt'tvoorbeeld van detweevooren Mefa de Maria verlieft fich een fle. Alle drie v«rvielenze in handen
tooren,dik,hoog en even-rond: bo- der Franfchen: welke, moedig door
ven gedektmet eengefplitftekloot, fulk een onverwachten zeegen, de fleen voorfien van wracht, die foo veel vens voor de tweede reis op Havana Havanainvaendels opfteekt als fchepen uit zee wenden: alwaerze den burgers eens&,nome»
ontdekt, tot waerfchouwing voor de foo veel brandfehatting afperfchten, ^ / " **
ftad, een mijl binnenwaerdgelegen. boven de voorige.Zedert bouwden de
Voor Havana felf leid een derde flot. Spanjaerden alhier fteene huifen : en
Alle zijn voorzien van fwaergefchut, een fterkte aen de mond der haven.
tot twee honderd en veerrigroe, en Ondertuflchen lag de ftad echter aen
fterke befetting : volgens beflek des de land-zijde bloot. d'Engelfche, hier
veld-overften Joan de Texeda en veft- af verkundfehapt, ftappen zedert uit,
bouwer Baptifia Antonelli , door de ander-half uur boven de ftad : en ValSpaenfche koning Philips de tweede ien voor 7 krieken des daegs Havana
uaHavana afgevaerdigt: ten einde de in. De Spaenfche, aldus fchielijko verpiaers tegen alle vyandlijke indruk vallen, vluchten bofchwTaerd. Metgevolkoomen verzeekert bleef : te mak wierd de ftad uitgeplöndert en
meer dewijl de rijke filver-vloot en verwoeft. Dit was de laefte flagniet
andere fchepen uit Weft-Indien alhier welke Havana jammerlijk trefte. Gete zaemen vergaederen, om gelijke- duurende d'oorlogtuflehen kaifar Calijk na Spanjen over te Hecken. De rel de vijfde en de Franfche koning
ftad leid lanx de haeven: heeft twee Henrik de tweede liep een fchip met
kerken met fpits toeloopende toor- negentigfoldaetenuit Diepe naCuba.
nen. d' Huifen zijn getimmert na de Ditvolk maekt fichmeefter van fant
Spaenfche wijfe. De fterkte tot be- Jago, en fleept een groote buit weg.
fcherming der ftad is voorzien van Aldus verrijkt rukt binnen Havana by
twaelf metaele kortouwen , en een donker; doch beyindfichin hoop begraft in welke uit d'haven water droogen: alfoo d' huifen overal leedig
vloeyt. Maer nietaltijd was Havana vond; want de Spaenfche driemael
vreemd go- diervoegen vaft gemaekt. Op 'tjaer
door over-val verarmt, hielden haer
vecht tuf- vijftien honderd fes en dartig konde
goederen op d'hof-fteden , wijd en
fh7eTn' he tnietafkeeren een kleine Franfche zijd landwaerd verfpreyt. Terwijl de
spaenfche. roover, die van de vloot afgedwaelt,
Franfche alle huifen en hoeken doorherwaerds by ftorm verviel, en Hava- fnuffelden,quamen twee Spanjaerden:
na bemagtigde. De Spanjaerden koch- onder fchijn, om beding te maeken
ten 7 verbranden der houte huifen wegens brand-fchatting; doch waermet ftroo gedekt af, voor feven hon- lijk ten einde 7 getal dei vyänden afV 2
kee-
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keeken. De Franfchen vorderden fes j te zinken en 7 vuur in 7 bus-poeder
duifend dukaeten. De twee Spaenfche ftak, fulx van beide de Zeilen flechts
betuigden; dat alhaer goederen foo een man 7 leven af bragt. d'Haven jj£»u
veel geld niet uit-maekten. Defe, Xagua kent naeuwelijx haers gelijk.
tot de gevluchte gekeert bragten i De mond heeft de ruimte van een
bericht, wegens der vyanden getal boog-fcheut: binnen ftrekt fich uit
en eifch. Hier over vielen weder- j tot tien mijlen: drie eilanden verzijds verfeheide zin twiftingen. febaffen een veilige berging, alsook
Sommige oordeelden geraedfaemft de bergen, die in 7 ronde lanx ftrand
aen een dwingende noodfaekelijk- oprijfen.. Voorts is d'inwijk Matanca uatama.
heid toe te geven : en , indien niet niet alleen bekent door de ronde berg
konden afdingen , de gevorderde el an de Matancas haer verheffende
brand-fchattingtebetaelen. Demee- van eenlaegegrond; maerbyfonder
fteverftonden de zaek anders: 7ge-) wegens de verrichtingh des zeetal der Franfchen was te klein, en Ret voogds Pieter Pieterfoon Hein. Defe,
ge-eifchte goud te groot, dan om het by de Weft-Indifche Maetfchappy afgeld te geven, en de vyanden nieton- j gevaerdigt, om voor Havana op filder d'oogen te trekken. Men trekt ver-vloot met een en dartig fchepen
dan met honderd en vijftig man. Om- tekruifen , verviel van Havana door
trend de darde nacht-waek ging de een fterke ftroom voor Matanca. Alftrijd aen. Met d'eerfte torn wierden hier hield hy by de wal af en aen: wanvier Franfchen ternedergefchooten. neertien Spaenfche Zeilen hem in de
Op'tloflender vuur-roers geraekten mond liepen: een alleenlijk ontalle in wapenen: en de Spaenfche, na fnapte. Tegen den middag wierdert
kleinetegenweer aen7loopen. De negen andere fchepen ontdekt, die
overwinnaers, getergt door de trouw- tot d'inwijk Matanca lanx d c wal binloofe toeleg der Spanjaerden, ftaeken nen geraekten,en aldaer aen de grond
Havana in brand. Juift was toen-maels joegen. Pieter Hein volgde met het
aldaer veelpek en teer. De poorten, krieken des daegs: verov ert, na kleivenfters, lolderingen en daeken, al- ne tegenftand, de vloot, gefebat op
lenthalven met fulkvlam-voedfelbe-, meer als honderd en vijftien tonnen
fmeert flikkerden binnen weinig' gouds, behalven de muskus, amberuurenlieverlee. De kerken wierden grys, bezoar •, de laeding van twee
nu ook aen 7 hout-werk beftreeken galjoenen en een rijke prijs. Eindelijk Cuba in
ten felven einde: wanneer een Span- verdient het geen gemeine verwon- ontvolkti
jaerd vrymoedig verfocht : dat de dering, dat dit magtig eiland Cuba,
tempels ten gods-dienft gefchikt, eertijds in foo veel volk-rijke rijken
ongefchent mogten blijven. Defmee verdeelt, tegenwoordig byna onbekerkreeg ren antwoor(d: Menfehen, woond leid ; want (volgens 'tgetui
die geen geloof hielden hadden geen genis der Spanjaerden, die de Zeeuwkerkenvan nooden in welk haer Joude fehezeevoogd Henrik Jacobfzoon Lucigeleert worden geloof te houden. De
fer voor Havana achterhaelden.woon
Franfche niet verzaedigtmet branden, den in 7jaer feflien honderd feven en
wierpen ook de muuren ten grond af. nvintig niet meer als feftig duifent zieVan 7 flot bleef naeuwelijx een fteen len op Cuba. Maer die na fiet't geen de
op den ander. Voorts is alhier berucht biflehop Bartholomäus de las Cafas nade reede Manfenille , befchut door gelaeten heeft,(fijn boek is gedrukt in
een voor-leggend' eiland : alwaer, de Spaenfche tael binnen Sevilien, en
op 7jaer feftien honderd en fes, de namaels tot Antwerpen overgefet in 7 Bi SehtZeeufche zee-voogd Hauteyn flaegs Franfch met goedkeuren der S p a e n - ^ J " ^
geraekte met feven Spaenfche galjoe- fche koningen) fal de oorfaek licht en Trans
nen. d'Onder-ammirael Abraham du vinden: waerom cuba, nevens ande- Rapkelmg
firr»<?klampte den Spaenfchenammi- re Indifche geweften, fo woeft leid. Ik W9rael aen boord; doch wierd foo door- fal flechts een ftaeltjen uitpikken. Las
naegelt.- dat, om niet fonder wraek Cafas dan verhaelt: hoe een Cacique
Ha-
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Hathuey voor de Spanjaerden, aen fijn
dien hy in fulk geloof flierf, of anderland genaedert op'tjaer vijftien hon- fints hellen waert. Hathuey vraegde den
derd en elf, van Hifpaniola vluchte na Francifcaener: of ook Spanjaerden in
Cuba: alwaer zedert in Spaenfche han- d'hemel waeren.Kreeg ten antwoord,
den verviel. 7 Vonnis, ov.er hem ge- de goede Spanjaerden woonden alvelt, behelfde een levendig-verbran- daer. Neen, hervatte Hathuey: ik wonderlijk
ding by groen hout. Terwijl aen de williever onder de duiveien verkee- ^'^f.
ftaek gebonden wierd, hield hem een renind'helle, dan onder een Spaen- thuey.
Francifcaener monnik voor de ge- fche landaerd, welker wreedheid foo
heimeniffen des Roomfchen geloofs, verre uitfpat, dat niemand nergens
van welk nooit gehoort had: en te ge- foo ellendig kan zijn, als daer Spanlijk , hoe ten hemel foude vaeren, in- jaerden zijn.

Sevende Hoofd-ftuk.

'tEILjK® HISTAKIOLJ.
BefchryIng van
ijpaniola.

Wormtjens
Cuyero'.

vifdt Manati, (ect
imerkwaerbdig :

Ijpaniola, eertijds by d'in- nen heeft: van 7 midden af loopt
woonders genaemt Haity en fmal na de ftaert toe: doorgaens haelt
Quifqueia, is op 7 jaer vijftien hy vijftien voetan lengte : de dikte
honderd twee en negentig maekt weinig minder uit. 7 Wijfjen
ontdekt door chrißoffel Colonus: ge- heeft uyers, waer aen de jongen zuilijkt na een caftanje-blad, en maekt gen. Verfch gedood fmaekt gelijk
in d'ommegang uit drie honderd en kalfs-vleefch.De Manati onthoud fich
vijftig mijl. De lucht brand voor den meeftinzee : hoewel ook binnen de
middag: doch word zedert bekoelt rievieren fwemt, op't land komt, en
door de zee-Wind. De vruchtbaere gras eet. De cacique Caramatexi voede
grond behoefr voor geen landfchap een in 7 meir Guaynabo , welke foo
te wijken. Paerden , koeyen en liie- tarn was, dat by de naem Maton geren uit Spanje herwaerdsovergevoert, roepen te voorfchijn quam : binnen
zijn diervoegen vermeenigvuldigt, 's huis maeltijd hield : en verzaedigt
dat geen eigenaers hebben. Haer na 7 meir keerde, mannen en jongens
Vleefch, hoewel feer fmaekelijk, blijft hem met gefang, waer aen vermaek.
voor de, honden leggen. d'Huiden, fchepte, derwaerds geleidende. Somin welke de voornaemfle handel be- tijds voer hy tien kinderen van d'een
ftaet , draegenze alleenlijk t'huif- oever tot d'andere op fijn rugge. Als
waerd. Varkens plagten overvloedi- een Spanjaerd met een piek na hem
ger door de beemden te weyden. had gefleeken , quam zedert nooit
d'Honden , weelig voortgefet, heb- voor den dag, foo haefl een gekleed
ben een groot getal vernielt. Onder menfeh vernam. Ses en twintig jaer
'tvreemd gediert welk alhier te vin- duurdede gemeinfaeme ommegang
den is, munten uit de wormtjes Cuye- der Manati; doch by toeval de ftroom
ro : defe hebben de groote van een Hayboaicin 7 voornoemde meir overvingers- lid , vier vleugelen , twee ftorte, keerde de vifch zeewaerd. Begroote onder welke foo veel mindere halven dit wanfehaepen water-gefchuilen: byfonder wanneer vliegen, drocht, vallen hier ook de visjens visjmAbt.
gevenzefulk eenglans, dat by duifte- Abacatuaia, met een kleine gefronfte wuai*.
re nacht een kamer met dag-licht ver- mond, fwarte oogen beflooten in een
lichten.Nietmin verwonderens waer- filverachtige kring , vijf fwarte vindig is de geftalte van de vifch Manati : nen, twee lange onder den buik, een
welke niet ongelijk een ledere wijn- op de rugge, en wederzijds der kop:
fak, een oflen-kop,kleine oogen,een de ftaert is gefplitft : heeft een düngraeuwe hairige huid, t vyeegeklaeuw- ne en blinkende huid , fmaekelijk
de pooten onder den kop , foo veel vleefch, en de groote vaneenfchol;
gaeten in plaets van ooren en twee doch dikker en rondachtig. Als de
fteenen als kaets-ballen in d'herze- Spanjaerden fich eerft op Hifpaniola
V 3
ne-

nederfloegen , wierdenze feer ge- deelt; want d'eene zijde ftrekt fich uit
plaegt van fpringende wormtjens na d'uithoekyä»/ Nicolaes , d'andere
wcrmtjen
nigua, die tuflehen vel en vleefch dier- na 7 hoofd Tiburon. Dit geweft brengr
nigua.
voegen inboorden, dat meenig armen overvloedig kotoen voort. Eindelijk
en beenen verloor. Eindelijk vond- zijn alhier berucht geweeft de landmen een heel middel tegen dit quaed: fehappen Guahaba, Haniguagya,Cahafy,
namentlijk 'tfchroeyen met heete Cibao vol goud rijke mijnen, la Vega
Landfchap. yferkens. Hifpaniola was eertijds verReal,Maguana, tuflehen de twee grote
Hir
deelt
in
verfeheide
landfehappen.
rievieren Neyba en Taqui,\ harde land
Jpaniola.
Recht over 7eiland Porto Rico leid Ciguayos en delaege kuft Darien, al'tbergachtig geweft Hyquey. 7 Ge- waer Chriftoffel Colonus de ftad Navibergt boven plat heeft tuflehen punti- dadbouwde, welken namaels verlier.
ge flenen een veelverge aerde , die Degember uit Ooft-Indien herwaerds**»fo|;
feer weelig alderley vruchten, byfon- over-gebragt, wafcht feer overvloeder de wortelen cafabi en meloenen dig : fulx jaer voor jaer meer als twee
voortbrengt. AenHygueypaeltrcaya- en twintig duifend quintaelen na
gua: ten noorden leid Samana: zuide- £/*«/>» af-gevo ert werden. Niet min
lijk Taquimo,alwaet veel Brafilien-hout gelukkigh groeyt 7 zuiker-ried en
valt : en tuflehen de ftad Domingo maiz. Peter Martyr raeds - heer van Dteu j.
en Taquimo 7 geweft Baoruco, beflaen-Kaifar Carel de vijfde verhaelt: hoe'-8*
de met t gebergte, een ftreek langfe- by fijn tijd Hifpaniola , behalven filftig , breed twintig en meer mijlen,
ver , koper en yfer, jaerlijx uit-leverde
fonder water en voedfel voor vee of
menfeh. Voigt vorders dejlandftreek meer als vijf honderd duifend dukaeXaragua, gelegen aen den grooten in- ten goud. Over-lang evenwel is niet x « ^
ham, welke Hifpaniola tweefints ver- verricht omtrend dit koftelijk bergwerk , ter oorfaek aldaer geen volk
is
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is öm te werken. Ja ten zy binnen met een gordel vol bellen om den
Domingo d' hooge koninghjke vuur- middel, een peerl-fnoer om d'arfchaer gefpannen wierd, 7 eiland was men , een dekfel voor de fchaemellang verlaeten, onaengefien de bui- heid, en een pluimop 'thoofd. Een
ten gemeine vruchtbaerheid. Alfoo trommel-flaeger hield hem gefelde Spanjaerden diervoegen alhier fchap. De vordere ftoet beftond uit
huis-hielden, dat van fertig duifend weinig gewaepende. Voorts heeft
inwoonders , zedert 'tjaer vijftien Hifpaniola feer lchoone ftroomen. De -Rievieren
honderd acht tot veertien, geen veer- voornaemfle zijn Hayna, Nizao, lanx ^f^'ft*tien duifend te lijve waeren geble- welkers oever 7 eerfle zuiker-ried
ven volgens 'tgetuigenis van den geplant is , Neyba een geweidige
biflchop de Las Cafas. Ja de voor vloed, Yaquimo, Yaqui, welke Colonus
noemde Martyr verhaelt , dat de noemde rio de Oro , ter oorfäek»de
mannen afgeflooft in de berg-werk- grond als goud glinflerde. Eindelijk
mijnen haer felf uit wanhoop om 7 le- zijn ook bekend de rievieren Nicaraven bragten : en de fwangere vrou- gua , in wiens zanden goud wentelt,
wen de vrucht met dranken afdree^ Nigua ontleenende haer benaeming
ven; om geen flaeven of flaevinnen van de voor-noemde fpringende
te baeren voor de Spaenfche vreem wormtjens, de fneile vloedjuna, wedelingen. Hy doed hier by; hoe van der - zijds aen d' oevers met bouwtwaelf-mael honderd duizend zielen huifen befet, Jaquin , voorfien van
binnen kleinen tijd een klein getal zout-pannen. De flroomen Itabo,
te vinden was. Delandfchappenhad- Ocoa, Cepi, Bia, Cazui, Sanate , de
irachtin den eertijds ieder haer cacique, wel- Plata en cbiabon hebben fommige
cacauen. k e r
h t enkelijk hier in beftond; een , andere meer zuiker- moolens.
dat danfende ten gods- dienft ging, Doch de voornaemfle rievier is
Oza-
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Ozama breed en diep : fulx de fwaer- De Latijnfche fchool en 7 gaft-huis
fre fchepen dicht aen de walle gekort genieten rijke inkomften. d' Archleggen , om te loflen enlaeden : zy bifichop tot Domingo heeft gefach
icßh.j. befpoelt fant Domingo. Defe ftad, over de bifdommen van Conception,
™i d" hoo fd-plaets van alle d' eilanden ron- la Vega, Cuba, Venezuela, Porto Rico cn
i%T
dorn her , is gebouwt door Bartho- d' abdye op Jamaica. Vorders leid de
lomäus Colonus en op 7 jaer veer- ftad binnen een fteene muur: en, tot
tien honderd vier en negentig be- meer verzeekering , geflerkt met
volkt. Zy ftond nu acht jaer : als een flot, welk twee bolwerkenin de
een fchrikkelijke ftorm alles over ftroom Ozama uit-fteekt: na binnen
hoop fmeet. Nicolaes Olanda ver- leggen infchelijx twee halve maeplaetrte de ftad op de weftehjke oe- nen : op d'uiterfte oever ftaet een
ver van Ozama: ter oorfaek de Span- ronde toorn nevens 't zuider - boljaerden , meeft ten wellen wijd en werk. Eer de nieuw ontdekte landen
zijd neder- geflaegen , niet benood- veel volk t' ellekens uit Domingo lichfaekt fouden zijn , om over te fche- teden, en de zilver-vlooten Havana
pen: onaengefien anderfints d'eer- aen-deeden, viel hier groote handel
fte plaets veel bequamer lag : als in huiden, talk, zuiker, caflia, paerwelke niet alleen voorfien was van den en varkens. Op 7 jaer vijftien
een fontein vol foet water; maer honderd fes en tachentig lande Draek
ook geenfints gequelt met d'onge- met twaelf honderd Engelfche: nam
fonde dampendie d'op-gaende fon- de ftad ftormender hand in: h i e l d J ^
ne dagelijx na 7 verplaetfte Domingo hier een volle maend huis : en liet
jaegt: welk, by rouw weder dik- een gedeelte , welk gebrandfchat
wils om verfch water verleegen is, wierd, ongefchend ftaen. Eindelijk sttint.
alfoo niet dan gevaeriijk tot de gefei- leggen ook op Hifpaniola deftedennifpmüit.
de fontein kan worden over-gevae- Salvaleon , Zeylo , Cotuy eertijds beren. Doch Olanda meinde fulk on- woond by goud - mijnders , Aztta,
gemak voor te komen , mits grae- (rondom ftaen veel zuiker-moolens)
vende de nabuurige ftroom Hayna in Yaguana , wegens haer goede haven
d'Ozama. De toeleg is blijven ftee- ook genaemt Maria delPuerto , door
ken : anderfints foude Domingo dier- d' Engelfche hopman chriftoftel Newvoegen zijn gelegen, dat voor geen port verbrand Conception vermaerd
plaets ter weereld behoefde toe te wegens een hoofd-kerk en Mindergeven. Want zy leid op een vlakke broeders kloofter fant Jago een feer
grond aen de zuid-zijde befpoelt vermaekelijke plaets , Puerto de Piavan de zee; tenooften vloeyt de rie- ta aen de voet van een gebergt,
vier : in 't noorden en wellen brei- Wiens hooge top onder fneeuw
den fich luftige beemden wijd en fchuilt, lanx een haven, fweeniende
zijd uit. De ftad , byna vierkantig na een hoef-yfer. Monte Chrißo begebouwt
is verdeelt in lange en ftaet de noorderlijkfte kuft, befpoelt
recjite ftraeten vol fchoone huifen, van de ftroom Taqui, wiens oever
na de Spaenfche wijfe. Midden- veel zout pannen heeft. Alle defe fteweegspronkt een vierkantige markt den zijn feer vervallen en fchacrfch
met een heerlijke hoofcl kerk. bevvoont: alfoo de Spanjaerden meeft
7Kerk-hof, bertooten binnen een na andere landfehappen vertrokken,
hooge muur, foude by tijd van nood gelokt door nieuwelinx ontdekte
verftrekken voor een vervveer- goud - en filver - mijnen : en d' eerfte
plaets. d' Opper-gefach-hebbers ingezeetenenjammerlijk om halsgeover d' inkomften des Spaenfchen raekten. De biflehop de las Cafas fichtkoninx, bevvoonen alhier prachtige baere genüge verhaelt: hoe de kopaleifen. Voorts hebben de Domini- ning Guaccanarillo 7 goed van 7gebleeven fchip, over'welk Cbrißoftel
cacnen , Francifcaenen en de la MerColonus
gefach had, gedienftig berede,
cede koftelijke kloofters , behalven twee andere voor de nonnen. en den Spanjaerden beleefd ontfing.
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Doch defe eifchten goud, welk haer derfche en Hollanders tegenwroordig
byzekeremaet toe-gemeeten wierd. bewoont. Doch de Matinino'enfers
'tBegon echter eindelijk te ontbree- floegen haer neder op Cahonao aen de
ken : weshalven d'inwoonders haer ftroom Bahaboni. 't Eerfte huis noemgewoonelijke maet tot d'helft ver- denze Camoteia, namaels in een temminderden : dewijlfoo veel niet kon- pel verändert, aen welke haer voorden by-een-raepen uit de mijnen of naemfle godsdienft , en rijke fchenftroomen. De koning geen afflag kaedjen toepaflen. Even als d'oude,
konnende verwerven , vlucht na die Tyrma op een hooge rotze van
7landfchap Ciguayos, welketsCacique Groot Canarien voor byfonder heilig
fijn leen-man was. De Spanjaerden hielden : fulx vele van boven nederdiefwegen gebelgt branden alles voor fprongen , door de prieflers wijs-gede voet af, en verfchoonden jong maekt, dat de zielen der affpringennoch oud. Guaccanarillo, in fwaere den verhuifden na gelukfalige woon<ccanaketenen gekhüftert, is gevangen na plaetfen. Hifpaniola kreeg de benae- haer imMfii»
Madrit gevoert. Doch bleef met ming Haity , foo veel als woeft .- ter mtng'
trvai.
7 fchip , niet fonder voorige hart- oorfaek op fommige plaetfen met
zeer wegens fijn gemaelinne , ge- verheevene toppen hemelwaerd rijft,
fchonden door een Spaenfche hop- en eiders onder dichte bofichaedjen
man. Immers foo ellendig geraekte duikt. T e vooren wierd het geheeten
deland-voogdefle Anacaona omhals: Quifqueia, beteikenende onmeetelijk
want befchouwende haer drie hon- groot: dewijl haer eiland hielden voor
derd raeds-heeren binnen een groot de gantfche weereld, waer buiten de
huis, by de Spaenfche rondom aen- fonne niet fcheen. 7 Volk eenvougeftooken , branden : en d'onder- dig heeft geen kennis aen letteren.
daenen door d'honden verfcheurt, De kinderen leeren van buiten de
of aen ftukken gekapt, verhing uit aeloude herkomft van Hifpaniola en
wanhoop haer felf. Op gelijke wijfe de oorloghs-daeden der voor-oudefhcuvclde Higuanama koninginne
ren. Beide vervatenze in liedjens,
over Higuey. Voorts wierden wijven
areitos genaemt, welke op trompeten kinderen, die telijf bleven, geten en trommen aerdig danzende,
lpaert tot de land-bouw. De manzingen. Boven andere oefenen haer
nen ftierven van ongemak in de goudde edelen met d'areitos en danzemijnen : en die hard-vochtiger den
ryen.
Het verdient onfe verwondebloedigen arbeid onder d'aerde uitflonden , mogten nooit tot haer ring, 'tgeen de raeds-heer Frans Frank sandeNevrouwen genaeken : waer op een verhaelt: hoe hy namentlijk in fijn *$"?!''"
noodwendige ontvolking ontftond. kintsheid, lang voor d'aenkomft van Boek.
7Scheen enkelijk toe-geleid om d'Hartoog Alba , hoorde fingen een
d'inwoonders van Hifpaniola uit te liedeken beftraffende de Nederlandroeyen : hoewel de Spaenfche van fche brood - dronkenfehap, welker
haerflaefachtigen dienfl groot voor- flot-vaerfen t'ellekens aldus luiden:
deel trokken. 7 Goud plagt hier Onspatroon van Alven, Salu met fijner
ud in Hiovervloedig gevonden te worden; zalven Beftrijken alfo we /.Immers fo gemiola.
want 7 lag tuflehen defcheuren der denkwaerdig zijndevereeuwde^rifirotzen, welkers äderen de mijneer- tos lang te vooren eer de Spaenfche
ders dieper en dieper na-vorfchten, aen Hifpaniolalanden op een droevige
niet fonder gevaerlijke moete. d'Eer- wijfe, niet fonder züchten, gefongen.
ntoaer
d' Inhoud luide : dat maguacochios, Vreemde
terftein- He bevolkers zijn herkomflig, volvoor e
f swnders: gens 7 gemein gevoelen,
uitMatini- be duldende gekleeden menfehen,op Hifi
no een hoog bergachtig eiland door p'aniola , fouden uit-ßappen , die met
inlandfche twifl verdreeVen; gelijk fcherp geweer de koppen en armen af kapeertijds de Tyries met Dido na Lybien, pen , onder welkers ondraegelijke jok de
en de ßataviers uit Heften na7 geweft nakomelingen, buiten hoop van verloßng
tuflehen de Rbyn en Wael, by Gel- moeflen bukken. Wat wegens dufdanige
voorfegging te houden z y , willen wy
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te meer nadicn defegeeftendentoe- de koningen. Middelerwijl liepen de
leg van verfeheide Volkeren willen, wyveloofe mannen uit haer hol, om
om nieuwe landen te ontdekken. fich te baeden : wanneer ter midBeeiden ze- Haer beeiden Zemes, binnen met kodernacht beeften vernaemen , kruitoen gevult,zijn den bullebakken niet pende met groote fwermen lanx de
ongelijk. De kleinfte bindenze met takken van okker nooten-boomen.
touwetjens aen 'tvoorhoofd, als ten Defe beeÜen vertoonden fchoone
ftrijd trekken. Ieder landvoogd heeft jongvrouwen. Weshalven ieder man
Haer God. een byfonderenZew;?.,, dienhyeert:
derwaerds rept, om een uit den hoop
van welken verwacht regen, zonne- te grijpen ; maer gegreepen wrongen
fchijn en overwinning tegen de vyant: gelijk paelingen tuflehen de vingers
houd hem voor een boodeaen'teeu- door. Men foekt, volgens raed der
wig en oneindig wezen by haerge- oudfte, melaetfche en fchurfde, ten
naemt Jocauna Guamaonocon:fijnmoeeinde de fchijnbaere vrouwen uit de
der paflenze vijf naemen toe , Atta- zoore handen niet ontflipten. Defe
beira Mamona Guacarapita Liella GuiCaracaracoles (foo noemenze die rap- Caru»
mazoa.
Wegens
de
fchepping
des
pige mannen) konden niet meer als "'"'
Gevoelen
van de
menfeh luiden de beuzelingen aldus. vijf vrouwen uit de gantfche meenigfchepping
7 Landfchap Caunanarijftmet een ge-te vafl-houden. Met de vaft-gehoudes menfeh.
bergt, uit welkers kleinder en groo- de wilde ieder vleefchelijke gemeinter hol grooter en kleinder menfehen fchap hebben : iederfcheurdeenruktevoorfchijn quamen. 7 Groote hol te ; doch eindelijk is bevonden, dat
Cazibaxagua en 7 kleine Amaiauna de gemeinde vrouwen fonder baerwierden nacht voor nacht toegefloo- lid waeren. Waerom te raede wierten , ten einde niemand uitfnapte, den, de beenen vaft te houden , cn
door den fchild-wacht Machochael. den dienft van een fpecht tegebruiMaer defe, uit nieuwfgierigheid van I ken: die pikkende een opening maek'tgebergteGwta landwaerd in afge
afge-j te voor de fchaemelheid. Zedertzijn.
weeken, is by de zonne ontdekt: de wijven bevrucht, en-hebben te
Wiens glänz alfoo niet konde ver- mets meer en meer inwoonders verdraegen, bleef verändert in een rot- fchaftop Hifpaniola. Miflelijkerver- JJN
fteen. Diergelijk ongeval trefte an- hael doen de Priefters wegens oordere : als de welke in 7 donker fich fprong der zee. 7 Verdichtlei luid alwegpaktenomteviflehen, terwijl na dus. faia een magtig man begroef
den dageraed tot haer hol keerden, 7 lijk van fijn zoon binnen een kode gedaente kregen van okker-noo- woerde. Na weinig maenden, geprikten-boomen. Alleenlijk wierd een kelt door liefde tot d'afgefturvene,
der viflehers afgefchikt door d'op- opent hy de kowoerde : uit welke
per-gefag-hebber Vaguoniona een aenflonds meenigte van walvifichen
nachtegael : waerom ook nietzingt, te voorfchijn quamen.Ondertuflchen
foo lang de zonne fchijnt. 7Gefang bleef een vifch-rijke zee binnen de
beduit een verfoek om hulp aen Va- kowoerdebeflooten. Ditwonder,alguoniona. Defe door fulk een klagt ge- lenthalven ruchtbaer, maekte onder
prikkelt laet 7 man-volk binnen andere vier broeders eener dragt, wel7 hol : leid de vrouwen enzoogende ker moeder7 baeren beflierf, gaende
kinderen na buiten. De vrouwen om de kowoerde in haer magt te krijfcheepthyovernaA4d//»/»0 .- de zui- gen. De toeleg gelukte. Doch vergelingen verhongcrtfchreeuwden toa, fchrikt door Jaiaes overkomft , (die
toa ; weshalven gebelgt, verändert dikmael de beenderen van fijn zoon
alle in vorfchen. Ondertuflchen fa- befichtigde) vlieden , en werpen de
hnde mannen in 7hol fonder vrou-! kowoeroeweg. Door den vafgeborften,
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ften, vloeyde de zee aen alle kanten Loopen alfoo met een fteen en fluk
uit, en bedekte diervoegen de vlak- vleefch in den mond na den zieken:
ten : dat de bergen alleen de toppen drijven alle huis-genooten buiten de
boven water ftaeken. De vier ge- deur , behalven een of twee , welbroeders van Jaia verfchrikt, dool- ker tegenwoordigheid de kranke toe
den over woefte wilderniflen : fulx ftaet. Vier mael gaet de Boitius 7>m
van honger eindelijk vergaen fou- 'tziek-bedde , niet fonder vuile geden zijn, indien niet een bakkers baerten de lippen en neufgaten nijhuis acntroffen. De voorftebinnen- pende : blaeft op 7voor-hoofd , in
geftapt eifchte cazabi; maer de bak- den hals en flaep des hoofd van de
ker, weigerendc brood , befpoog bed-legerige, en zuigt hem aen verhem :fpeekfelveroorfaekteeendoo- feheide ledemaeten : voorwendendelijke water-zucht. De broeders de, dat de ziekte uit d'aderen trekt.
vinden geraedzaem opening te mae- Voorts vrijft hy de fchouders, dyen
ken met een fcherpc fteen, om7wa- en beenderen, en bind d'handen
ter afte tappen. De wonde fette fich aen de voeten van den kranken
tot fweeren. d'Etter bragt ten laet- vaft. Vliegt thans na d'open deur:
ften een vrouwe voort , by welke fchreeuwt, hoe de kranke binnen
alle vier zoonen en dochteren teel- weinig tijd ter yooriger gezondheid
^Htijou»- d e n Voorts houdenze in groote ach- herfielt fal worden. En met uitgemboma.
t i f l g , t h o j jouana
h i n a ^m e t
du.ffin_
fpreide armen na den zieken gekeert,
derhande Ichildcryen verciert. Aen haelt een fluk vleefch uit de mond,
d'ingang weder-zijds ftaet een Zemes en geeft het van achter hem te eten:
Bintbaitelles en een andere Marobus. feggende: gy zultgezond uit-gaen, deHerwaerds vloeyenze van aller we- wijl ik uwe ziekte heb weg-genoomen.
gen ten gods-dienft : ter oorfaek de Maer indien hy 'tquaed ongeneezon en maen uit dit hol quamen, zelijk oordeelt, maekt hy den zieken wijs: dat Zemes vertoornt is,
•»•ifgeftutvo- om de weereld te verlichten. Vreemd
ifo,hoed*u- j s infchelijx haer gevoelen wegenster oorfaek voor de felve geen huis
d'afgcfturvenen. Defe fwerven des getimmert heeft, of hoeve toe-genachts door boflchen en beemden: wijd ; of niet eerbiedig genoeg geeten een vrucht guannaba : kruipen dient. Soo de ziele verfcheid van met de
by 7vrouw-volk in mannen-fchijn 'tlicchaem , word 7 lijk befwooren dtnte bedde : en veinfen fich als of vlee- met fchrikkelijke toovery , om befchelijk wilden vermengen ; doch, richt te geven : of het gefturven is ter
als 7 tot het werk felf komt, ver- oorzaek volgens Gods fchikkingwas
dwijnenze : byfonder foo de wijven uit-geleeft: dan of 7 by fchult der
na de naevel der dooden taft; want Boitius toequam : het zy niet genoeg
de felve können alle menfchelijke fich heiligde door vaflen,toen tot den
leden aen-nemen behalven den nae- bed-Iegerigen toe trad: het zy geen
vel. Een reifiger, indien voor een bequaem genees-middel in 7werk
verfchijnende afgeflurvene fchrikt, Heide. Indien door de duivel, fprekrijgt groot ongemak ; doch ftout, kende uit de mond des afgeflurvetoe-tredende pakt fich'tfpook weg. ne , befcheid krijgen , dat de BoiDufdaenige beufelingen zijn vervat tius fijn plicht heeft vergeeten, wreein liedjens, welke de priefters Boiti, ken de naefte vrienden 'tmifdrijf.
op een hol hout kloppende, fingen. Anderfints ftaen defe paepen in hooßoitü Prie- De Boitii geven voor: hoe met deZege achting. De vrouwen winden
'ficrs. wwgemeinfaeme zamen-fpraekhou- defleentjens , welke onder de tong
i
den, totontdekkingvantoekomfti- van een Boitius lagen , gods-dienfreemdbe- g e voor vallen. Wonderlijk fpringen-flelijk in een doekjen : en meinen
drijf met zc om met een aenzienelijke kranke. alfoo lichter te baeren. De Cacikranken
Zy kaeuwen eerft een kruid cohobba quen begeerig na toe-komßige uitverwekkende dronkenfchap. Dron- flag van oorlog of aenflaende geken zijnde fchuim-bekken yfelijk. wafch , Happen binnen een kapeile
X 2
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aen Zemes toe-gewijd : fnuiven maelinnnen als hem goed-dunkt. Die ujkß^
>t dronkenfchap verwekkende kruid hy aldermeefl bemint, word met
cohobbaby de neufgaeten in: icnreeu- d'overleeden man levendig begraewen, hoe 't huis ten grond toe word ven , in haer koflelijkfte cieraedje.
afgebrooken, en de menfehen op Nevens de lijken ftaet een kop vol:
'tlioofd wandele«. Als de kracht der water en 7 brood cazaby. De taelop ondetfai
verfcheeld onderling. In *"«*
cohobba begint te vergaen, komen de Hifpaniola
7
duliende Caciquen een weinig tot Haer t Landfchap Caizimu valt een andere
fei ven : buigen 7 hoofd , en leggen uitfpraek, als in Bainoa. Caizimu ver-, jw*».
d'elleboogen op de knyen. In luifc dient een naeuwkeurige befichtiging " ^
een gedaente blijvenze eenwijlnjas wegens de rotfteen aldaer , gelegen'»«,
verbaeft fitten. Eindelijk wenden lanx de voet van een hoog gebergte.' -..
d'oogenhemelwaerd, niet anders 01 Onder de rotfteen leid een vreefeji£
uit een diepenflaepfchooten. Thans ke hol, en na 7 hol een ingang hier
mompelenze eenige woorden bin- ongelijk een groote tempel-deur.
nens monds. De nevens-ftaendehoo- Hier vallen verfeheide fwaere ftroovelingen ondertuflchen (want de ge- men te zamen , met fulk een fchui«
meine man mag defen handel nietby^ mende neevel en over-maetig gewoonen) bedanken haerluids-keels, ruifch t dat geficht en g'ehoor quijt
datze believen weder te keeren van geraeken, die den water val n äderen.
zamen-fpraek met de Zemes. Maer Doch, belangende de tael des landeindelijk beginnen de Caciquen ope^ fchaps Bainoa, lewetiPeterMartyr een
ning te doen, wegens 7 geen geopen- ftaeltjen. De huifvrouw, leid hy, der
baert is : namentlijk , hoe de Zemes Cacique alhier bad in een kapeile, by
hem bekend gemaekt heeft geluk of de Spanjaerden geflieht. Haer man
ongeluk in d'oorlog, vruchtbaere of verfocht vleefchelijke vermenging.:
orivruchtbaeretijd, gefondeofonge- zy weigert: fcggends,teitoca,teiteca, fi Tuim;
foo veel als, zijt te vre den, zijt te vre- #*"*
Vreemde fonde dagen. Merkwaerdig zijn de
dienß om- dienftplegingen, welke waergenoo- den : ^techeta cynato guamechyna , dit
trend de geis, God foude fich ten hoogßen vertoorboorte der men worden omtrend de geboorte
nen. Waerop de Cacique antwoorde:
kin.deren. van kinderen der Caciquen. De nabuurige land-voogdeflen befoeken Guaibba , cynato machdiuea guamechyden kraem-vrouw : ieder geeft 7kind na r Wat vraeg ik daer na, ofGodvertH«Mm
een verfcheiden naem. - Waer uit ont- ftoort word r Eindelijk leid Hifpaniolarondm
ftaet, dat meenigwerf iemand veer- omringt met verfeheide eilandekens.
tig naemen heeft: en fichbelgt, in- Ten ooften vertoont haer Saona vol
dien een uit alle vergeeten word, geboomt en beeften , op een laege
grond weidende. Eertijds verfchafH'ondere er wanneer iets laetaf-kundigen. Wonfenii:
derlijk gaet d'erfenis der heerlij- te het overvloedig cazabi voor de
kyen toe ; want niet haer eigen oud- ftad Domingo; doch zedert de Span- sammtHe zoon ; maer d'oudfle deroudfte jaer den alle d'inwoonders vermoor- **"""'•
fufter, by aflij vigheid der 00m, 7 rijk den , op 'tjaer vijftien honderd en
aenvaert. Indien de fuflers geen. twee , is het nooit wederom bemannelijk oir hebben, zijn broeders woont. Voorts leggen hier'trotzizoonen Haetvolgers : en by mangel ge fant Catalina , Abaque , Nauaza,
defer er ven de kinderen van haer ou- Guanabo , Tortuga vol verkens, en
ders. Anderfints vervalt d'opper- Beata, berucht door uitfleekend pokhoofdigheidaen de magtigfle, by al- hout en een fnelle ftroom , die de
dien de Cacique fonder neven of zoo- fchepen menigwerf maenden lang
nen fterft. En defe trouwt fo veel ge- ophoud.
Wonderbaerlyk onderfoek na
toekomftige
voorvallen
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, Amaica, ten noorden van Cu-j 7 midden tot een hooge berg. De »/*«•
\ba, weftelijk vanjucatan ,en vruchtbaerheid fielt Peter Martyr, '"ruchtbaer.
[ na 7 ooften van Hifpaniola ab- eerfte abt op Jamaica, wijd luftig ter
gelegen , maekt honderd en neder. Hybetuigt, hoe noch ftrenge
vijftig mijl uit in denomgang. Door koude noch over-maetige hette het
Chrijtoffel Colonus ontdekt, wierd ze-landfchap quelt.'tGantfche jaer gedudert , onder 7 beleid van des felfs rende, draegen de boomen vruchten,
zoon Diego, by Joan de Squibel bemag-te gelijk rijpe en onrijpe. De beemramaicafy*-Debiflchop de las Cafas befchrijft,
den ftaen altijd vol gras en bloemen.
tgemoort. hoe fulx toeging : namentlijk , dat
Nergens getemperder lucht als hier.
binnen weinig tijd vijf duifend in- Tweederhande brood is in gebruik.
woonders tot min als twee honderd 7 Eene beftaet uit geftampte wortequamen : alle aen een yfelijk einde len , 7 ander uit koorn welk driegeraekt; want fommige zijn levendig werf's jaers word ingezaemelt. Een
gebrand of gebraeden , andere-door pint koorn gezaeyt brengt twee honSpaenfche honden verfcheurt; Het derd voort. Wonderlijk maekenze de Kotkm v*a
waeren anderfints menfehen ».vol- koeken cazavi van de wortel Jucca, Z^ktaergens Hugo Linfchooien, van fcherpfin-welke twee jaer goed blijven. Zy d*g- >
nig vernuft, gaeuw in handwerken drukken 7zap in een fakmetfwaer
enkloek ten oorlog, boven alle land- gewigt uit. 7Zap raeuw gedronken
aerd om her. 't Eiland rijft verdraeg- veroorfaekt een liaeftige dood ; gefaem van de ftranden rondom na kookt is fmaekelijk en voedzaem.
X 3
Over-

BOEK:
Tataten. Overvloedig waffchen hier defata-maica de gengber geplant hebben, is Gengbn
ten , wortelen niet ongelijk d'artifiok- alhier buiten gemein weelig voortgeken onder d'aerd. In een lichte grond, fet. 7 Gewafch ftaet even als een rieten middelmaetig vochtig, fchietenze bofeh : alleenlijk heeft tmannetje
fachte bruin-groene blaederen, fwij- grooter blaederen dan 'twijfje. De
mende na fpinaefie. Deputaten krui- ftruiken fonder knoppen hebben
pen lanx d'aerde, en wortelen door meer loof na boven , dan benedenveezeltjens : draegen eenbloem ge- waerd. De wortelen , fwaerder of
lijk een klokje , aen welker einde lichter, zijn bultachtig over de grond
'tgraengroeyt. De wortelen zijn ge- verfpreyt. Met 7 verdorren'der blameinelijk wit ; maer anderfints ook deren is de gengber rijp ; doch föö "
rood , gemarmort, geel en violet. fcherp niet verfch als gedroogt na
V*Torden gehouden niet min gefond dat eerft pnder d' aerde begraeven -*••
als fmaekelijk , gebraeden in een lag. Ook valt hier overvloedig ko- » *
dicht toegeftopte pot, met weinig toen, waer uit ly waed en hang-bedwater. Veel lekkerder evenwel valt den toegefteld, over dewefter-weereld wijd en zijd vertiert worden.
Anana*. d'ananas. Defe wafcht op een ftronk,
ruim een voet hoog, befet van feftien 7 Kotoen felf. wafcht aen een boom
groote fcherpe blaederen , tuflehen niet ongelijk den rooden dennenwelke een vrucht, pijn-appels-ge- boom, met een rechte flamme, waer
wijs, doch vry fwaerder, met een ge- uit takken, even lang en verre van ,
fchubde fchorze, bieek-groen enin- elkander gefcheiden, voort-komen.
karnaetgeboord op een geele grond, Tuflehen final-lange bladeren wafvol geurige en veelvervige bloemt- fchen roode bloemen, die eindelijk
jens, diete metsafvallen , uitfehiet: veranderen in lang-werpige knopboven op ftaet een roode tros , ge- pen : welke gerijpt een wol en zaed
vlochten van blaederen en bloemen. alspeper binnen fich befluiten. Te-^'^f
'tBinnenfte zap fmelt in de mond, genwoordig bewoonen de Spanjaer- '*""*
diervoegen fmaekelijk, dat alle lek- den op dit eiland drie fteden. Recht
kernyen voor de felve verre wijken over Cuba vertoonen haer Sevilla en
moeten. De voort-teeling leid ver- Melilla. Aen de zuid-kant leid Ortborgen in de roode tros ; want foo ftan. Van de ftad deläVega, na welhaeft met aerde bedekt word, geeftze ke Chriftoffel Colonus en fijn zoon Diehaer ftronk, aen welke flechts eens go eenshertoogdoms eer-tijtel voer'
vrucht groeyt. d'Ananas zijn onder- den, is huiden geen voetftapte vinfcheiden in witte, fcherpe en renette : den. Onder de voornaemfle havens kava*
van welke renette de krobn fpant. zijn Janta, Guayano, Antonen GuaiHeeft een genees-kracht tegen fwak- gata. Op 7 jaer vijftien honderd fes
ke maegen graveel, vergif en be- en negentig vermeefterde d'Engeldroefdheid. De drank uit ananas ge- fche hopman Antonius Sherly norperfcht, behoeft voor geen malvezei mender hand Sevilla. Doch eerlang
verliet hy de gewönne plaets; fulx
Aitijd-h- te wijken. Men kan hier ook befpie-Jamaica zedert wederom geheel by
vend krud. g e l e n e e n m e r k W aerdig natuur-won- de Spaenfche kroon bleef. De ruft
der in d'altijd-levende kruiden: wel- geduurde een en fertig jaer. Thans
ker fommige op oude boom-ftron- gefpt Olivier Cromwel 'tharnas tegen
ken, andere uit d'aerde en wederom Spanjen aen: taekelt elf fchepen toe,
andere op rotzen en in bofichaedjen onder de zee-voogden Fortefeu en
wartchen. De ftruik , omringt met Gooffen. Defe landen op Jamaica, enjamtutb
groot loof vol bruin-roode vlekjens, maeken haer des eilands meefters. ' ^ i
draegt een wel-riekende violette Goofen voorts by d'uit-hoek Levella^1
bloem. Zoo haeft aengeraektis,ver- na de Broed-buey gefet, (om aldaer
zlenfen de bladeren : en na meer of een-fterkte op te werpen, ten einde
minder aengeraekt zijn , duurt defe de peerl-viflchery aldus beveiligde)
wonderlijke verwelking langer of vond fulk een tegen-ftand: dat ftreek
kortcr. Z e d e n t Spanjaerden op Ja-
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envoor-neemen veranderde. 7 Gel-1 d'Engelfche verrtoort dat haer de
van dit ei- buit mifchte , fetten twee honderd
twee bürg- huifen en twee kerken uit wraek aen
ten, door een borft-weering aen een koolen : flechten degefeide fterkten.
verbonden. De bürgten bliefen uit en keerden fonder roof na Jamaica.
veertien en negen ftukken gefchut Alhier had het flechter af-geloopen ,
een uur lang op d' Engelfche. Defe vermids de Ieef-togt buiten gemein
bleven niet fchuldig. Eindelijk fla- fchaers om quam: ten zy hopman Hubakten de verweerders, envlooden nifride ververfching van volk en eedboffchwaerd met de koftelijkfte fchat. waeren had over gebragt uit Enge land.

mt Mar
a vero- de fant Martha. d'Haven
vrt
land lag verzeekert met

Negende Hoofd-ftuk:

<P 0 11 T 0
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E ftad Porto Rico, foo veel land, by orde van 7Spaenfche hof:
gefeid als een rijke haven,paft bouwdeCaparra. Twalef jaer wierd
haer benaeming 7t eiland toe, de plaetsbewoont, onaengefien achwelk de Spanjaerden na fant ter een moeyelijjs. gebergt en dichte
Joan; doch d'oude Indiaenen noem- boflchaedje landwaerd in verfchuilden het Borriquen. Wanneer Chriftoffelde. De lull tot goud, welker ädeColonus de vlootelingen, die geenfints ren aldaer ontdekt wierden, fag de
langer met een woefte zee wilden ongelegendheden över 7 hoofd. EinhardeboUen, niet will te bepraeten, delijk echter kreegenze verdriet in
om verder te zeilen, bereid ftond om haer barre woon-plaets : verhuifden
t'huifwaerd overftaegtefmijten: ten na Guanica , door goud rijke flroozy binnen twee dagen land voor den men befproeyt. Doch hielden niet
boeg quam : ontdekt hy in Slacht- lang ftand.iTrokken vier mijl vorder:
maend op 7 jaer veertien honderd en noemden de nieuwe volk-plantindrie en negentig een aengename kuft, tihg Soto Major. Ten laetflen keervan welke 7 gequeel der nachtegae- denze te rugge: floegen fich neder
len over zee klonk. Hy gaf het den in de voorige Valleye Guanica: flieh- ^,euvtße, n
i ,
f
*
\
dennaem Joannes Baptifla. Dit eiland, geten
7
üedeken
fant
German
by
de
legen onder een getemperde lucht,
maekt ooft en wert: een lengte uit ftroom Guaorabo - die een ongelegen
van vijf en veertig mijl: de breedte haven maekt. De voornaemfle ftad
loopt tuflehen twintig en dartig. is Juan de Porto Rico, aen 7 begin derKtco:stad Porto
noord kuft ten ooften op een klein
ituur en Brengt by na 7 felve voort, 7 geen
:dxn des Hifpaniola. d'inwoonders voerden eilandeken,af-gefcheiden van 7 grooIven:
eertijds fwaere oorloogen met deCa- te gelegen; maer door een rijs-hoofd,
nibales, ge wend's jaerlijx derwaerds Puente de Aguilar, aen 7 groote vaft
over te fchepen. d'Overwonnen,foo gehecht. Nevens de mond der haven
welvand'een als d'andere kant, ver- legt op een hoogte de fterkte Morro
omringt rondom van de
ftrekkenten fpijs. Colonus vond alhier Empinado,
r
een groot huis omringt van twalef an- zee: w eshalvenonwinnelijkis: bydere; doch alle verlaeten. Toenmaels fonder zedert/<?<j» de Texela en Baptibeheerfchte een koning met byfon- fla Antonelli 7 flot drie-puntig bouwder ontfag 7 gantfche eiland. De Span- den, en van veertig kortouwen voorjaerden maekten in 7 eerft hier niet faegen. De Hee-voogd Diego Menveel werk af: ter oorfaek genoeg te dez de Valdes maekte vijftien honderd
doen vonden op Hifpaniola , alwaer weerbaere mannen en tachentig paer7 goud beter en overvloediger viel den uit: wanneer hem d'Engelfche
dan op Porto Rico. In 7 jaer vijftien graef van Cumberland met vry minder Graefvan
.
•• r •
i_
J
J /•
Cumberthtin™"htmderdentien vetkteegjoan Ponce magt, op , tjaer
vijitien honderd le- u„d neemt.
"ihilrf de Leon 7 hoogfte bewind ovet dit ei- ven en negentig, foo manhaftigbe- deftadin.
fprong: dat niet alleen de Had Porto
Rico:
xmen des
ands:
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Rico ; maer felf verfeheide fterkten weftelijk van Porto Rico af, alwaer een
bemagtigde. Behalven een' onwaer- der voornaemfle havenenis : ander- v£ff
deerlijke buit, vielen ook tachentig fints zijn meeft met riffen en zanden am.
ftukken gefchut infijnhanden. Voor befmet. 7Eiland ten noorden. min
dufdaenige nederlaeg hadden de Span- vruchtbaer dan ten zuiden brengt
jaerden noch een andere gefmaekt, goud voort. Binnen vloeyen veel
ten tijde als Chriftoftel zoondesPor- beckjens. Men vind hier ook filver,
tugaelfche graef van Camigna dit ei- tin ,lood,quik- filver en azul, by
Canibalen land beftierde; de Canibalen, ophem de fchilders gebruikelijk. De regen
vermoorden
los gegaen , hielpen alle Spaenfche valt meeft tuflehen bloey-maend en
deSpanjaerden.
inwoonders aen een rampfaelig ein- d'herfft. Weinig voor en in 7 begin
de. Niemand ontfprong den dans, derherfftontftaen efHuracanes, welals de bifTchop, met fijn onder-heb- ke diervoegen uit de wölken uitgebende dienaers, torzende de tempel borften waeyen, dat onmoogelijk
cieraden, bytijds gevlucht. Sulxde geen vaertuig zee bouwen kan. Een
eilanders niet meer behoefden te noordelijke ftorm, doed hier byzon.
twijfelen of de Spanjaerden ook der- dere fchaede op'tgezaeyde. Vöorti
felijk waeren
waeren: gelijk twijfelden, rijft, tien mijl ten zuid-ooftenbuitejl
wanneer over haer groote fchepen Porto Rico, 7gebergt delLoquiUo', vanTipl
en byfonderlijk de Hag des gefchuts welk een vervolg van bergen loopt i—
Wandet gedoor 7 gantfche eiland ooft en weil *
voelen we- verbaeft ftonden. Hugo Linfchooten
totdezeetoe, wiens oever fantßer-1
gens de
verhaelt, hoe de Cacique Taguara een
Spaenfche.
Span jaer donder water dompelde, ten man beftaet. Drie en twintig rievie-]
einde proef nam, of ook fmoorde; ren wateren in dOceaen uit. Onder
maer bemerkende, dat den geeft had de voornaemfle word gereekent Cai- Mmi
gegeven, en by gevolg defe landaerd rabon* Tien zuiker moolens fouden
fterfelijk was: viel haer, beeng met 'sjaers meer leveren, ten zy volk gegoud te foeken, op 7 lijf, en verfloeg brek hadden. 7 Geboomt, welk de
meer dan honderd en vijftig. Peter bergen en valleyen wijd en zijd be.
S"»**
Martyr getuigt vorders, dat dit volk flaet, verfcheelt onderling. De ge- nmi
buiten gemein met de wapenen om denkwaerdigfte boomen zijntabunuging, en evenwel fomtijds een fchen- co, verfchaflende een fmeerigeengedige neep kreeg. By fijn tijd voeren fonde gomme , dienftig tegen verde Canibaels uit Porto Rico weg vijfftijftheid en wonden, als ook om
duifend menfehen voor haerwinter- fchepen tepekken : de bitterheiddet
koft. Maer zedert de Spanjaerden 7 ei- gomme bewaerd de kielen voor 7ge- w :
land bemagtigden , ging 7 moorden wormte. Maga heeft een onverdet- «*
immers foo vinnig toe. Die geen felijk hout en groote bloemroosge- fl. . ^
goud konde opbrengen was lijf-loos. wijs. 7Zap van de bladeren Higillo tfc
Pintado geneeft zekerlijk alle quetEigentiijke Waerom, (volgens de Priefter Peter
zuuren.
befchryying
Ordonnez de Cevallos) de Cacique
Hat- De felve kracht verfchuilt M il:
van IVefl
ook
in 7 kleine boomtje/i»&a Maria, *
vey, van der Spanjaerden aentogtverIndien.
t m
kundfehapt , fijn onderzaeten een eed als ook in een ander Balfamo by de ^ "
afvorderde : himmer te füllen mel- Spanjaerden genaemt. De flamme van
den waer 'tgoud lag, fchoon diefwe- Zeyla is foo dik, dat vijftien mannen *4»
hand aen hand den felven naeuwelijx
Hatveys gen moeften flerven ; want, feid hy,
om vaedemen. 7 Pok-hout en caftia
merkwaer- 7 Goud is haer God: om welke foo verdigfeggen.
fiftula
valt hier infchelijx overvloevloekte bloed-baeden allerwegen aenrechten. Werpt dan 'tgoudin onmeete-dig. Sommigeappel boomtjens lanx veriik
lijke diepe water-kolken : wanneer deftrand hebben een fterk vergif. Wie M""*
onder haer fchaduwe flaept, word ^
Spaenfche God verzonken leid, fal den
lam. Een vifch , d'appelen etende,
Spanjaerd den moed ontzinken, om wegens goud teplaegen , 7 geen niet te vin-krijgt fwarte tanden : engegeten verden u. Soogefeid,foogedaen. Voorts oorfaektdedood : of, indien denaleid hier ook 'tftedeken Arrecibo, tuur de dood te fterk blijft, valt den
eter
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fchadelijk fweemendenadievan mefpilen. De
met wit- vrucht noch onrijp heeft een wränge
te bloemen, weinig langwerpiger als fmaek ; doch gekookthelpt den maeMerkwatr- violetten. Maer dit eiland lijd de ge. Gerijpt is niet min aengenaem
digiboom
van geur, als lekker van fmaek: beurGuaiabtt. grootfte fchaede by7 geboomteguaiaba , ter oorfaek leer weelig voort- zig verwekt buik-loop. De wortefet: ja gantfche beemden en bergen len , buiten rood, binnen wit, zijn
hand over hand meer en meer in- fappig, zoet en buiten gemein lang:
neemt: waer door 'tgrast'ecnemael de bladeren zuur en trekken de. Einvergaet, dewijl onder guaiabas lom- «delijk voed Porto Rico wonderlijke
mer niet wafcht. De boom draegt beeilen. Onder vele verdienen aengebruine appels , binnen vol korrelen, teikent Javaris, Opaffum en Tatou. Jawelke, by 7vee of gevoogeltegege-, varis word gehouden voor een zoort javarh
• ten en gelooft met den afgang , uit van wildeverkens: hebben kotteoo-*"'*****
ditr:
den afgang alier weegen tot boomen ren,weinig fpek, een naevel op de ruggroeyen : weshalven 7 land over-al ge : zijn byna ftaerteloos, fommige
verwildert. De flamme derguaiabais fwart, fommige ook wit gevlekt.
glad en bleek : de bladeren, hard en 7 Wild-braed valt buiten gemein fmaglinfterig , ftaen twee en twee over kelijk; doch om te vangen moeyelijk;
malkander : de bloemen krullen vijf want, alfoo 7 verken door een luchtblaedjens om, midden-weegs fteekt gat in de rugge adem haelt, blijft oneen kroontje, niet ongelijk der paeu- vermoeybaer rennende: benart van
wen. De vrucht, ruig en weinig lang- d'honden gaetfloutmoediglosopde
werpiger dan d'Europifche appelen, naefte, en tarnt aen flarzen wat voorvertoont doorgefneeden een bleek- komt. Opaffum haelt de groote van
roodvleefch, vol eed-baere fteenen, eenkat: fijn muilis fcherp: 'tbovenKruid qui- eter 7 hair uit. Immers foo
hy.
is'tfteekendekruidrfjrtf/^y,
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i7c
fte kaeken-been fteekt over 'tonder- groeten ondertuflchen den trommefte: heeft lange, breede en rechte oo- lenden Cacique Thans flaekenze
ren.en een byfonder lange ftaert,aen ftokjensin dekeel, en braekten ge7 einde kael en beneden waert omge- lijkelijkuit, 't geen in 7 lijf was: ten
kromt: de rugge vertoont fwart hair, bewijs, hoe geen vuiligheidmeerby
tuflehen welk grijze plekken: onder haer verfchuilde. Eindelijk faten nedhals en buik is het met vael bont ge- der met de beenen kruis-gewijs ondekt: fijn'fcherpe nagelen dienen tot der 'tlijf: hervatten een fwaermoeop-klauwteren der boomen: leeftby digewijs, en neurden dan ook wevogelen, hoenderen of landvruchten. gens d'achtbaeiheid^rQci^.Mid- i
Denatuurvoorfiet dit beeil met een delerwijl droegen ettelijke wijven
wondeibaerlijke beurfe onder den gecierde korven met brood rondom
tShyUT buik.' De beurfe, binnenwaerd van de zingende: florteden gebeden, by
uit den hoop beantwobrd.
beut\e. fachter hair voorfien dan buiten, ver- zommige
7
ftrekt ten leger-fteede voor de jon- t Brood zegen de de priefters, en
gen, die aldaer zuigen. Alszeont- deelden ieder een fluk t o e : waer
flooten word kruipen de jongen uit mede blymoedig t'huifwaerd gingen.
lanx de grond. 'tMannetje mamme- Doch dufdaenige dienft-plegingiste
loos heeft infchelijx een beurfe; doch gelijk met dirboorling verdweenen,
alleen om de jongen by poozen te te mets wreedelijk uitgeroeyt. WesTatou draegen. De taiou heeft harde fchub- halven de Spanjaerden benoodfaekt
vreemd ben tot een wapen, denmuilvaneen zijn flehte voorfien van Africaenfche
bigge, aen ieder poot vijf fcherpe na Mooren: om in de mijnen en zuikergelen . Wanneer vervolgt word of moolens te werken. Doch alfoo defe
nacht-ruft neemt, rolt hy hoofd, infchelijx 7 hard onthael niet konden
beenen en ftaert, gelijk een bal, on- draegen, verliepen by m eenigte. De
der de fchilden in malkander: en leid zaek leid aldus. Als een Moor niet WntüA
alfo onquetsbaer voor allegeweer of gouds genoeg des avonds t'huisbragt, tij^.
beet. Toen den eilanders, voor de bond hem d'heer aen een dwershout gendimSpaenfche aenkomft, haer gods- naekt: floeg den gebondenemetrie- ten.
uonderiijk dienft vry ftond, wierd's jaerlijx een
men ten bloede : fnerkte ziedende
feeßoptor- vreemd reell geviert. De Cacique be-oolie in de wonde: ftrooyde thans
to Rico.
lade d'onder-daenen ter gefetter ook peper en zout in de felve -. en
tempel te verfchijnen. Alhier hiel- liet hem alfoo leggen : of ftak den
den fich de priefters befich met'top- mishandelden in een put, uit welke
fchikken van den af-god. Nevens alleenlijk de kop ftak. Dufdaenige
haer nam de Cacique zit plaets. Op ftraf oefendenze, (volgens 7Spaenfijn trommel-geflag flapte 7 gemeine fche fpreek-woord) nae de wet van
volk na binnen. De mannen veelver- Bajona. Doch de gevluchte rotten
vig gefchildcrt, droegen allerley meer en meer te zamen: en vergolpluimaedjen : om d'hals, beenen en den de Spanjaerden, wanneer in hanarmen flingerden gefnoerde zee- * den kreegen m et gelijke munt. Ja op
fchelpen. De gehouwde vrouwen Hifpaniola byfonder fettenze fo weehadden de fchamelheid bedekt: de lig voort: dat de Spaenfche kroon,
vry fters'liepen naekt. Alle zongen- beducht voor een algemeine opftand
ze, nietfondervreemdedanzeryen, alhier, vaekeen yfelijke vernieling
liedekens ter eeren desaf-gods: en tegemoedfag.
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NgelfchekoningfacoxS had 7 eerft ontdekte, het zy na 7fchip,
de nieuwe volk-plantin- welk hy voerde. Op 7 jaer feftien
gen in Virginia door ver- honderd en twalef is binnen Londen
fche hulp-benden en le- een Maetfchappy , met 's koninx
vens-middelen nu en dan geftijft. gunft-brieven gefterkt,ingeftelt. DeOnder'7 beleid van d'hopmannen j levaerdigdeÄ/c/w^/Ax^rgefag-heb ««« verGofnol, Smith, Eduarden jong vrouw j ber over fertig man na Bermuda. Drie r,chtin&e»Maria Winkefjeld fcheepten honderd jaer leide Moor tekoft aen'tverfterman derwaerds. Zedertbragt Nelfon ken des eilands : terwijl de ratten, uit R*ttenvermeer volk over: als ook Weß, Gates, | een fchip op land geraekt , eerlang nulm 4Ues'
Sommers en Argal. Met dartien hon diervoegen vermeenigvuldigden: dat
derd zielen ging Frans Wiat zeil. Niet alle gewafch enfelfleef-togtbinnensmin be y verde Jacob de bewooning huis vermeiden. Sulx d'hongers-noot
van Nieuw-Engeland. Tot voort fet- dapper toe nam.. Alle middelen tot
ting van 7 een en 7 ander lagen de demping van 7 fchadelijk ongediert
Bermudes vlak in 7 vaer-water , op liepen te loor. Eindelijk quam de
twee en dartig graeden benoorden I fterft onder de ratten , die'binnen
den middag-lijn vijf honderd mijl weinig dagen alle geheel weg nam.
ooft-zuid-ooft van de Virginifche i Ondertuflchen wierdMoomuen dan
spanjaird uithoek Roanoak. De Spanjaerd had geftijft met verfch volk. Barlet bragt
^tti!T tmlang te vooren7ooghier op; al- fertig man over, en haelde tachentig
te mets by een
• bevölkern foo de filver-vloot, uit Havanaes pondamber-grijsaf,
hajaerom l
ven door de ftraet Bahama na Spanje vergadert. Alienskens vermeerdergeftooken, aen Bermuda een bequa- de de volk-planting. De fchepen
me ververfching vond. Weshalven Blefting, de Starre en Margariet voermet Hernando Camelo over een komt:de vier honderd en tien zielen derom ettelijke Caftiliaenfche en Portu- waerds. Uit de Virginia quam Daniel
geefche huifgezinnen aldaer te verta- Tuckard om Moors ftaet-volger te Tuckards :
gen. Den nieuwe bevolkers zijn wel zijn. Dapper queet fich Tuckard: hy
feer fmaekelijke voor rechten ge- plante allerweegen boomen uit de
gunt; doch weinige vonden fmaek Weft-Indifche eilanden, als ook tain de voorrtag. 7 Werk dan viel ein- bak, met welke een fchip na Londen
delijk op een ftorting uit: te meer na bevrachte. De dartig duifend pondien kaifar Carel de vijfde ter felver den tabak beliepen een groot geld.
tijd d'handen vol werk had; w7ant hy Voorts wierden de landen in kavelintoenmaels Romen in nam ftormender gen verdeelt: ten einde ieder deelhand : en met den boeren-krijg in genooten volk-planter fijn eigen beDuits-land en hoog-fweevende ge- fittingkende. Dekabelingenontleeloofs-verfchiilen niet weinig bedrem- j nen haer benaemingen van hoofd melt ftond. Zedert bleef Bermuda fes \ deel genooten Harington, Smith, Deen fertig jaer by eenig menfeh onbe- vonshire,Pembroke,Paget,Warwijk,Soutchip-bt'eu- fichtigt. DeFranfchehopmanBarbothanton, Sandys. Men bouwde nu ook
ren voor
riere
verloor
toenmaels
alhier
fijn
fterk huifen. Tuckard wierd vervanBermuda.
fchip. t Selve onheil trefte namaels gen door Nathanael Butler op'tjaer
George Somers: dewelke de fchip- feftien honderd negentien. Butler
breukbeftierf, en d'eilanden by ui- voerde in vier fchepen vijf hon derd
terfte wille na hem felf Somers eilan- zielen tot verfterking der eerfte
den noemde -. hoewel d'eerfte bena- volk planting, die zedert de ratte jaming Bermuda ftandgehouden heeft: ren feer verfwakt was, en weinig gae.
het zy na de Spaenfche pieloot, die degeflaegen by de Londenfche reeY 2
ders.
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Sttrkten.

Havens.

Kh^en.

Grond.

Putten.

Lucht.
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B o E K:

gif. De plante nuchtly , voortbren- Plant
ders. Nu wierd ook een tempel ge- gende gefpikkelde peeren , groeyt nuchtly.
flieht : een vuurfchaer gefpannen:
tuflehen de reeten der rotzen, druien alles gefchikt op de voet van een
wel gefteld gemeine bell. Eerlang pende van zee water. De verkens, VerktMs.
vol ä den felf adelijke huis-gezinnen die uit 'tgebleven Spaenfche fchip te
met7fregatde Magjzijn. Weshalven land fwommen voor meer als anderde nieuwe inwoonders, vijftien hon- half honderd jaer , zijnzeervermeederd fterk, twintig mijlen in de leng- nigvuldigt; doch wegens magerheid
befloeaen. Op 7 ooftelijkfte lang- naeuwelijx eetbaer. Defe leven by
te _
° - I - _ J \r.
AirKfomp de
rlp foprp
vi en. welke
welke van
van de
de palpalfoete hpp
beezien,
werpig eiland Georges ftichtenze miet - boomen vallen. Ron dorn de
Warwyks- en Davers-fort. d'Andere witte en roode moer-beezien kruifterkten en toorns ontleenen haer be- pen duifendezijd-wormen, fpinnen2ßm
naeming van Cavendtfch,Paget, Smith, de roode en witte zijde. De zee,««'
Pembroke, Carelen David. Vermaerd hoewel fchaers, verfchaft ook peerzijn d'haven Southanton , d'inwijk len en amber-grijs, geenfints van de M*.
Harington en Groote i W . Voorts heb-flechtfte flag. Met 'tbegin des jaers
ben de Bermudes beftaende uit vee- tot bloey-maend toe, vertoonenhaer
le minder en grooter eilanden, de ge- nu en dan de walviflchen onder de ^ ^
daente eens naiven maens, rondom wal. Wonderlijke zee-voogels nebefet van klippen, by leeg water bo- fielen in hoolen, gelijk dekonijnen.
ven kijkende,by hoog niet diep fchui- Behalve vreemde vogeltjens , vlielende, alfoo het zelden meer dan vijf gen meenigte reigers door de lucht.
voeten ebtof vIoeyt.De ftrand meeft De tabak , by d'Engelfche geplant,
rudzig en verhard door zonne en flaegt feer wel. Men vind hier groowind , lijd nergens af breuk van de te fchild - padden vol fmaekelijke ^ M
de fljg der golven. De grond felf is eyeren , welke zy onder dun zand
veelerley. Ter fommiger flede tuf- aen den oever bedekken, ombyzonfchen kley en zand : eiders rofle, nen-ftraelenuittebroeyen.7Vangen bot jn»
witter of fwarter.De roflachtige wort gaet aldus toe. By nacht verfpieden *" •*
voor de flechtftegekeurt, de fwart- d'op-paflers, waer de fchild-padden
achtige voor de belle. Drie voet on- naftrandkomen, en een kuilanderder de rofle aerde verfchuilen dikke half voet diep in d'aerde graeven.Met
fchaelen; doch onder de fwarte een dit werk beefig worden op den rüg
witte korft niet ongelijk den puin- gefmeeten. Aldus gekeert können
fleen, in welkers vochtige hollighe- niet wederom ter been komen: wesden de boomen wortelen. De putten, halven fwaere züchten voort-brenhoewel met de zee op en af loopen, gen.Sommige zijn voorfien van twee herhctftn
verfchaffen nochtans een gefond bekkens vol eyeren in den buik. De
verfch water. De lucht, doorgaens eyeren niet wijkende voor kaetshelder, wanneer door wölken word ballen in groote, hebben eenweeke
betrokken , fchintelt van yfelijke fchael anderfints ook een wit en
blixemen en fwaere donder-rtaegen. dooyer. Wanneer op de feile week
Anderfints blijftze feer getempert, blijven begraeven, door-booren de
fonder overmaetige koude of hette. jonge fchild paddende fchael enhet
Weshalven de Europifche vruchten zand : en kruipen aenftonds zeealhier weeliger wartchen, als in haer I waerd. 7 Vleefch valt niet min ge- haer
eigen geboorte-plaets. Tweemael fond als fmaekelijk. Haer oolie wijkt « ^
'sjaersvaltd'oogft.
Geen in de len- voor geen boter. Eindelijk groeyen
te gezaeyt is, word 7gemaeytinzoomer maend. Thans begint wederom i op Bermuda cederen , welker gelijk adem.
de zaeying met d'oogft maend, welk de weereld naeuwelijx befchouwt.
by winter maend ter fchuure komt. De blaederen zijn yl en fleekelachtig
Geen fchadelijk gediertvoeden d'ei- aen d'uiterfte einden, en foo leenig
landen. Selfdegeelefpinne, die zij- nietalsder jenever boomen , anderde webben nabootft , is fonder ver- fints verfchillen onderling weinig.
'tHout
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7 Hout heeft een aengename reuk ,en
beezienfwijmendenamyrten.Debezien geel rood befluiten binnen vier
witte korrelen, en geven driederley
fmaek; want de buitenfte fchelleis
foet,'tbinnenfleom de korrelen zerp,
7 vleefch tuflehen zuur en zoet. De
boomen behouden een geduurige
jeucht: fulx te gelijk in bloefem ftaen,
rijpen en gerijpte vruchten draegen.
De beezien gerijpt beginnen te gaepen : vallen met den daeuw en regen
af: en laeten een rond fleeltjen aen
de takken. 7 Steeltje verlieft geen
ball, ten zy natweejaer.d'Helftdefer
tijd vereifcht de beezie tot voikomen

E I L A N D E N .

\jy

rijpheid, welke meeft voor valt in de
winter. De takken groeyen buiten
gemein gefchikt hemelwaerd: als te
fwaer worden krommenzeden ftam
om. Dit edel geboomte beflaet ten
verfeheide plekken de grond der Bermudes. 7 Verdient ten befluit onfe Merk»^aenteikening, 'tgeen vijf ftoute wa- i'^llf
ter zielen , niet fonder algemeine footsgefeiverwondering, op 7jaerfeftien hon-Un'
derd en feftien, beftonden. Afgeftooken voor Bermuda met een open
boot van drie tonnen,ontleiden d'yfelijke flortingen derOce ae ».-ftonden uit
afgrijfeiijke flormen : en liepen binnen feven weeken tot d'Ierfche kuft.

Elffte Hoofd-ftuk:

CANlß ALES EIL AK (DEN.
| E Canibales, noemen haer felf overmagt de Volkeren rondom her
flaefachtig drukte. Om de fchoudeook Oubao-bonon bewoonders
ren
fulk een juk t'ontrekken.ftaekender eilanden, en Cardibanen.
Defe laefte benaeming is zealder-eerftovernaTtf^jgo: en, te
niet alleen wijd en zijd over d'Ame- mets vermeenigvuldigt beftonden
ricaenfehe* voor eilanden aengenoo- wraek te nemen van dArouages die
men ; maer felf op 7 vafte land van zy in een bloedige veldflag t'eene'tnoorderenzuidelijk America, lang mael ontdeeden. Niemand wierd
voor d'aenkomft der Spanjaerden.We- verfchoont, dan 7 vrouw volk , tot
gens d'herkomft van dit volk word voort-teeling. Hier uit ontflaet, dat
verfcheidentlijk gezintwifl. Die haer de Caraibaenfche vrouwen over-eenonder de Joden te huis brengen, heb- komflige zeden en woorden met
ben geen ander bewijs, als 7 onthou- d'Arouages als noch behouden. Doch
den van verkens-vleefch. Die haer d'Engelfche edelman Briftok , door
erkennen te zijn gevluchte uit de langwijlige ommegang ervaeren in
groote eilanden Hifpaniola Jamaica, verfeheide Americaenfche taelen,
Cuba, Porto Rico, toen de Spanjaerdenfielt ter neder : hoe de Caraibaenen,
niemand aldaer te lijvelieten, kan- welker gedeelte als noch onder d'Aten fich moedwillig tegen een beken- palachiten in Florida overig is , uit
de waerheid ; want wie w'eet niet, a"Apalachiten haer oorfpronk trekhoe d'Indiaenenr de Spaenfche moörd- ken. Dit, een moedige land-aerd ,uerkwaer-gS
priemenontfnapt, niet de minfte ge- loofde een groote fvverm landzaeten, J^e»°de°r
meinfchap hebben, noch in tael, noch om op den Mexicoofchen boodem Apaiachiin zeden, met deCanibales . jageflae- plaets te maeken ter wooning Z y ^ J J J ^
ge vyanden der felve blijven > behal- bouwden dan alhier een ftad, na de
ven dat de Canibales bereeds de woon- geftalte van Apalache. De Cofachiten,
plaetfen befloegen, die zy nu beflaen, van hier noordelijk verfpreyt over
een broekachtig onvruchtbaer land,
als Colonus hier aenquam. De Caniba- \
dienden fich wegens dufdaenige gelen komen felf onderling hier niet J legendheid : om namentlijk de verover een. Sommige Hellen haer wie- laeteneplaetfen te bemagtigen. Ter
ge op Guyana, alwaer de Calibitende gefetter tijd worden de dorpen aen
felve tael, zeden en Gods-dienfl heb- koolen geleid,en alles vernielt,'t geen
ben. d'Oorfaek der verhuifing leg- niet konden wegvoeren : ten einde
genze te laft den Arouages , welker
Y 3
alle

Oorfprong
er Canibas ofCara'iales.
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alle hoop van weder-keeren af-gefne- [ tal op den berg Olaimi voor de zonne
den bleef. Men moeft fterven of| knielde. Paracoußs diende fich van
overwinnen. Onverwacht vielenze dufdaenige gelegenthcid : liet door
d'Apalachiten op 't lijf- Haer koning de Jaoüas verkondigen onder de CaräiParacoußs had echter foo veel njcT, banen: h o e , met den aenvang naaidat hy de gewoonelijke toe-gangen /vwjofderLente-maend, eenplechlanx 't gebergte en boflchaedje , na tige dienft aen de zonne foude verde meeft bewoonde vlakte, befette. richt werden ter gewoonelijke plaets.
Maer dApalachiten lieten d'heere we- De koning wilde gefchenken en gaftgen leggen : klauwterden over on- maelen bereiden voor alle zonnenroegankelijke toppen: engeraekten dienaers. Het is aenmerkens waeralfoo in 7 hartje des lands. Verfet dig, dat naeuwelijx eenige afgodery
ftond diefwegen Paracoußs, gelegen fulk een hooge ouderom bereikt, of
aen t hangen van een berg. Devoor- foo wijd en zijd haer verfpreid heeft,
togt der Apalachiten was nu aen den als defe met de zon. T e n i\)deJobs J,L$
l6
voet des gebergt genaedert tegen kuften de zonne-aenbidders d'hand -vwelkegelijke magtaf-vaerdigt. Hee- tot eer bewijs. Zedert kromdenze de j ^ .
vig ging de firijd aen. Toen weder- rechter voorfte vinger tegen den
zijds pijlen ontbraeken gingen el- d u i m o m , e n z o e n d e n , volgensApukander met knodzen te keer. De lejus, den duim : terwijl fich rechts
nacht fcheide 7t bloedig gevecht. Nie- om draeyden , en d'oofterzon aenmand konde hem den zegen toe- baden. E n h o e kennelijkis'tgodde- ZMM.
fchrijven. d'Oorlogeindigde ten laet- lijk verbod by Mofes ? Dat gy uwe oo- dit^m
ften in een vrede: namentlijk de Co- gen niet op-heftna den hemel, en aen-'"' ''
fachiten fouden ter eeuwiger ervebe- fiet den zon en maen enfterren, des hefitten 't landfchap Amana: een volk mels gantfche heir en word aengedremet d'Apalachiten uit-maeken: en den ven, dat gy u voor die buiget en haer
koning van Apalacha voor opper- dient. De Syriers, welker grouwelen
hoofd erkennen . Zedert kregen de Ifra'el'over nam, eerden den zon oncaraibanm Cofachiten de benaeming Caräibanender
, de benaeming Bahal, foo veelals
waer van: _ J
,
,
° .
r . ,
Heer. De Pheniciers noemden hem troßo*1
foo veelgeleid ais onvoorziens over ge- Beel-famen, heer deshemels: debur- J^^JJ.
komene. Niet lang bleven defe twee gersvan Accaron Baälzebahim , heer dienfir
Volkeren onderling bevreedigt. De der ofterhanden. Maer God verander- """•
Caräibanen verwierpen de dienft-ple- de de naem verachtelijk in Baäl-zebul,
ging der Apalachiten in 7 geweft Be- Vliegen-God. Moloch of Milcom beteimarin , en te gelijk de fchuldige ge- kende by d Ammonieten infchelijx de
hoorfaemheid des koninx : verkooz o n : tot wiens eer d'ouders haer kinren ten opper-hoofd Ragazin.- onderderen droegen tuflehen twee vuuren,
wierpen fich 7 naeft-gelegene landof door de priefters lieten draegen,
fchap Matika: en maekten eindelijk
om gezuivert te worden. AnderdipaiZ beftandmetd'Apalachiten. Defe, defints zijnze ook verbrand in Molochs
tenaf. wijlgewaepender hand te kort fchooten , trokken 7t vofle-vel aen. De gloeyende beeld met feven kamernaefte weg, een fcheuring te maeken kens. Maerobiusgetuigt, hoe d'Affy
tuflehen de Caräibanen. Hier toe boo- riers aen de zon Adad toefchreven
den de priefters de behulpfaeme 'topperfte, enaende godinne Adarhand. De toeleg gelukte. Want alfoo gatis een ondergefteld gefach. Adads
de Caräibanen fonder eenige gods- beeld fehoot flraclen nederwaerds;
dienft leefden , (alleenlijk vreefden- maer Adargatis na boven. Met t eer- f1
zeden boofen geeft. Mabouya) had- fle gavenze te kennen, dat shemels*'
den de Apalachitifche priefters kracht beftont in zonne-ftraelen,
Jaoüas groote vlijd aengewent: ten 7 aerdrijk verwarmende: met 7 tweeeinde haernabuuren de zonne dienft de , dat door dufdaenige beftraeling
inboezemden. Soo veel vermögt de alles op quam. De uitmuntenfte temonderwijfing, dat een merkelijk ge- pel , die Syria Apamena befchouwde,

ftont
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ftont den zon geheiligt, d' Araliers De voet was bekleed met een geele
offerden hem dagelijks wierook op vrouwen-rok. De bovenfte klootbeoutaers boven de daeken. En geen duide de zon, de mindere de Herren,
andere was Chamos en Baal Peor, der de kränzen de jaer-dagen. En aldus
Moabieten en Medianieten afgod. vierdenzeden zon. Omtrend 7felve
Lanx de Roode Zeelagde ftad Boifam- fchepfel hebben fich eertijds in afgofa,fovee\ gefegt als7 huis des zons,be- dery uirgeflooft de Maffagetenen ourucht door byfondere dienft-pleging de Duitfchers. En noch huiden ten daaen de zon De Perfen hielden dit gen befleeden de Volkeren onder
licht voor d'hoogrte God, wiendrie- 7 uiterfte noorden , Japanders , Chivoudige feeften vierden : ter oorfaek neefen Tattars, Oofter- en Weft er-Inin hem bemerkten wijsheid des ver- diaenen de voornaemfle dienft plechftands, goedheid der wille en magt tighedenaen'tfelve fchepfel. d'Oorvan uitvoering : of ook om uit te faekhier af kan lichtelijk nagevorfcht.
drukken fijn driederhande werking, 7 Is namentlijk een gemein gevoelen
door wärmte, licht en onderfchei- aller menfehen , gelijk Ariftoteles,
ding des tijds : of eindelijk wegens Simplicius, Themittius en andere heifijn drievbudig afdeelen der dagen, in denen getuigen , d'eeuwige godheid
gelijke als by lente en herfft, lange by in de boven-piaeis, welke 'taerdrijk
zomer, körte des winters. d'Egypte- omringt te Hellen : waerom ook de
naers eerden de zon onder de benae- biddende d'handen verhelfen hemelde hemel niet ^airom
ming Ofiris , en naderhand nevens waerd. Nu , dewijl
J
,..f
,
,
. i
dezondoorhem Mitfraim chamfzoon eerfte flich- h
ter des Egyptifchen rijx. In Egypten eerhjker vertoont als de zon, lsde gamsvo„
ftak boven alle fteden uit met haer zon voor d'eenigfle of voornaemfle emGod gezonnen-dienft Heliopolis, Zonne-ftad:Godgehouden. Want'tzy defchoon- J ^ * '"
alwaer dosMneuis, den zon toege- heid en glänz in aenmerking komt:
wijd , godfdienftig wierd aengebe- 'tzydegrootheid, honderdenfeftigatur. /, i. den. Macrobius befchrijft Mneuis al-mael d'aerde overtreffende : tzyde
2
'•
dus: Mneuis is enkelgoud,ftaetfonder fnelleloop, volgens welke in een uur
baerd: de rechter - hand verheft een afdoed tien honderd duifend mijlen:
fweep na de wijfe der voerluiden : de 7zy de heilzaeme kracht, door inflinker beklemt een blixem en koorn-ai- vloeyende wärmte, tot voortteeling
ren. Mcrkwaerdig offer bragten de engroeyfaemheid: 'tzy denoodfaeMooren aen Affabin of de zon. Haer kelijkheid des lichts,7 tot alle menfehePriefters alleen hadden vryheid om lijke verrichting : tzy d'afmeeting
kaneel te plukken : onder beding der dagen, door een beweeging van
nochtans, dat eerft ter eeren Affabins ooften na weflen, of der jaer-getijvier en veertig offen, geiten en ram- den, door een loopvan 7 zuiden na
van 7 noorden na7 zuimen flachteden : noch kaneel voor of 7 noorden,of
den: 7 tzy dat een eenige zon genoegfüM. t.\\. na zon inzamelden. De kaneel pijfaem istotfoo veel verfeheide heilfaepen zamen gebragt worden door een me werkingen : dit alles te zamengeheiligdepiek verdeelt: 7 geen voor genoomenby de fchranderfte heided'handelaers over-fchiet, draegenze nen, of Huks-gewijs gemerkt by min
weg, mitsbetaelende. Eenrechtmae- verftandige , heeft haer weggerukt,
tige deeling ontdekt de zon: wanneer om d'eere des onzienelijken fchepde fnipperingen des kaneels aen brant pers over te brengen tot 'tzienefteekt. De Grieken, volgens Proclus, lijk fchepfel. Diergelijke bezeftingen
behingen een lange ftaek metlauwrie- maekten de Caräibanen gaendena Beren en bloemen , op ieder fevenfte marin , alwaer 'tzonne-feefl foude
dag der maen. De top droeg een ge viert worden. d'Apalachitifche kofwaere kopere kloot , aen welke ning Teltlabin onthaelde de nabuuren
kleinder en kleinder afhingen. Mid- buiten gemein vriendelijk binnen
den weegs van de ftaek flingerden d' hotftad Melilot. Gedraegen in een
drie honderd vijf en feftig kränzen. zetel op de fchouderen van vier mannen,
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TtitUbins nen, welke vier andere verpoofden,kan de juifte tijd der verhuifing uit
Florida niet wel aengewefen. 't Blijft
fchrandere tu fl" c |, enr pijpen en trommen, niet fonvond om.*,
,
,
• j 1-1.* buiten tegenfpreeken evenwel ,of 7 is
trend de der ontelbaergevolg, kreeg eindelijk voor meer als vijf eeuwen gefchied;
want foo veel tijd ten minften vercarasba- j e k r u j n r\es bergs Oldimi onder de
voet: verrichte aldaer een flaetelijk eifcht de bevolking van foo veel groooffer aen de zon : liet de Caräibanen, te eilanden en koningrijken. Wegens
mildaedig befchonken t'huifwaerd d'oorfprong der Apalachiten , brenkeeren. Drie jaer duurde dufdaenig j gen zy felfby, dat nietbeftipt könonthael: wanneer ondertuflchen 7 be-' nen feggen, wanneer fich alhier nefland ten einde liep: met welk Teltla- der-floegen; maer wel hoe zedert
bin den Caräibanen d'oorlog verkon-een onbedenkelijke tijd de landdigde, ten zy by den dienft der zonne fehappen Bemarim, Amana enMatika
volhardeden. De voorflag wierd ver- bevolkten. Anderfints zijn geen dui- < J H
ftere voet-ftappen van een Tattari- chitn-.
caraibanen fcheidentlijk gevat. Sommige oor™denver- d e e l d e n t e fhijden met haer duur be- fchen herkomft te befpeuren in woevochte vryheid : door een nabuurig fte zeden , plompe af-godery en zinkoning wetten desGodsdienft te ont- rijke tael. Onder andere hebbenze
fangen. Indien de zonne eer toe- als noch den Tattars ontleent, een
quam, fulx konde foo wel gefchieden heilige gedachtenis te bewaeren der
op r gebergte van Amana als binnen koningen, die eertijds 7 vaderland
Teltlabins rijk. Andere, omhelzende door groote dienften verplichteden.
devreede, en diep ingenoomen met Byfonder gedenken dApalachiten in
een zucht tot Oläimies godsdienft, ihaer liedekens een koning Maydo,
verwierpen de voorwaerde niet. Al- berucht wegens heerlijke heldedus geraektenze onderling over flukken en wijfe land-befliering. Z y JfjT*.
hoop. Ieder trok fijn ftreng even- gelooven, dat de zon vier en twintig
imgedeeiufterk.Evenwel vonden devoorftan-uuren voor veel eeuwen verduiftert
Jaegt^en
ders der vryheid den grootftenaen-bleef. In die lange nacht overflelpwaerom
hang. Weshalven dezonnen-dienaers ten de wateren7hoogftgebergt: ald Apalachiten in den arm namen. De- leenlijk wietd de top Oldimi, alwaer
fe , ter hulp afgezakt , verjoegen de de zon een prachtige tempel voor fich
partyen : enerkenden deverdrijven- gebouwt had , verfchoont , nevens
de Caräibanen voor een volk fonder menfehen en vee derwaerds gevlucht.
onderfcheid van godsdienft of Jand- Uit defe gefoaerde is de verdronke
beftier , tot een eenig licchaem za- weereld herfielt, foo haeft de zon
men gefmeed. Dochdeverdreevene wederom heuchelijk te voorfchijn
fworven , niet fonder duifend onge- quam: waerom hem in den opgang
makkcn , tot d'Oceaen toe. Alhier deTonatzuli verwellekomen , en fijn
fcheep geflapt geraekten aldereerfl keeren verzoeken, terwijl onder de
aen 7 eiland Ayay, nu 7 Heilig Kruis. kimmenduikte. Detonatzuli hebben JJJJJ^
bevoikm da Zedert by voort-teeling weelig verdegedaentc van een diftel-vink; doch vegittjt»
Yenvanx- meenigvuldigt, hebben te mets alle buik en wieken verguld geel, een hede voor-eilanden van America be
merica:
volkt : met de Calibiten naeuwe ver- mels-blaeuwe rugge tot de ftaert toe,
bonden getroffen tegen d'Arouacas, een veelvervig geveederthoofd, bek
Yaos, Sappayos en andere vyanden op en klaeuwen als yvoor. Haer zang
de vafte kuft: en felf wijduitgeftrekte behoeft voor geen nachtegael te
landpaelen aldaer ingenoomen tot wijken. Doch Olaimi is een volkoo- JJ^jT
Brafil toe , niet fonder diep ontzach men - ronde berg : de toegang , in Ulrgolti.
w:
voor haer manhafte fcherp - zinnig- harde fteen gebikt, loopt flangs-ge- '
vrunneer
ufi,p 1 l eid - E i n d e l l Jk dewijl de geheugenis wijs twee mijl topvvaerd, alier wegefud. der vereeuwde voorvallen geen vafte gen beplant met cederen, pijn-boogrondflag vind in de boeken ; maer men, cafline en zaflafras. De top
alleen van hand tot hand onder de heeft een vlakte, die een mijl in 7 ronCaräibanen word overgelevert : foo de' uir-haelt. Ten ooften leid een
hol
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hol, aen welk de natuur meer luifter nen Akoveka , en van daer voor den
verleent, dan konft en körten fou- Apalachitifchen koning, die alle minzonnenden te wege brengen. De eerfte zaem ontfing. WTeshalven voor fich
empel alftraelen der rijfende zonne fchijnen i namen , yerlokt door 'tvruchtbaere
laer:
by 7hol in. Dit lang-werpig rond land enrekkelijke zeden der inwqonvertoont een wit geweif fei, boven ders, aldaer teblij ven. Tweealleenvoorzien van een grootlucht-gat. De | lijk keerden met de leiders na Zatuvloer behoeft 7fchoonfte marmor , riova. d'Andere hielden ftand , en
niet toe te geven. In de vloer ftaet , tijdig en ontijdig aen om'tChrißencenbekkegemetzelt, om te ontfan- j geloof den afgooden-dienaers in te
gen de kriftallijne vocht, uit de rot- < fcherpen. Veleleerden te gelijk met
e» hooge lteen druipende. Terwijl 7 tvolk op de Franfche tael degoddelijke waer"eefi.
de gezeide vlakte danfte , maeltijd heid: onaengefien de priefters Jaoüas
hield en zong , offerde de priefters fich vinnig hier tegen flelden. Na de
wierook en allerley reukwerk. De dood der Franfche , by dApalachiten
klederen, die de rijke vereerdenaen feer beklaegt, foud 7heidendom wede z o n , wierden den armen van wel- derom zijn bovengeflaegen : indien
ke een lijfte was , ter hand. gefielt. niet ettelijke Engelfche huifgezinnen,
Apaiaehi- Doch nadcrhand hebben dApalachi-gevlucht voor de bloed-baeden in Vir»tchri-0 ten e e n fmaek des Chriftendoms ge- ginia , by dIndiaenen aengerecht,
t»domzijn kreegen. 'tWerk dient een weinigdoor tegen-wind Nieuw-Engeland
hooger opgehaelt. Wanneer Joan Ri- geenfints hadden können bezeilen.
bauldeen Franfche bevolking na Flo- Vervallen voor//ori^,ftapten om verrida had of ergebragt, en een fterkte verfching te land: trokken de ftroom
na koning Carel de negende genoemt: Selay op : verkooren 7t landfchap Beis de Spaenfche bevelhebber Peter marin ter woonplaets, in 7 jaer feftien
Melendez hem fchielijk op den hals honderd een en twintig. De gevluchgekomen : en ,verkrachtende'trecht te huifgefinnen hadden onder haer
der Volkeren, foo verwoed tegen de j zeer yverige gods • geleerden. Defe
Franfche geweett; dat felf wijf noch bragten 7t werk foo verre : dat, na ver
kinderen fpaerde. Tien alleen ont loop van acht en twintig jaeren , de
fnapten den bloedigen dans : vonden koning felf nevens een merkelijk
by denFloridaenfchen koning Zatu- aental des adels den Chriftelijken
riova veilige lijfberging. Alhier be- doop heeft ontfangen binnen d'hofricht wegens de befcheidentheid en ftad Melilot. Maer dewijl ons oogmagt des koninx over Apalacha, ver- merk in dit hoofd-ftuk enkelijk leid,
fochten derwaerds te vertrekken. Za- om d'inwoonders op de voor-eilanturiova willigde niet alleen de begeer- den van America na 't leven aftemaete in ; maer voorfag ook den feven len, fal 7 genoeg zijn, ter fwenk geFranfchen (d'andere drie waeren ge- toont te hebben haer afkomft uit de
ftorven) van bequaeme gidzen. Zy Cofachite-n, en zedert uit t midden der
befochten dan Zaturiovaes bondge- Apalachiten. Voor af moet eenvvaernooten,lanx de vermaekelijke flroom fchouwinggedaen, wegens de zeden
caraibaSelay in verfeheide dorpen verdeelt: der tegenwoordigeG/r^tf»?»,welke nen:
voeren over ftroomen op zamenge- niet alleen onderling feer verfcheelen;
bondene takken :boorden doormoe- maer byzonder haer felf t' eenemael
raflehen, bergen en boflehaedjen vol ongelijk zijn , zedert d'ommegang
verflindende wild : floegen tegen met d'Europeers. tGeen'tveivolg
woefte Floridaenen, die onophoude- beliehen fal, vervat een oudheid van
lijk d'eenzaemfte wilderniflen door- zaeken, hoedaenig noch ftand grijpt
fnuffelen : ettelijke dag-reifen ver- op fant Vincent en de vafte kuft , alvolgt by een hinderlaege, die de ko- waer de Caräibanen geen manieren
ning Timagoa leide , lieten twee der den vreemdelingen ontleenen. De
gidzen in de loop : d'andere, fwaer- Caräibanen dan zijn welgefchaepen haergeßal:
lijk verwond,geraekten eindelijk bin- menfehen, met breede fchouders en "
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heupen, ronde aengefichten, fonder | yend' en by na geheel tuflehen de
baerd , w ijde mond witte tanden, ' lippen voort gebragt. Na verfcheikleine oogen gelijk de Tattars , ver- dentheid van uit-fpraek heeft een
eelde voeten tegen allerley fcherpte, woord meenigmael verfeheide beteiplane neufen , door geweld inge- keniflen. Byfonder hebbenfe een afdrukt, en fwart hair, lang nederhan- keer van d'Engelfche fpraek. Willen
gende.Wanfchaepenezijn onder haer niemant de geheimenis der eerfte tael
niet te vinden. Alle gaen mocder- ontdekken. Het verdient waerlijk
naekt.Soohaeft's morgens uit't water geen gemeine verwondering : dat
de Caraibaenfche mannen woorden
fchiUeren: t'huifwaerd keeren , befchilderen de
fpreken,die
de vrouwen wel verftaen;
lichaemen met roode verve. Hier toe
gebruikenze rocou een boom-gewafch doch nooit fpreeken, en foo ook in
enoolie. Om de oogen trekkenze 'ttegendeel: dat d'oude manieren
fwarte ringen met 7 zap uit appelen van feggen gebruiken , welke nooit
junipa. De fchildering verftrekt tot in de mond der jongelingen komen,
deraeden: cieraed en fterkte. Andere ftrijkenen de jongelingen , welke nimmereen drabbig quäl over de ledemaeten, meerd'oude:datbytijdendesoorlogs
en blaefen hier op allerley vogel-ve- fpreken, 7geen niemand verftaet, als
deren. Sommige leggen op'tlichaem defoldaeten: ten einde haer aenflaeeengegomdekorfl, enkleveninde gen niet uit lekken. Maer tle verfelve geurige bloemen. Voorts ge- mengdetael, heeft veel woorden vart
bruiken de Caräibanen noch andere d'Europeers, en byfonder van de Spanop-tooyfels. Zy vercieren 7t hoofd jaerden overgenomen : welke, wanmet veel - vervige pluimaedjen : de neer in onder-handelingtreedenmet
door-boorde ooren met gladde vifch- d'Europeers,gebruiken. Vorders, hoe h*n*
graeten of fchubben van caret, of wel de Caräibanen over de minfte bekriftallyne doppen. De felve pron- lacchelijke voorval luids keels uitkeryen hahgenze aen de lippen en fchetteren, zijn echter van fwaer7 middel-fchot der neus. t Man-volk moedigen geeft , en ondertuflchen
trekt armringen aen het dikke des leenig , op welke door hardigheid
ar ms by de fchouder,een vrouw dicht niet te winnen is. Haer befigheden in befighiln
by d'hand. Om de beenen flingeren jaegen, viflohen, land-bouwen, huikoraelekoufe-banden. Andere drae- fen fliehten, nemenze voor tijd vergen ook arm-pijpen en beenderen der drijf van lieverlee op. Dief ftal wort
verflaegene vyanden, en geregen ke- hier nooit begaen. Niemand heeft
tenen uit agouty tanden, van tijgers of wantrouw tegen fijn naeflen : weswilde katten , of kink-hoorentjens. halven d'hutten dag en nacht ongeWanneer ten hoogflen cierlijk te flooten flaen. Zelden rijft onrufl tufvoorfchijn komen , bindenze , bo- fchen d'een en ander. Een gemeine
ven de genoemde cieraeden , arm- liefde verbint alle. Indien nochtans
ringen onder d'oxels, fluyers enve- moeiteontflaet, debelecdigdevoert
derriemen, welke of lanx de fchou- fijn wraek ten uiterften u i t : inzon- *r*&\
ders flodderen , of van den naveltot derheid als fich waend door boyes bede dyen. Boven gemein hooge prijs toovert te zijn. Kuifcheid gaet alword gefteld op de caracolis, koope- lenthalven in fwang. Jongelingen
repronk-penningen, welker kleinfte draegen diep ontzach voor de oude.
aen d'ooren , de grootfte voor de Vuur-gevende wapenen jagen alle
borfl flingeren. En dewijl de felve ge- een zidderendc verbaeftheid aen.
weidiger hand gehaelt worden uithet Groote onwetendheid wegens na- >nvtttnvyandlijk landfchap der Arouages, tuurlijke geheimeniflen drukt de Ca- h"d:
zijn het gedenk-teikenen van man- raibanen. Wanneer de maen verduihaer twte- haftedapperheid. Onder de Caräibaflert, meinen dat door Maboya word
airiy.ifj.li
nen , die met d'Europeers verkeeren, opgegeten. Alwaer een onaengetael: u feer
mrrkwaiT- gaet een tweederhande tael in fwang.
naeme reuk vernemtn , waenen aldig:
d'Oudfteisfacht, aengenaem, vloe- daer den duivel te zijn. 7 Bus-poeder
hou-
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houdenze voor zaey-graen. En hoe- I fchijnt haer meenigwerf in fulk een
wel fchoone ZQut-putten hebben, ge- vervaerlijken gedaente datze zidbruiken echter geen zout : gelijk ! deren enfvveeten. Depaerzeneepen
waerom
geenverook geen verkens-vleefch, waer van ; enbloedige
rtreepenover'tgantfche
kms viiefeh d.'eilanden overvloed verfchaffen,lichaem betuigen ook genoegfaem
fchild pad- uit vrees voor kleine oogen, 7 welk 7 ongenaedig onthael 'tgeen hy haer
den.
een groote mifmaektheid oordeelen, doed. En onaengefien dufdaenige
daerze nochtans alle met geringe oo- wreedebejegeninge, doenze de mingen ter weereld komen. Zy nuttigen fte dienft niet aen Maboya: alleenlijk
infchelijx nimmer fchild-padden, om vindenze.verlichting, wanneer kleiniet de plompheid van dit dier deel- ne beeldekens om den hals draegen,
achtigte worden. Eindelijk kennen- geformeert na de geftalte, inwetke
zegeen hooger getal, als haer vi/i- de boofe geeft verfcheen. Doch bogeren en tenen uit maeken. 7 Geen ven al houdenze voor de belle raed,
boven twintig gaet, fchijnt ontallijk. wanneer tot een Chriften toevlucht
-rikamboue zijn goede geeften , wel- nemen. Veel onheil veroorzaeken
ker meenigte veel, en woon-plaets de depiais of tovenaers . byfonderlijk ?'***tovi.
hemel is; doch geenfints bekommer t by voorval van flerven. Want foo nam'
met d'onder-maenige zaeken. De haeft iemand den geeft geeft, vraegt
offerhanofferhanden beftaen uit caftave en de naefte bloed-verwand, wie d'oorden:
eerftelingen der vruchten. Defe wor- zaek des doods is ? Indien de Piais
den gefielt aen 7 einde der hutte in iemand noemt, ruftenze niet voor
vaten op kleine tafeikens, uit biezen den berichten aen kanthelpen. Een
en latane bladeren gevlochten,fonder oude overlevering wordajhier wijdeenig gebed. Niet dan door tuflehen luftig gelooft. d'Inhoud luid aldus.
wannetr
komen
der Boyez of Priefters gefchiet dAlderoudfte Caräibanen leefden on- Ee„ oudt
biddtn.
eenige aenroeping van Goden,en fulx der den blaeuwen hemel by 't geen »"Woalleenlijk: ofom wraektenemen te- llet veld uit haer felf gaf. Een oud "*fban£?
gen veiongelijkers: ofomgeneefing man beweende fulk een beeftelyk leteerlangen uitkrankheid:ofom d'uit- ven: wanneer uit den hemel nederkomrt des oorlogste verftaen : ofom' daelde een heer in wit gewaed, beBeye , hoe Maboyate verdrijven.Yder^o)'? heeft tuigen de : hoe hy eer foude gekomen
/» vert.
fijn eigen God, dien hy door een to- zijn, ommiddelentoteenburgeriijver-zang , tuflehen delmook van ta- keommegang aen tewijfen, indien
bak, by naere nachten totfichroept. iemand fulx eer verfochthad. Lanx
Uitdoots beenderen metkotoenom- d'oever fprak de heer, leggen fcherpwonden geeft de duivel antwoord : fnydende fteenen, met welke boomaekt een geluid van klappende kae- men gevelt , en de gevelde ten geke-been deren, niet anders als ofda- bouw van huifen behakt können
nacri (foonoemenze 7 geen hem ge- werden. Tegen's hemels ongemakoffert word) op at. Doch des daegs ken füllen de palm-boom bladeren
leid de fpijs onaengeraekt: welke foo dienftigzijn. Dit feggen d e , brak de
heilig word gekeurt,dat niemand den heer fijn ftaf aen drie ftukken : geuaboya ten felve derft nuttigen. Wegens de boofebood de ftukken te planten : de plantidaZf'de geeft Maboya zijn verfcheidene ge- ten bragten den wortel manioc voort,
caräibanen voelens. Sommigeoordeelen, dewijlwelke geftampt en gedroogt voedhandelt. j e Caräibanen van fwaermoedige in- zaem brood geeft. Belangende de Hangevoa.
borft enopgefwolle mild zijn , waer ziel omhelfen de Caräibanen een ie*J*ndo
uit vervaerlijke droomen ontftaen , vreemd gevoelen. Ieder meind foo
zy een inbeelding voeden,als of door veel zielen te hebben als hy hartMaboya dapper waren afgerofeht. kloppingen heeft. De voornaemfle
Doch andere brengen een kenbaere ziel nochtansis7 hert, verhuizende
ervaerendheid by.waer uitblijkt^hoe in de dood met Jcheiri , elks byfondefelellendige heidenen waerlijk van dere God, na 7 gefelfchap der andeMaboya veel lijden. Want hy ver- re Goden : alwaer op gelijke voet leZ 2
ven,
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ven, als hier beneden. Weshalven ruilen tegen yzer-werk. Zy verpket7
va&vi
dan ook de knechten geflagt worden fen haer wooningen meenigw erf: het
boven degraf-fteeden van deheeren: zy verfchrikt door iemands overlijom de felve te dienen in d'andere we- den : het zy door eenige ontdekte
reld. d'Anderezielen, beftaendein vuiligheid : het zy dewijl d'hut van
hart-kloppingen neemen tweeder- de blixem getroffen is. De vrouwen Vrtn+
hande wooningen: demaboyas dwae- vinden geduurig werk met 7 huifge- »ff*.
len door de wilderniffen en bofichae- zin by goede gefchiktheid te houden,
djen : d' oumekous onthouden fich vifch en wild-braed ter tafel te bereilanx de zee, en keeren de fchepen den, kotoen te fpinnen haer man7 onderfte boven.De zielen der flrijt- nen te kemmen , en roodte fineeren:
baere helden vertrekken na geluk- en defe zijn infchelijx altijd befig;
zaeligeeilanden; alwaer dArouages want zy trejtken ten oorlog , of ter
flaefachtig dienen. Een bloodharti- jagt, of ten vifch vangft. Van d'Eu- Vrntrk
ge verhuift uit dit leven, om 7 juk ropeers hebbenze geleert des nachtsntuhu,
der Arouages achter een hoog gebergt te gebruiken traen en kotoene lemin dorre woeftijne eeuwigtedragen. met. Anderfints dienen zy fich van
Soo haeft een donder-buy op komt, vuur-voedende takken vol gomme,
van den
donder:
vluchtenze na haer hutten: plaetzen by d'Hollanders ter dier oorlaek kaersfich op kleine ftoeltjens by 7 vuur: hout genaemt. Ieder heeft een kleine BtD:
dekken 7aengeficht: leggen 7 hoofd floel en tafeltjen maioutou, van welk
in de handen: fehreeuwenfehreyen- hy vifch of vleefch , buiten gemein
de: Maboya is geweidig gram tegen langfaem gebraeden, eet, fonder gedenCaraibaen. De hutten, meeft ge- fette tijd. De breede bladeren banahaer hutbouwt nevens ftroomen en vlieten , nie verftrekken voor tafel - laekens.
ten t
zijnlangwerpig rond, 7Dak beftaet Onder de uitfleekenfte lekkernyen
uit palm-bladeren of zuiker-riet. zijn krabben gerooflertin eigen vet, kraiim
Takken, in d'aerdegepooten boven niet fonder citroen - zap en pyman.
tot malkander geboogen, ftijven de Wanneer groote maeltijdente zamen mtn(chtr
gantfche timmering. De vloer van houden floo venze de fpijs met fhieer vtt;
geftampte aerde word zinlijk gehou- van haer vyanden Arouages. De ge- vetfthi
den. Behalven een klein vertrek om woonelijkfte drank maby , gekookt dentiä
te # ruften en vrienden t'onthaelen, van pataten in water, verfrifcht zeer, vanud
heeft de hut een keuken tot berei- en fet alle flijmachtigheid af. Ouicou
ding van fpijs, en een pak-huis , al- word gezooden uit geweikte caffave,
waer pijlen, boog en knodzen han- fweemt Boven gemein na bier in
gen. Gefchoore matten maeken de kracht, fmaek en verve. De infnykamers. 7 Huifraed is weinig. De ding in doornige palm-boomen levert
vermoogenfte gebruiken kotoene a- in onderhangende kalabaflen een
makken in plaets van bedden, gerin- vocht, niet ongelijk den Witten wijn.
beiden :
ger luiden cabanen , zijnde ftokken Weinig gebruik heeft de drank coufdwers door malkander geftooken, cou, dewijl 7licchaemopblaeft, hoebeftrooyt vol bladeren van bananie- wel anderfints fmaekelijk is. Maer
boomen, bydevierhoekenmetdikke d'hoogfteachtinghaelt de zuiker-rietouwen gefchoort. Uitgeholde ko- ten-wijn , geperft op moolens tot
woerden en 7aerd werk canaris die- fulk gebruik •enkelijk getimmert, en
nen voorkeuken-tuig. In de kleine voorts in groote ketelen zorgvuldig
keukentuig:
canaris bereidenze taumalis , hongergefchuimt. Haer groote pirauges of Hatrirtt»
verwekkende fpijs, in de groote den fchepen , uit een fwaere boom ge- fcbtptndrank ouicou. Wanneer gevoeg doen, holt, met planken opgeboeyten vol
booren met een flok een gat, en dek- fnaekeryen bcfchildert, können vijfken aenftonds den drek toe. Ron- tig gewaepende mannen voeren. Zy ßttUmV
dom d'hutten weiden meenighte fcheppenbyzondervermaekintromhitndertn: hoenderen en kalkoenen: niet foomen , fnaeren over kalebaflen gefeer voor haer eigen tafeis, als omte fpannen en fluiten, veeltijds gemaekt
van
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van de beenderen der vyanden. Ter- | de vlooteiingen op fchonders na
wijl de vifch een halve dag langzaem , ftrand. Alwaer door de Cacique uit
bakt, zingenze liederen op de maet naem deseilands verwellekomt, na
eens beweegdenkalabas, volkeyfel- J decarbet geleid worden. In decarbet
danzen:
fteentjens,
By 'tgezang voegenze j verwellekomt een oud man een ouden dans : in welke waenen d'inge- ' de , een jonge een jongman. Men
beelde gelukzaeligheid van t ander ! vraegtiedersnaemaf: na welke fich
jeven ten grooten deele te beftaen. i dan de Caraibaen noemt, en wil de gart:
Doch nooit danzen de Caräibanen uit- voorts de naem der Caraibaen draeg.
gelaetender dan als in 't carbet (een ( I n defe verwifleling van naemen
openbaerbras huis) te zamen komen, flellenze byzondere plechtelijkheid
op voorgaende aenkundiging der Ca- van vriendfehap. Thans biedenze
wonderlijki cique. De vrouwen brengen toe een tot ruft een zuivere kotoene amak
brajfery:
drank uit caffave, die zoo wel dron- aen, en fmaekelijke vruchten ter verkenfchap veroorzaekt dan wijn : de verfching. Soo haeft de maeltijd bemannen vifch en haegdilfen. Alle be- reidis, krijgt ieder een klein tafelftreeken met roucou, omhangei^met tjen en een gerecht alleen , van geveder-boiTchen , geven haer toe in bakke hagediflen , gefnerkte krabd'uitgelaetendrte dartelheid. Ander- ben of moes kruiden. Zy zouden
fints onderhouden ook vaften-da- 'tqualijk nemen , wanneer de gavaßen:
gen : het zy wanneer tot eenig eer- lten niet hartig eten of haer kroeambt gevordert worden : het zy als zen uit - drinken. Zy bewijfen byhaer vyanden verflaegen hebben: het fondere droefheid op 'tvertrek der
z y over de dood eeniger naeft-be- felve. Haer land-beftier kan drie- haerdrUftaende bloed-verwand treuren. De voudig verdeelt. H et laegfte gezach T^d-l'ßtr
Caräibanen vorders fetten op hoogten, ftaet aen den tiouboutouli hauthe, gevan waer verre in zee eenig vaertuig fielt ewer een carbet, een huis aiwaer
omtrend de gelegenfte aen-komfl den vreemdelingen goed onthael gekönnen*
ontdekken , fchild-wachten fchied, d'oorlogs-zaeken verhandelt
fchildwachttn:
uit : die, foo haeft eenig fchip zien, en de gemeine vr euch den maeltij den
terftond de weet doen : waer op de gehouden worden. Tiouboutouli canoa
vaerdigfte in haer canooen vallen, en voertheerfchappy over defe huit, ten
na boord vaeren. Uit de fpraek on- dage des ftrijds; maer ftaet onder de
derkennenze Spanjaerden , Franfche, nhalene, die de gantfche vloot gebied.
manier van Engelfche, Hollanders. Indien vyand Boven alle nochtans is d'ouboutou,
oorloogtn: vermerken
gewapender hand lan- wien d' hoogfle eer toe komt. Niedende, befetten de naewfte toegan- man d geraekt tot fulk een verhee ven
gen : leggen hinder-laegen : drom- waerdigheid. ten zy verfeheide Aroumen by afgezonderde wegen te za- ages, of ten minften een opper hoofd,
men : daer 7 meefte voordeel be- gedoodheefr. Als de Caraibaen en uit
fchouwen , drijven een jagt pijlen d'eilanden haer krachten te zamen
denbefpringerstoe:en vliegen voorts brengen ten ftrijd, kiezenze uit de
met knodzen tegen de hand-buflen ouboutous een, dewelke geduurende
in. Maer wanneer te kort fchieten, de togt't heir voor veld-heer beftierd.
fchuilen achter fteekelige haeg-door- Na den oorlog eindigt het gezach, en
nen:ofklauwterenbyontoegankelij- ftrekt niet verder dan over fijn eike rotzen op: of.als de zee gewinnen, land. Wonderlijk gaen de krijgs be- J j ^ j j j 1 dienen fich van 'tvvater: dompelen raedflaegingen toe. d'Ouboutou fielt g,ngtn,f,„
diervoegen onder, dat na twee hon- een dag, op welke d'eilanders in de »ondtriijk:
derd fchreeden eerft wederom boven carbet tot een feeftehjke vreuchdekomen. En eerlang keerenze ten maeltijd te zamen zullen komen. Ter
ftrijd gefchaert. Indien daer en tegen gefetter tijd ontbreekt niemand. Als
van onthadie aen komen vrienden zijn, fwem- d'herzenen, door woelen, danzen en
len der
vrienden, men of vaeren de felve te gemoet: flerken drank ontftelt zijn, ftapteen
merkwür- klimmen by de fchepen op : dragen
oude vrouw met betraende oogen en
dig:
Z 3
droe-
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droevig gelaet binnen de carbet, en laeg ontfangen , doen zee en land £A*
verzoekt gehoor. 't Verzoek w7ord weergalmen door naere rouw-klag- „ ^
ingewilligt. Ieder luiftert. Zybegint ten over de gefneuvelden : vermendan op te haelen defchaede, welke gen overvloedig traenen met 7 bloed
van oudetijden her d'Arouages aen de der verflaegenen, die zy niet fonder
Caräibanentoebragten : hoe noch on- duifend gevaerlijkheden uit d'heelaiix in de laetfte veldflag foo veel vigft' van den ftrijdaf-haelen:en ftapdappere neiden ftieuvelden , of uit pen alfoo neerflagtig fcheep. Doch hoti»u,
banden tot lekkerny der gulzige kee- wanneer zeeghaftigkeeren, juichen^«-'
len verftrekten. 'tWas een fchandi- en zingen op de vyandlijke ftrand:
ge lafhartigheid geen wraek te ne- en voeren de gevangene ftijf gekneemen. d'Ouboutou ver volgt defe re- velt weg. Die hem in den ftrijd by /JjJJ*
den : en boezemt ieder een krijgs- den kop vatte, of uit de vlucht a c h - ^ i *
mans hart in. Des anderen daegs terhaelde, heeft byzonder recht aen »w;
gaenboden afna d'andere eilanden, den gevangene : welke in een amak,
om bekend te maeken : dat de knod- vaftgemaekt.lanx 7 bo venfte der hutzen bereid , de pijlen gefleepen en te, p e r dagen fonder eten gebonden
vergiftigt de bogen gefpannen , de blijft hangen : thans los gebeten,
leeftogt vervaerdigt en de fchuiten ftapt luchthartigheen : fwetft grimlacchende , hoe hy haer vaders en
haer vergif: toegetaekelt worden. 7 Vergif, gemengt uit zap van mancenillien , fielt naefte bloedverwanten heeft opgede minfte wonde doodelijk. De wa- klooven : hoe fijn landaerd dubbeld
penen en eed-waeren bindenzebin- betaelt füllen fetten 7 verwoed ontnens boords vaft . om de felve te be- hael 'tgeen nu geniet. Een geruime
houden wanneer de piraugen (dit tijd hooren de Caräibanen die fiere
Zijn fchuiten voor vijftig man) of ca- woorden. Wanneer het lang genoeg
nooen 7onderfte boven tuimelen, fchijnt, valt de meenigte toe met uitwelk lichtelijk gefchied; doch lichte- gelaetene verwoedheid. Hier brand
lijk wederom onder zeil geraeken. het vlammende hout gaten in de zijde. Een ander kerft wonden tot
haer tagten: Zy vaeren van 7 een eiland tot het anhet
been : een ander ftrooytze vol
der : nemen t'ellekens niet alleen ververfching aen boord ; maervermeer- bytendepyman: een ander drijft verderen de vloot met nieuwe hulp-fche- giftige pijlen door armen en beenen.
pen. Genadert voor de vafte kuft, Elk betoont fich konftig, om wreed
trekken tegen den avond de fchuiten tewefen. Eindelijk flaet hem een
op het droog : fteeken onder ge- mededoogende den kop ten flarzen
boomt vier ftijlen in d'aerde, aen wel meteenknodze. Gefwind wartchen
nachtrufi: ke d'amakken binden ten nacht-ruft.de jongelingen 'tgevelde licchaem,
en verdeelen 7gewafchte. Eenige hntm
vechten uit gy duifter en uit hinderlaegen voeftukken
gekookt, andere gebraeden,
J
hinderlae.
.
, r ,
V .
gen : feer tenze oorlog , als fich ontdekt vin- verftrekken tot een vroolijke maelsioedig: den, nemen d'hertred na de fchepen, tijd. De vrouwen lekktn felf d'houte
en vaeren t'huiswaerd onverricnter rooflers, lanx welke 7 vetdes Arouazaeke. Anderfints vallen onvoorfiens ges droop. Doch de voorverhaelde
d'hutten der Arouages aen : uit welke, wreedheden gaen niet verder tegenrondom geflerkt, wanneer voordee- woordig in fwang, als flagten met een
lig tegenweer gefchied , fchietenze knodze,enop eeten. Behalven d'A- camif
met pijlen, in brandende kotoen ge- rouages voeden de Caräibanen een die- ff^jl.
«
wonden , d'hutten aen brand : fulx pe wrok tegen d'Engelfche : ter oor-s ftlu
M M
tf Arouages een kans moeten wagen zaek defe haer volk, onder viiend- t ) '
op 't vlakke veld. Als 't fchiet geweer fchapsfchijn binnen fcheeps - boord
verfchooten is, wordenze metboutou gelokt.na Montferrat en Antigoa in flafwaere knodzen hand-gemein. Een verny vervoerden. De Spanjaerden beniet imflende rtag flaet harzenen te dankten fich geenfints wegens wreedpletteren,armen en beenen te morze- heid gepleegt omtrendt/* Caräibanen:
len. Indien de Caräibanen den nederals
,82
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als diefichdapper ten tegen weer Hel- neer ook de vader de fehouderen
den :ja tegen 7 gefchut indrongen: worden opgekrabt met een fcherpe
en vaek rijk-gelaede kielen afliepen. agoutytand. Hoe hy fich mingevoe- Wondere
Weshalven zedertbeterkoopgaven: ligtoont hoe de zoon meer rtnjdbaer har.dciir.?
en vcrbonden ingingen met de Caräi- fal wefen : waer toe zeer helpt, dat metAez.:ubanen. Hier toe lieten haer alle vin- 7bloed, uit de gekrabdefehouderen
den , behalven die fant Vincenten Do- om 'taengeficht des kinds gewreeminiem bewoonen, dewelke als noch ven , aldaer opdroogr. tSelve geniet willen vergeeten de verwoede fchied infchelijx aen de dochtertjens:
moedwil, eertijds by de Spaenfche ter oorzaek voor de mannen op de
Haer hou- vlootelingen gepleegt. Dehouwelij- krijgs-tocht fpijs bereiden, en de fchewelt/ken:
ken gaen aldus toe. Veelheid der pen be waeren, terwijl de felve (lag levrouwen ftaet vry : ja voor d'oppcr- veren. Ten vijitienden dage doorhoofden heerlijk , hoe meer wijven boorr een man en vrouw 7 kind d'oohebben. Een neef verkieft zijn nicht: ren, onderfle lippe en de fcheyding
en foo haeft haer binneris huis leid, is tuflehen de neusgaten ; fteekt een
d'echt voltrokken. Echt-fcheiding ge draed in d'openingen: om namaels te
fchied zelden , wanneer de vrouw dienen voor't gewoonelijk hangende
kinderen heeft gebaert : anderfints cleraed. Te gelijk met dufdaenige ;•:aer naeworddetrouw gebrooken, na enkel plechrelijkhedenontfangt 7 kind een
goedvinden des mans. Een vryer fon- naem genoomen van voor-ouders,
der bloed - verwantfehap mag een boomen virtchen of eenige merkvreemde verzoeken. Ais d'ouders waerdige gefchiedenis , geduurende
7 verzoek inwilligen is 7 houwe- 'tfwanger gaen des moeders of
lijk. Een jongeling, hoehyfichman- 'tkraembedde des vaders voorgevalnelijker draegt tegen d'Arouages, hoe len. Doch de naem verändert, foo
meer dochters hem van de vaders ten haeft ten oorlog trekken , of een ophouwelijk worden aengebooden: van perhoofd der Arouages verflaen, wiens
welke , hoedaenig ook zijn, niet een benaeming dan met haer eigen verveelheidder mag af-flaen. Uit de veelheid der wij- wirtelen. De moedersbekleeden omwijven :
ven blijkt d'hclddaedige dapperheid trend de zuigelingen 'tambt van tedes mans. Ieder wijf heeft eenafge- der gevoelige voeftereflen. Op de fes
zonderde woonplaets, om alle min- maenden loopen de kinderen dooryver te vermijden- Soo haeft eenige gaens zonderfteunfel. Als twee jaer
befwangert is, word Voor die tijd niet bereiken, word 7 hair over een feefteoverfpel hoe meerbekent. De man flaet fijn over- lijk maeltijd afgefneeden. Van kinds *«»-/»&<
geftraft i fpeelige vrouw met eenknodzeden been af oefentmen de jeuchd in ten:
kop te flarzen , of tarnt haer de buik 'tboog-fchieten. Tenzy deopgehanop. Geefc de daed den fchoon-vader gen fpijs met een pijl treffen, moeten
te kennen : die hem diefwegen be- honger lijden. d'Inhulding tot krijgsdankt. Bloedfchendige worden ver- knecht gaet vreemd toe. De vader ge- vreemde
als ook
manier
_
/
7
i °
manier om
om
bhedfchan- brand , of tot hutspot gehakt. Ge- 1 • j /-•
niakkelijk gaet het toemet'tkinder- leid iijn zoon na den carbet : draegt iemAKdfoiem».
baeren. De kraem vrouw even ver- hem voor de plichten van een braef daett
km
verloft wafcht 7kind in de naefte foldaet : flaet hem met de roof-vogel '
vloed.- en keerr ten gewoonelijk huis- mansfenis, tot des vogels hoofd verwerk. De man daer en tegen houd pl eitert is:fchrapt 7 gantfche licchaem
Manntn
leggen in de' 'tbedde : nuttigt niet als een ftukje vol wenden met een agouty tand: bet
kraem.
caffave, welk uit 7 midden uit eet: de de wonden met bytend nat : hangt
randen worden gefpaert tot de ge- den mishandelden in een amak : en
boorte-maeltijd des kinds. Voorrs enthoud hem ettelijke dagen alle
fpeent hyhemeengeheel jaer van al- voedfel. Wanneer foo veel ongemaklerlei lekkernyen. Doch fulk een ont- ken, buiten bewijs van fmertelijk gehouding grijpt alleenlijk ftand om- voelen uirftaet heeft hy de proef
trend een eerft geboorne zoon: war»- van een knjgsknecht. Weinige voeden haer kinderen tot boyes , welke
de
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de duivelen op-dagen. Die noch- Na dat alle vuur en licht in de hutteis
tans hier toe gefchikt word, moet uit-geblufcht,treed de boye by 7 naerft
fich eeniger fpijs onthouden van der nacht hinnen. Alleenlijk geeft een
d'eerfte jeuchd af : uit alle leden glimmend einde van een gerold tabloed getapt, eer onder 7 opficht van baks-blad een flaeuw fchijnfel. Thans
een fwarte konftenaer kan aen - ge- mompelthy eenige woorden : flampt
noomen. Eindelijk^ bereiken de Ca- meenigwerf met de flinker voet:
räibanen een niet min hooge als vafte blaeft de tabak rook opwaerds : en
ouderdom. Charles de Rochefort ge-fmij t de tabak, aen ftukken gefcheurt,
tuigt : dat by fijn tijd menfehen leef- over de hut heen. Eerlang waggelt
den , die geheugden d' eerfte aen- het dak, en een vreefelijk geloey doed
komft der Spanjaerden onder Chri- alle d' hairen te berge rijfen. T e gelijk
ftoffel Colonus , dewelke by gevolg naderen de duivel en boye tot den
Ouderdom. honderd enfeftig jaer konden teilen. kranken : zuigen de fmert-lijdende
Kraem-vrouwen van tachentig jaer deelen: beyochtigendefelve met haer '
worden niet zelden gevonden. On- adem: befmeerenze met zap uitj«dertuflchen loopenze geenzints vry nipa, tot verzekering van gefondheid.
ziekttn:
wegens ziekten en krankten.Defe on- d'Hetftelde zieke bereid een groot
gemakken mögen foo zeer niet te gaft-mael en offerhande voor den
laft geleid den lucht, die buiten ge- duivel. Maer indien de krankte doomein gezond valt, als wel 'tquaed delijk is: maekt de boye bekend: hoe
voedfel welk nuttigen. Behalven de de gemeinzaeme geeft der bed-leegerige met des felfs lijden mede-lijden
moeyelijke over-val pyans , doende
heeft: en bereid ftaet, om hem boven
7 gantfche licchaem met buiten fwelde Herren te voeren tot tgefelfchap
len, plaegen haer vuurige bloed-fwee- der andere Goden, Dus lang in tgeren en 't fpeen ; veroorfaekt door mein wegens d' inwoonders der voor7 nuttigen vankrabben, caretten ver- eilanden van America ; 7 zal voorts
giftige fchildpadden , lamantins en niet ondienflig wefen ieder byzonder
geneeshaegdiflen.Tegen 7 veelvoudig quaet tebefchrijven.
middelen:
ontbreeken geen genees-middelen
Ten noord-ooften van Porto Rico
uit kruiden, wortelen, gommen, 00lien. De bittere fchorze des booms leid Anegada, feven mijlen lang, t'ee- *M
chipiou, in water geweekt en met de nemael omringt met ondiepten, ge- **
gerafpte pit der kink-hoorn lambys lijk ook 7 nabuutig Sombrero ; alfoo smkn
gemengt, heeft heilzaeme werkin- by de Spanjaerden genaemt, dewijl de
gen. By na de felve kracht fteekt in gedaente van een hoed vertoont. Bei'tzap,<gedtuktuitmiby boomen. Van de onbewoond voeden overvloedig
buiten leggenze zalven van gebrande gevögelt: onder welk de mansfeny een
riet-afch, geroert in water, vergadert kleine arend, en de merkwaerdige co- düttf«
op de bladeren eens balafie-ftronk- libry, wiens licchaem weinig grooter ^jjf
Om d'etter af tefcheiden is gebruike- als een kever met veel-vervige vedelijk 7 zap uit junipa. Ader-laeten word ren ,nadegelijkenis desregen-boogs,
nooit te werk geleid; maer wel kop- pronkt: om den hals glinftert een karpen en krabben des fmertenden deels. bonkel-roodekring: de buik en binDe wonden groeyen zonder lit-teike- nenfte der wieken zijn geel verguld,
nen zinlijk toe. Doch indien de ge- de zijde efmaraud groen, de bek en
nees - middelen niet helpen, neemt- beenen als fwart-ebben gepolijft ,
llerkwaer- men toevlucht tot de boyes. 7Goo- d'oogen glinfterende gelijk diamandige handel
ten : op 7kopje goud-groen flingert
der boyes gel-werk gaet aldus toe. Dehutteder eencierhjkkuifje. 'tMannctjc overmet de zie- kranke dient eerft gezuivert: de tafel
ken:
matoutou voorzien van een öfter uit treft in fchoonheid het wijfjc. Haer
caffave, ouycou en hof-vruchten voor vlucht gaet de fnelle beweeging van
alle vogelen te boven. 'tSlaen der
den boofen geeft Maboya , foo veel
wieken veroorzaekt een geluid als
floeltjens als menfehen, die den vervan eefldraey-wind. Zy leven by den
vloekten handel füllen by-woonen.
daeuw
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daeuw uit boom bloeyfems, en by- groenachtig: d'oogen fchintelen bofonder van kotoen-boomen. Haer ven maeten, omringt met zilvere
reukerige geur wijkt voor geen am- ] ringen : in plaets van tanden gebruiber. Zy neftelen tuflehen de blaede- kenze fterke kacke-beenen , verren onder een kleine tak on-nafpeur- maelende alle fchelp - viflehen , op
lijk.;7 Neil tegen 7 zuiden konftig ge- welke aefen. Defe vifch, ongemein
bouwt uit fijnedraeden der plantepite fmaekelijk, kan doorgaens meer
rondom een takje, is buiten bebol- als twintig pond haelen. Aihier zijn
werkt met fcheutjens van fchorzen en ook zeer gemein de dorade meer dorade.
binnen met de fijnfte kotoen, zachte breed als dik, vol kleine fchubben,
vederen en dünne zijde. d'Eyertjens lang vijf voet, met een fteekelige
langwerpig rond zijn weinig grooter rugge, tweevinnen nevens de fcheidan een gemeine peerl.Lanx de ftrant ding des hoofds, en even foo veel
l
onder den buik. De dorade volgt veelrchiiderde kruipen de befchilderde krabben, byUben zonderlijk omtrent bloey-maend: tijds de fchepen, en fchiet geweidig
fr won- wanneer met groote troppen, onder- fnel voort.
riaer.
fcheidenin verven, (want zommige
Zuidelijk af van Sombrero beflaet
draegen violette fchelpen,andere gee- Anguilla , (by weinig Engelfche ron- Wand Anle vol purpure fpikkels, andere taney- dorn een poel bewoont) tien mijl in zutUa:
te met rood beftraelt) van 7gebergt de lengte , en vertoont een aengeaf-daelen gefchikter orde: alle krui- naeme geficht wegens de meenigte
den en planten aen ftukken bijten: en junipa-boomen, welker takken na de junipa-bo».
viermael duiken onder de kabbelen- aerde krommen : de bladeren zijn mm:
de golven. Aldus gewaflehen nemen die der okker-nooten niet ongelijk:
d'hertred na de boflchaedjen.De wijf- de bloemen fwijmen in reuk en gejens alleenlijk keeren voor de tweede daente nanareiffen: 7 hout dicht en
reis zeewaerd: en leggen d'eyeren in graeuw word zeer effen gepolijft:
7 water. d'Eyeren, oprmulle zand maendelijk krijgenze nieuwe bladegelpoeit, en door de zonne-ftraelen ren : d'afvallen de appelen veroorzaeverwarmt, brengen eerlang jonge ken een fwaere flag, vermids de wind
krabben voort, die aenftonds bofeh- tuflehen dünne fchellen beflooten,
waerd kruipen: en foo haeft krachten door den val een geweidige operfing
genoeg hebben lanx de rotzen op, al- maekt. d'Oculiem of druive-boom <**/»«».
waer d'oude by ontelbaere duifenden maekt d'oever luftig. 7Blad isrond
fich onthouden. Defe uit de zee we- en dik, met rood en groen doorderom gekomen verbergen haer fes mengt: onder de duim-dikke baft
weeken: floppen d'ingang der hoo- fchuilt een vaft violet hout : aen de
len diervoegen finlijk, dat geenfints takken hangen violette druiven;doch
können werden na gefpeurt. Als dan die, behalven een weinigzuurachtifchuddenze de gantfche fchelp uit, ge vocht, in plaets van korrelen, hardoor een fijne openingaen de ftaert, de kraek-fteenen bevatten. Anguilla
naeuwelijx voor fcherpe oogen ficht- befchouwttenweflen Sabal, vertoo- E»1*«*
baer. Ontbloot van fchelp leggen be- nendefich diep uit zee als een rotze. s* *'
dekt in een dun vliesje, welk tot een d'lngefetenenopfantEuftathius derkorft allenskens verdikt, en einde- waerds over gefcheept.hebben gevonlijk tot een harde fchelp. De krabben den een vermaekelijke valleye, om
verfchaffen gezond voedfel: ten zy veelhuifgezinnentevoedcn. De zee
onder mancenilie-boomen weiden; wantis alhier rondom diervoegen helder,
foodaenige vallen vergiftig. Dicht aen dat de grond gefien word: en te geEilanden So,m^reroleggen de twee eilanden laslijk, ondet vele, de vifch bonite, dik en v'(ch boniu virgines: r'irgines, omringt van tien andere envleefachtig, twee voet lang, met een
vlakke ondiepten, fonder geboomt donker groene rugge en witte buik,
en verfch water. Hier valt overvloe- fonder fchubben , zeer gulfig na al- dig vifch, en byfonder de Perroket, lerley aes. Op z ij de af leid fant Cruz, sante Cruz:
\et
gefchubt gelijk een karper ; maer De Caräibanen, die, door d'Apalachiten
Aa
ver-
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verdreeven dit eiland alder-eerft be- \vootfag fant Cr uz van oorlogs gereedvolkten, noemden het Ayay. Groote j fchap en lijfs-nootdruftigheden. De
tegen-ftand vond alhier ÜmftoffelCo- kruis-kerk,door een opgerechteMaetlonus; want felf de vrouwen door- fchappy binnen vliffmgen . onder het
griefden de Spanjaerden met vergiftige hoogüV gefach der Algemeine Staeten
pijlen. En eer d' eilanders voor de van't Ver eenigde N e der land, gebouwt,
Spaenfche over-magt weeken, had- wierd aen Franfche leeraers ingedenzemeenig fchip af-geloopen,dorp ruimr. 7 Geboomte alhier heeft een r'»ie^
verbrand en Spanjaerd gevelt. De vierderhande nuttig gebruik; wantf^j**
grond hoewel vol heuveltjens is niet tverfchaft aengenaem en gezond
hoog; dochbruinenvruchtbaer. De voedzel, of heilzaemegenees middei
Engelfche, op'tjaer vijftien honderd len, of Hoffe tot bouwen en fchrjjnfeven en tachtig alhier gelant, vonden werk of tot koftelijk verven. Granaegroote fchild-padden , en een ftil- ten, oranje-appelen en citroenen
vreemde
ftaende poel; uit welke fo meenig het fpannen hier de kroon boven alle anpeel:
aengeficht wiefch voor zonnen op- dere des gantfchen aerd-boodems.
gang, t felve diervoegen fwol, dat in Voorts verdient defapaye-boom een .Mi
ettelijke dagen niet konden zien.Ein- naeuw-keurige befchouwing
Zy
delijk evenwel geraekten aen een fon- wafcht zonder takken twintig voeten
tein vol gezond water. Zedert de hoog, dik na gelijkmatigheid, binnen
Spanjaerden d'oude inwoonders uit- hol en voos, met drie kantige bladeroeyden , lag 7 eiland, hoewel veer- ren , hangende aen lange ftaerten in
tien mijl lang, en weinig kleinder in 7midden hol, bereikende eens vinde breedte , genoegfaem verlaeten. gersdikte: boven rondom de flamme
Eindelijk namen d'Engelfche en Hol- waflehen ronde vruchten, alsqueelanders,ieder aen een byzonder oord, peeren. Dufdaenige zoort vanpapayebefitting; doch konden elkander niet boom valt aen meeft alle de Amevepftaen. dEngelfe vry ikerker, vielen ricaenfche voor - eilanden ; doch de
onverziens den Hollanders op 7 lijf, tweede flag mamoa word nergens ge-mm,
en maekten fich meefters. Defe voor- zienals op fante Cruz : ismeer Waval word gebragt tot 7 jaer feftien der-rijk : heefteengeelefc/iorzmer
honderd negen en veertig. Maer niet groene ftreepen, binnen vol ronde,
lang verheuchden fich d'Engelfche ; murwe en bytende graentjens : de
want de Spanjaerd, haer achtende ver- bloezem verfpreid een aengenaeme
fwakt door 7 verhuifen der Hollan- reuk : ieder maend krijgtze nieuwe
ders , voer uit Porto Rico derwaerds: vrucht, niet ongelijk een vrouwenbrande alles voor de voet af : floeg borft, vleefig en buiten gemein fmaeEngelfche dood, wat in wapenen vond: en bragt kelijk.
geflaegen:
fante Cruz weder aen de Spaenfche
Sant Martyn maekt feven mijlin de -&M«
kroon. Een Hollandfch fchip van Eu- lengte vijfin de breedte uit; vermaerd mrt]K
fthatius,yerkeerdelijk berigt van 7 ver- door fchoone zom-mijnen: om weltrek der Spaenfche, viel in haer han- ker bewaernis de Spanjaerd aldaer
den. Ondertuflchen vaerdigt de heer eenftadenfterktebouwde. Adriaen
Pater «i
en Martyn
metCJ elf
Poincy twee Franfche Zeilen af, om , raicr
« • . / - Thyfzoo»«.ti
den Spanjaerdvan fante Cruz af te drij- fchepen, byde Weft-lndifche Mactven. De toeleg gelukte. Op een bot l fchappy toe-genekelt, uitTexelgcals ook de verftooven de Spanjaerden na haer \loopen, ktuilten vergeefs op de zils^nfche. fchepen: lieten de gevangene Hollan- ver-vloot voor de Vlaemfche eilanden.
derslos: en7eiland terbefcheidenr- Zedertbinnendmmjk Todoslos Sanheid van de Franfche: die aenftonds äosgez«, vonaen geen vyandlijk
tenopperhoofd over fchikten d W " / va«fl«g;.%"* fl.e Fe™ambucfche
man Auger. Auger was befig met een * " Ä / ^ ^ ™
^ß U loor'
fterkte fe bouwen tot ° e v e % ^
« *
te
reede, als hem de dood w&# - l.^fzLt,
leed«,.
"
r t ,e
kttdS
V
Cn ee
een, e
Poincy echter liet 7 werk nietft«*efl;\
g Schade
van
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yan d'inwoonders. Blanka leverde de voet van fwaere fteenen voorzien
haer meer dan duizend bokken, en tegen degolven-flag, en boven huisHifpaniolaftijfhonderd - duizend li- gewijs gedekt. Opwaerds ftaet een
moenen. Onder Cuba. hieldenze, wacht-huis en niet verre van 7 felve
tuflehen geduurige ftort- vlaegen , een kapeile. Voorts verheft t gebergftormen en donder-buyen , een ge- te Calvaria ter zijde en achter de ftad
ruimetijd afen aen : om de Spaen- hooger en lager toppen. 'tGroote flot,
fche Zeilen van Nombre de Dios te on- met verfeheide bolwerken, een dikke
derfcheppen. 7 Wachten viel op een toorn.barakken en gefchut voorzien,
ftortinguit. Gefterkt met dartien hulp- vertoont haer niet verre van de mond
zeilen,liepen,in 7 jaer feftien honderd der verfche rievier., Lanx d'inwijk is
negen en twintig dicht by de ftad te zien op een kromme bogt lands
en fterkte van fant Martyn ten anker, een ruime markt. In 7midden van
en vonden beider gelegendheit aldus. deftadpronkt de tempel, aen DomiTer rechter zijde der ftad vloeyt een nicus toe-gewijd. Voor defe tempel
verfche rievier met veel kromme na de zee-kant is een prachtig gaftbogten, uit tgebergte geftort zee- huis. De groote kerk ftaet meer ftadwaerd. Aen de flinker kant maekt de waerdin. Aen 7 hangen des gebergOceaen een wijdc opening, en te mets te ontmoetmen een koftelijke kapeienger geworden, breid fich namaels le. Dicht onder de groote fterkte betot een binnelandfch meir. tLand woont de ftad voogd een aenzienetegen over de ftad, aen d' ander zijde lijk paleis. De Francifcaenen wijken
der gezeide inwijk, looptheuvel- met haer kloofter naeuwelijx voor
achtig met een fcherpeuithoekdiep eenig gebouw aldaer. De huizen,
in zee. Op d' uiterfte punt leid een in ftraeten af-gedeelt, geven een
vierkantig water-flot, beneden aen goede geftalte aen 7 fledeken.
Aa 2
Doch
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iiiand,ftad Doch, op 'tjaer feftien honderd ? waed; doch is van een tweederley
achten veertig, gaf de Spaenjaerd a\-\üag ; want zommige hebben de
(at.: Mar
les ten bellen. Michiel Adriaenfzoon \ kracht der zeep in een rond-geele
tijn,
de Ruiter , hier af verkundfehapt, i vrucht, den pruimen niet ongelijk:
lichte volk van fant Eufthatius, en ' anderein een witteenzachte wortel.
nambefirting van fant Martyn'm den j Vermaekelijk groeyt ook 7 kleine
naem der Staeten des Vereenigden j boomtje caaopia, uit wiens fchorzS
Nederlands Ookfliepen de Franfche eentaeye gömme vloeyt ; degraeuniet, derwaerds gereift, om7recht weroflehe flamme word verdeeltiri
'tgeen meinen te hebben op dit ei- verfeheide takken : de bladeren
land voor d'ontweldiging door de binnenwaerd donker groen, zijn
Spanjaerden te vernieuwen. Zedert boven levendig groen : debloezem
deelden de Franfche en Hollanders in beftaet uit vijf blaedjens, en fet einonderling verftand en minzaemheid delijk tot een kars, vol geele vocht
de nieuwe woon-plaets. Ieder heeft en wit vleefch. Zybloeyen meeft in,
fijn eigen kerk, pak-huifen , land en flagt en winter-maend : en draegeÄ
en Mooren. De Hollandfche volk- rijpe beezien op de twee volgendi?
plantingwortbekoftigtbydeZeeuw- maenden. Door vuur, geftookt ronfche heeren Lampfen cn van Ree. Poe- dom de boom, fplijt de baft : fulx
Jen vol zout water voeden allerley een overvloedige harz voort-brehgrj
vifch en byzonder groote fchild- dienftigombuik-loop teverwekken.
padden. Deboflchaedjenkrielenvan Vorders zijn beziens - waerdig de
wilde verkens, duiven , tortel-dui- Paretuvebflomen, lanx de zee-oever,
perrekttten: ven en perroketten, in vederen e n ' e n poelen weelig waflehende, met
geftalte over-een-komflig met een i om-gekromde takken na d'aerde,
papegaey; doch merkelijk kleinder: I in duifend bpgten door elkander gei.„
leeren aerdig klappen. De ziltige fvlochten : weshalven by tijd van
oorlog voor borfl - weeringen dießammavs -. poelen hebben ook meenigte flammans, vogelen fwijmende na lepe- nen. Wilde fwijnen onthouden by
laers : alleenlijk verfchillen belan- meenigte onder ditlommer. Eindegende de verve; want haer vederen lijk flaen hier, gelijk infchelijx op de
zijn eerft wit, worden dan rofachtig, andere eilanden rondom her , de caen eindelijk inkarnaet-rood. Zelden lebafle-boomen. Defe hebben dikke MM4
boom
vliegen ofzittenze alleen : meeft by takken, langwerpig-ronde bladeren,
gantfche troppen in opene plaetfen by troppen aen malkander gehecht,
en ruime moeraflehen. Terwijl d'an- maendelijk bloezem en vrucht,
dere onder water voedfel foeken grijze bloemen vol groene ftreepen
houd een fchild-wacht : welke op en fwarte vlekken, envruchten met
7 minfte gerucht een fchreeuw geeft, hard-geftreepte fchorzen vol zaben weg-vliegt. Gefwind volgen alle pige pap en platte zaeden : uit-gV
d'andere. Die haer fchieten, kruipen hold verftrekken voor kroezen en
boven wind onder een offe huit, tot potten. Lanx de ftrand worden zom- «••/*"
de fnap-haen kan toe draegen. Om- tijds gevonden de zee-ftarren, geeltrend de felve poelen zijn te vinden achtige viffchen, welker harde huiAmericaen- d'Americaenfche fwaeluwen , metden
ge- , vol kleine buiten in vijf flraelen
• kromde bekken, end-vogels pooten, eindigen : 7middel-punt heeft opepek-fwartlijf, witte buik en lange ning, waer door voedzel trekken.
P-iland Bar ftaert. By Martyn leidfant Bartholo- Wanneer hard weder voor handen is,
tholomaut:
mäus een eiland met rotzen om- maekenze haer aen de rotzen vaft.
ringt, groot tien mijl, door Poyncy Niet min wonderlijk zijn de zee-««-*#»
alder eerft bevolkt, aenfienelijk we- appelen, die uit een bruin vel dui- *»•'
gens fchoon geboomt : onder welk zendfteekeligeprikkelenvertoonen.
..uit-munten, dezeepeboom, alfoo De binnen-woonende vifch rolt dit
genaemt, ter oorfaek 7 water fchui- huiswenvaerdswil : maer foo haeft
mende maekt tot reiniging van ly- de vifch fterft valt de fteekelige huid
I
af:

fulx niet over-blijft als een fpier- ] leid Nieves, in 7 geficht van Redon- N«WJ :
witte fchelp, konftig geborduurt da, d'ommegang bereikt fes mijlen.
door merkwaerdige buken en bog- I Uit'thartjc/descilj
cilandes verheft fich
.
ten. Op de bankenen aen de voeten een hooge berg, ten top toe met
boftciiaedje bedekt. Rondom den
:e-bootnen. der rotzen waflchen ook zee-boomen, welker dikfte takken ontel-J-berg woonen d'Engelfche : aldaer
baere mindere dicht door malkander neder geflaegen op 't jaer feftien honvlechten, niet zonder vreemde ge- derd acht en twintig , zijn onder
flalten : alle, verglaeft met een zal- 'tgefach van d'heer Lake tot drie
peeter, fwijmen na een grijze wit- duifend zielen uit-gebreid : welke
de zaek wel können Hellen, door
tigheid.
\fland Barzuiker
- gengber - en tabak - handel.
Barbada, lang vijf mijl, fteekt een
laege grond op uit een zee vol on- De Raed, beftaende uit d ' o u d ff t e ^ ^ ; .
diepten. d' Engelfche alhier terneder- en aenzienelijkfte bevolkers, houd ***"
geflaegen, lijden groote overlaft van een wel-geflelde beftiering. Tegen
de Caräibanen : die gemeinelijk tweevloeken , diefflal , dronkenfchap,
reifen's jaer by nacht in-vallen doen: hoerery en allerley ongebondentmoorden en branden wat voor komt: heid ftaen fwaere ftraffen. Nergers
voeren vrouwen , kinderen en vor- een gefchikter volk. Drie kerken
i ledonda: dere buit na Dominicus-eiland. Redon- loopen ten openbaere gods-dienft
da, immers zoo klein, heeft de be- op den dag des Heere vol. Tot vernaeming van haer ronde geftalte, zeekering der reede en pakhuifen
rijft midden-weegs tot een heuvel, leid een fterkte van grot gefchut
gelijkt van verre een fwaere toorn. voorzien. De voet van koopmanDe zee, rondom diep, verfchaft een fchap in leveren en betaelen ftaet
:
gemakkelijke aen-komft. Dichte by onwrikbaer. Verfeheide bronnen le- fcw
Aa 3
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veren overvloedig verfch water.Ook fteeking : groeyen tot de groote van
w7ord hier gevonden een mijn-ftoffe- erweten, en fetten wijd en zijd onlijke fpring-ader en bad plaets , met telbaereneeten : die uit de vervuilde
gelukkige uitkomft gebruikt tegen gezwellen voedzel trekken : en eerde felve ziekten, welke de wateren lang chiken worden. Vorders, veroorvan Bourbon geneefen. Voorts vallen zaken d'ontfteekingen verfweering,
piflacie. n i e r z e e r gemein de piftacie-nootjens, en de verfweering verrot vleefch,
nootjen,-. ^ ^ k l d n e boomtjens wafTchen. welk van 't levendige rondom doot s
De boomtjens brengen voört lange fpaens-groen, fterk-water en gebran- |f
zachte bladeren, beneden rond, ein- de aluin moetafgebeten.
Eiißhatiiu is meer een berg hem »toa
digende driepuntig, en aen de ftam
meenigte telgen door malkander: verhelfende uit d'Oceaen by manier * "m:
waerom ook veeltijds dienen tot tuin- van een zuiker brood.dan een eiland.
fcheidingen. 7 Hout en bladeren d'Omtrek haelt naeuwelijx vijf mijl:
fweeten een melkachtig zap , welk en voed echter ftijf feftien honderd
byzonder met den regen overvloe- zielen : derwaerds gefchikt onder
dig afdruipt. Degeele bloezems fwee- 7 gefach der algemeine Staeten van
men na fchintelende Herren, en de 7 Vereenigde Nederland , door de
fmaek der nooten na de vrucht van Zeeuwfche heeren Lampfen en Ree.
hazelaer. Ten zy 't vlies , welk om Behalvedenatuurlijke fterkte, door g^kf».
de kerne zit , werde afgetrokken, welke weinige een groote magt lieh- "V**
drijvenze van boven en onder tot telijk zouden uitkeeren, leid een vaft
ftervenstoeaf. Doch 7groote voor- water flot, gebiedende wijd en zijd
deel 7 geen Nieves door de natuur ge- over de reede. d'inwoonders , niet
niet,isvergefelfchapt met geen kleine min gemakkelijk als zinlijk na d'Holongemakken, welke dit en d'andere landfche wijze gehuifvefl, trekken
eilanden dapper quellen. Onder vele ungemein voordeel uit tabak. De
moufiikes: m ö g e n getelt de mouftikes e e n z o o r t berg vol bofTchaedje fchijnt boten
yan een kleine mugge, wiens vergifti- fpits toe te lopen; doch heeft een verge angelfoonlijdelijke jeukt veroor- maekelijke vlakte. Allerley gevoozaekt : dat de geraekte 7 vleefch ten gelt, meenigte verkensenlampreyen
bloedekrabt : zulx degekrabdepar- verfchafTen een groote vervulling.
ty haer fleh tot een zorgelijke fwee- Nimmer zijn de pakhuifenfooleedig,
mar'mgoins:ring.De maringoins maeken een grootof altijd fchiet leeftogt genoeg over
gebrom eer zy fteeken. De beeten voor de gebrek-lijdendena-buuren.
van wefpen geneeft wijn-ruit der 't Mangel van verfche beeken of wafchorpioenen de vocht uit dit ondier ter bronnen komenze te goed met
d'Heerlijke kerk is Mi
hout-luifen: geperft. d'Hout - luifen groeyen reegen-bakken.
in
verrothout: hebben een zacht en wit t'aenzienelijker wegens de veelheid
licchaem , de kop alleen is met een der gefchikte toehoorders. Joan de
fwart ftipje geteikent : haer gebit is Mey, vermaerd door verfeheide gediervoegen verftaelt : dat binnen leerde fchriften, bediende alhier voor
twee uuren door dikke koffers boo- eenige tijd 7 leeraer ambtmetbyzonren, en alles te flarzen rijten: jaknae- dere ftichting. Maer onaengezien
gen de hut-ftijlen, fulx 7 gantfche ge- Eufthatius een gezonde lucht en
bouw nederftort. Geen minder fchae- vruchtbaere grond geniet, nochtans
ravettm: de brengen de ravetten toe. Maerbo-zijn het geen gemeine quaeden, die
chiken. v e n a l 2 j j n vervaerlijk de chiken, een dit eiland nevens d'andere yzelijk
flagvan ziertjens uit afch-hoopen en fomwijldrukken. Want behalven de
fwaere donderen, die nu en dan fulke
vuiligheden gegroeyt. Eerft plaetflaegen geven, als of hemel en aerde
zenze haer onder de nageis der tee- vergaen wilden : en d'aerdbeevingen,
nen -. en loopen voorts over 7 gant- doende de diepfte gron den waggelen:
fche licchaem. In 7begin verwek- vvoeden, byzonder by hooy- oogflkenze een gejeuk : thans maekenze en herfft-maenden, de winden, welgaeten door d'huid , en fwaere ontke
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ke binnen een etmael uit alle he- liefelijke gomme. Lanx de grond
mels-hoeken met een ronde keer kruipen meenigte van d'anolis, ec
foo fei flormen , öf 7 een en an- fints over-een-komftig met d'haei
der 7onderfle boven fouden kee- diflen: alleenlijk is t hoofd I:\IVJW ei
ren. De Caräibanen noemen 7 onwe- piger ,tde huit geel, vol blaeuv. e u: ereeder
ouragan.
Eertijds
plagt
het
om
de
pen
op
de
rüg:
by
nacht
zijnze
in
onl'uragan
Xdaenige feven jaer te raezen : en 7 duurde der-aerdfehe hoolen , wraer uit fcliel
mm:
ook wel langer. Maer zedert eenige geluid maeken : des daegs fnufTeL ntijdherwaerdshebben de winden ge- zerondom d'hutten na voedfel. De
buldert alle twee jaer: en felf onlanx roquetten vallen weinigkleinder:haer «r-,f"
twee - werf in een jaer. Hoedanige donker-graeuwe vel vertoont fwatte
werkingen door dufdanige bewee- ftipjens : hippelen op vier voet. n;
ging veroorzaekt worden, kan nauw- doch de voorfte zijn hooger dan
lijx ten vollen uit-gedrukt. De zee d'aehterfte : fteeken den kop in de
werptgeftoorde golven hemelwaert. lucht: de groote ftaert krult lieh boDe fchepen tegen de ftranden ten ven de rugge anderhaifmael om. Zy
pletteren geflaegen : binnen d'ha- fcheppen vermaek in menfehen : gevens felf loopenze gevaer: geen vei- jaegt, hygen met open bek en uit ge- m/l
lige reede veiligt eenig vaertuig. ftookentong. Demaboujats,pekf\wixt ^."J't Land fchijnt te züchten onder een en afgrijfelijk mifmaekt, onthouden
algemeine verwoerting. Gantfche haer onder verrotte boomen en moe1
Anbofichaedjen leggen ontwortelt raflen, daer nooit zonne fchijnt. An- ziUn
tigm:
of ten minflen van bladeren en tak- tigua lang feven mijl, nietzonder onken ontbloot. 7 Gezaeyde neder ge- gelijke breedte, heeft een onmakkeflaegen : de planten dor gegeezelt : lijke toegang wegens de meenigte
d'huifen 'tonderfte boven gekeert: klippen. 7 Lag te langer verlaeten,
brokken der bergen af-gerukt: ja ter oorzaek geen verfch water heeft.
rots-fteenen in d'Oceaen geüort. De d'Engelfche eindelijk namen befitting: groeven putten en ftelden reoor-teike- grond quijnt: een hongers-nood,
m:
wegens bedorven levens-middelen, gen-bakken. Ontrend acht honderd
dreigt aen alle 7t uiterfte- Voor d'ou- zielen leven hier geruftelijk by
ragan gaenzekere teikenen, ten be- 7aerd-gewafch, wildbraed en vifch.
wijs dat haeft fal uit-barflen: nament- Voor de ftrand laeten haer zomwiil , , ./
J
r
j
-/Ti
j
f»*<*d-vtflijk de zee leid in een oogenblik dier- zten de
lwaerd - viflchen zonder fchm:
voegen ftil, dat de minfte kabbeling fchubben ; maer met een graeuwe
niet word befpeurt: de berg-vogelen huid en witte buik, hompelig gelijk
vliegen fchielijk beneedenwaerd na een vijl : twee vinnen wederzijds,
de laegfte valleyen, en leggen plat te- twee op de rugge en een dienende ten
gen d' aerde: de regen valt bitter en ftaert, maeken een fneilebeweeging:
zout. Charles de Rochefort teikent 't fvvaerd heeft aen ieder rijg feven en
aen : hoe t'fijner tijd ettelijke fche- twintig witte en vafte tanden : dekop
pen, vol tabak geladen, op de reede is yfelij'k plat. Defe vifch dingt om
van Chrißoffel door een ouragan fneu-d'heerfchappy der Oceaen: derft felf
ibak ver- velden-. na 7 onweder dreven ontelden wal vifch beftrij den, en den buik
fügt de
baere
viffchen
adem-toogende
met
op-tarnen : dicht by d'oogen ftaen
fch:
de buik om hoog wijd en zijd in zee, znuif-gaten waer doorze 7 ingevergiftigt wegenS de tabak. Terzij fwolgen water hemelwaerd uitblaeden af van Eußhatius vertoont fich zen.
Eiland
Chriftovalgroot tien mijl. Onder ver- Barboude, welk d' Engelfche bevolk- *A»nd Barbrißovah
feheide hout - gewafch is hier ook ten op *t jaer feftien honderd feven en boude:
7kleinboomtje, draegende beezien twintig, haelt in den ommegang vijf
met een fwart flipje, anderfints ge- en twintig mijl. heeft meer lengteals
lijk rood korael, by troffen aen d' ui- breedte, een verfche ftroom en etteterfte takken. 'tjajmin-hout geeft een lijke poelen. De grond vruchtbaer tot
afminut:
w7el riekendevlamme, uit kracht der teeling van tabak, kotoen, gengber
en
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en byzonder zuiker , lokte veel volk in deluchtbeweegt:op welk aen vliederwaerds: fulx onlanx, behalven de gen : alwaer met d'hoed worden neMoorjche flaeven , telde twintig dui- der geflaegen. Doch al haer licht
fend inwoonders. 7t Eiland heeft ver- dooft uit, als dood zijn. Behalven J J *
"d'o'/'m- m kreide dorpen, verdeeltin ftraeten de lichtende vliegen worden hier anwfn
vol prachtige huifen en rijke win- dere grooter vliegen gevonden. Somkeis. Met groote toevloeying wor- mige vertoonen tweefnuiten, d'eene
den weekelijke en jaer-markten ge- gekromt opwaerds, d'andere na behouden. Hoofd-kerken en kapeilen neden. Sommige hebben twee hoorkorken:
ten openbaare gods-dienft, alwaer nen uit de kop,en een uit de rugge flede Hemmen van geleerde herders kende: t licchaem isgit fwart. Somklinken , ftaen in merkelijk getal, mige , drie duimen lang , pronken
niet min konftig als koftelijk ge- met een azuur-vervig hoofd, efmabouwt. 7 Geboomt geeft byzonder raude oogen tuflehen een wit boorvermaek ; en zommig ook winft. zel, blinkend violette vlerken, vol
Zoodaenig de roucou met fcherpe bla • inkarnaet loofwerk, onder de vlerrcucouderen, witte inkarnaete bloemen ge- ken rood-fcharlaken wiekjens enfes
biom:
lijk Herren, by tropjensaf-hangende fwarte pooten.
Mont-ferrat, alfoo genaemt na een m
aen d'uiterfte takjens: de bloemen
fluiten totfchellekens, vol vermiiioc- Spaenfche berg buiten Barce knien,l}m\
ne korrelen. Om de verve tekrijgen wiens gedaente het eiland uit zee
worden de korrelen in laeuw warer draegt, fchijnt ten ooften en werten
gevreven, tot 't vermilioen quijt zijn. gebrookenland, anderzints verlieft
7 Grond zap gedroogt by de zonne, fich met hooge toppen vol geboomt.
en gekneedtot balletjens, haelt een d'Engelfche hebben alhier eenTieerlijhooge prijsop. Defchorze der roucou ke kerk uit welriekend hout getim- ***'
levert duurzaeme touwen; de wortel mert, welker overvloed de boflehaedjenleveren. Byzondermuntuit de
lichtend* is fmaekelijk. Vorders verdienen de
VZtHjk: lichtende vliegen ten minften een acajou-boom , g r o e y e n d e tot een on- aca\n*{
körte befchrijving. By de Caräibanen gelooflijke hoogte en dikte metfwae-b9om
genaemtcoyouyou, hebben een kevers re blaeder-rijke takken, waer onder
groote , bruine verve , twee fterke 'tgefond is te ruften. Doch d'acajou
vlerken , onder welke dünne vyiek- verdeeld haer tweefints , d'een verjens , die niet uitbreiden , als wan- fchillende van d'andere in hooger
neer vliegen: indewiekjensleideen flam en verve. De meeft geachtfte is
klaerheid, verlichtende niet minder rood en riekende , geen verrotting
de duifternis , dan een brandende onderhaevig. Die wit hout en overkaers. Ook fchintelen de oogen ge- vloedig gomme uit een infnyding
lijk twee heldere lichten : in haer be- geeft, heeft minder waerdy. d'Acomas Mmw.
weeging maekenze geen gerucht: le- wijkt in groote niet voor d'acajou:
ven by den daeuw der bloemen: zijn draegt lange en gladde bladeren en
diervoegen glad , dat lichtelijk tuf- geele vruchten den pruimen niet onfchen de vingeren ontfnappen : ge- gelijk; doch wegens bitterheid buivangen zijnde verbergen de glänz ten gebruik: alleenlijk aezen de wilonder de wieken : ja geven flechts de duiven zekere tijd des jaers opde
een flaeuw fchijnfel uit de oogen. zelve, en nemen met'tvoedfeleen
d'lndiaenen binden defe vliegen aen bittere fmaek over. Uit de geoopenbanden en voeten vaft, om fich in de de fchorze,die afch-vervig en fchromnacht te dienen van haer verlichting: pelig is ,' ftroomt een melkachtige
jazy befmeeren aengezichten borft, vochtigheid. Het Cyperen-hout gegeop "de ftaetelijke feeften by duifter fchaeft verfchaft voor 'toog een p-ST
geviert, metdevochtuitdefelvege- marmerde glänz vol golven, en een
parfl: waer door fchijnen of t'eene- aengename geur voor de neus.d'Tzer- tvir-o**
mael in viammen ftonden. Men boom, met fcherp-eindigende bladevangtfe met een onfteken brandhout, ren , by de fleel gefplitft, bloeyt in
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Lente- en Herfft-maendrop de violet- rambos (virtehens tuflehen de fchub-rambos hoetg
te bloeyzem volgt een fwarte karfe, ben foo aerdiggeverft.dat de künftige df.cn
vijcbje:
fmaekelijke fpijs voor de vogelen, het penfeel de natuur in defen moer toehout levendig rood verfchiet temets geven) fwemmen ahijd voor de tibuhaer glänz: heeft een byzonderehar- rons , fnelder of traeger na de tiburons
digheid, welke alle bederving weder- volgen : welker brein geoordeelt
ftaet.Voorts
verfpreid 7 muskus-kruid word een byfondere kracht te hebben
muskuskruid.
een liefelijke reuk: 7t wafcht gelijk tegen fteen en graveel. Maer Guadaeen kleine haege zonder doornen : lupe is aldereerft by de Franfche betuflehen lange rouwe bladeren han- volkt, onder 't gefach der beeren du
gen geele klokjens, die haer tot een Pleffis en del'Olive, op 7jaer feftien
knop vormen : de knop, vol korrelen, honderd vijf endartig. Zedert wierd
'tvlakke land geploegt, en allerley
ruikt volkoomentlijk na muskus.
Guadalupe eertijds Carucueira, aerd-vruchtengezaeyt. Rijs, mays,
Eiland
Guadalupe; groot in ommegang feftig mijlen, maniokpatates komen weelig voort.
word door een fmalle vaert onder- Ettelijke ordens der Roomfchegeefcheiden; 'ceen draegt de benaeming ftelijkheid hebben fich in prachtige
7 Groote land, 7 ander is eigentlijk gebouwenneder-geflaegen. Raymond
Guadulupe : welker oortelijke deel Brjeton ruimde plaets voor de Jacoly- J»eoby»
en t
Cabes-Terre , en 't weftelijke Baffe- nen op 7 vruehrbaerfte des eilands. De
Terre, by Franfche bewoont zijn. De landvoogd Hoüel ontbood de Jefuie- Jefuieten:
grond, byzonder na7middel-punt, ten en Carmelieten: ten einde binnen carmeiieis bergachrijft hier en daer met hoog gebergte : eennieuwe ftad kloofters bouwden. ""'•
waer van fommige uit verfchrikkelijk De ftad felf leid in Baffe Terre, verfleile diepten kaele rotzen hemel- toont rijke pak-huifen en gemakkewaerd voort flooten: andere toppen lijke wooningen, twee verdiepingen
draegen dichtebofTchaedjen. Aen de hoog. 7 Slot dicht onder de ftad heeft
voet van ettelijke bergen leggen rui- vier bolwerken met fwaer gefchut.
me vlakten , bewaetert door zoete Denaeft-gelegene berg is op den top
gefterkt, en van brakken voorzien,
ftroomen, die eertijds de Spaenfche tot lijf herging voor de befettelinvlooten tot ververfching noodigden. gen : 7 land draegt hier endaer mon- t „
mm Mi m
zuferborg .Een zulfer-berg rooktgeduurig: en bain-boomen, die langwerpigh geele boomen-.
de vloeden om-her vloeyende trek- pruimen met groote kraek- fteenen
ken een zulferige fmaek na fich. Te- voort-brengen, by w7elke de verkens
gen water-zucht en ziekten uit koude dikfpek fetten. De courbary wafcht bary.
oorzaeken fpringen ziedende bron- boven denmonbain: heeft een hard- ttm
ziedende
bronnen : nen.
Twee groote zee-boezemen gefcheldc vrucht: binnenfchuilt een
leveren overvloedig fchild-padden en deegachtig vleefch zaffraen geel, geallerley vifch. Onder andere ook deelt door drie kernen. De gomme,
naelden:
naelden, doorgaens vier voeten lang: uit de boom druipende , word hard
7 hoofd fcherp en groot heeft glinfte- indezonne, en blijft doorfchijnenrende oogen met roode ringen ge- de: waerom den Caräibanen dient tot
boord: de rugge uit blaeuwen groen arm ringen, hals cieraden en oor-begeftreept, de buik wit vertoont door- hangfelen. Tien mijl ten noord-wemengeld rood: acht geelachtige vin- flenvan Guadulupe vertoont haer De- fuyd Dt
nen en zeer fcherpe ftaert maeken eert / - , , . . ,
r
,
1
jeada.
gefwindevoortgang. Voor de ftrand Jeada gelijk een galeye, waer van het
baekeren fomwijl de tiburons een noord-ooftelijk einde een laege fnuit
tiburons:
boos-aerdig zee-gedrocht, die een maekt: ten noorden leggen zandmenfeh over midden van een bijten : heuvelen vol roode ftreepen. Chrihaer huid is puntig hard: t hoofd plat ftoffelColonus noemde het infijntweeheeft een opening vol drie ryenfeher de togt Defeada , na een Spaenfch
pe en vafte tanden onder den muil: woord herkomftig van verlangen. De
waeromfichop den rugge om keeren, grond ftaet zonder geboomte. Alals na een rooi happen. Twee of drie hier worden gevonden de vreefeBb
lijkc
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lijkeland-fnoeken die in plaets van j en gezond is doorloopen met vet,
fwemmen,opvierpoo- welk gcfmolten , nooyt fchimmelt.
vinnenomt
De ! Meer wordcnze gevangen in de mont
ten krullens-gewijs kruipen. — „,*-*..,«„
..--j.
rievieren
grootfte haelen vijftien duim. Haer j van
verfche
»,£sJ^"^e"
fchubben fchittert Ontrend dit eiland, gelijk ook de anhuid vol kleine
door een graeuw-zilverige glänz. Zy dere, vaWenzee-duivelen vier voe- x»^
maeken des nachts uit d'hoolen der ten lang, dik na gelijk maetigheid: zy**
rotzen een niet min ichel alsvervaer-! draegen een gebulte rüg vol icnerpe
lijk aeluid. Op dit onbewoonde ei-! egelsprikkelen: d'huidis fchrompeland nzftelen ontelbaere fregatten. lig fwart, met een platte kop, boven
tretr.iten:
't Lijf wijkt voor geen endvogel; doch vol klidzen, kleine fwatte oogen,
de vlerken zijn ongelijk grooter: wyde mond vol vinnige tanden, waer
waerom ook boven gemeine fnelle van twee gekromd ten bek uit fteevlucht hebben. Soo hacil uit de lucht ken. Viervinnen en een lange ftaert
een vifch tuflehen wind en water ge- aen'teindegefplitfl, dienen tot een
waer worden rukken hem in de fnelle vaerd. Boven d'oogen flaen
klaeuwen weg. Byfonder verflin- bruin fcherpe hoornen , ruggewaerd
denze veel vliegende vifch. Traeger omgekrult. 7 Vleefch is doodelijk
fauves:
zijn de fauves, doorgaens mager: zy vergiftig. Immers foo verwoed wprd
gelijken cerigzints na een water- gehouden de beeune , niet ongelijk fa«
hoen : hebben voeten als end-vogels, eenfnoek; maer doorgaens acht voe- w '#
bekken als fnippen : tegen de nacht i ten lang: valt als een dollehondop
komenzevaekop de fchepen ruften, t eenfwemmend menfeh: byt groote
het zy de felve voor rotzen aenfien, \ ftukken vleefch uit'tlichaem; opde
hetzyuitvermoeydheid der vlucht: j beet volgt een gewifle dood. Ten
Eiland Ma- en laeten haer griipen. Marigalante zuiden van Guadalupe leggen de vier
rigalante:
doed fich van verre op gelijk een bof- j woefte eilandekens Todos Sanäos, en JjjJ
fchaedje in 7t water : ten zuid-ooflen op der felve ftranden de groore kink- dir.
leggen een half mijl van den pever hoornen lambis, by d'lndiaenen gefwarte fteenen vol w7itte paden : we- bruikelijk, om volk t'zamen teroeftelijk is een vlakke ftrand. De land- pen: ook de Porceleinen , krullendc
voogd Hoüel bragt uit Guadalupe haergekartelde boord binnenwaerd:
eenig volk derwaerds, van welk twin- de meeft-geachtfte zijn buiten inkartig zijn dood geflaegen door de Caräi- naet-koraelig , binnen verzilvert of
banen , die op dit eiland hoven en vif- fchoonheraels-blaeuw met vergulde
fcheryen hadden
Zedert fliehte Hraelen : en voor defe wijken niet,
flerkte
Hoüelaldaet een fterkte: de bezitting die buiten een git-fwarte verweveraen de Franfche kroon bleef. In de toonen, aenzienelijk door gemengt
boflehen geven alhier aen 7 oog een verflervend blaeuw en kleine purpuaengenaem gefigt, aen de neus een re äderen. Maer alder-merkwaerkaneel boo- niet min liefelijke reuk de kaneel- digft'zijn d'hoorntjens, weinig ver-M*""
boomen, door haer kruidige fchor- fchillendevan de Porceleinen: welker
men:
zen en nimmer-dorrendlof. d'Oceaen i rugge de natuur fulke teikenen heeft
tu«*
•amantins' leseitlam antin s , gelijk abberdaen in ingedrukt, dat iemand, de zang
ntttnvoorraed bewaert. Defe vifch groeyt' nooten volgende een bequaemewij
aditicn voet lang en feven dik. < ze foude können neuren. Voorts
't Hoofd fwijmt na een koey : heeft ftaet nootwendig een aendachtige
kleine oogen. eendikkebruinehuid, befchouwer door verbaeftheid weg
ter zommiger plekken gerimpelt en gerukt wegens de beweeging der
rui^ twee kleine voeten in plaets paerlemoer-ocfters aen de voet d e r ^
van vinnen : zy leeft by groente , j rotzen. Met d'opgang van de zonne **"
tgeen de rotzen en banken voort- i keilenzeboven vvarer: gaepennaden
brengen. De wijfjens werpen t'elle- j dacuw: fluiten gefwind de fchelpen
kt.s twee jongen die aen foo veel als een druppel genicten : enplomtepels zuigen. 7 vleefch fmaekelijk pen thans licht-hanig grondwaerd.
irce'e.-;ne
lind j'i
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Weflelijk af leid 'tlaege eiland de | tael zong hy verfeheide iiedekens:
Aves. Behalven pluviers, duikers, ! baeuwde andere vogelen en dieren
water-hoentjens, ganzen , die fich ' onderfebeidentlijk na : riep d'huifmet d'hand meeft laten vatten, ter genooten ieder by haer naem.
\
oorzaek naeuwelijx menfehen geZ)öw/'«/w,langtwintigmijl,enin de Eiland DO(
woon zijn, vliegen hier de fpier-witte meefte breedte weinig minder, floot mtn"auit haer grond zeer hooge bergen
ligrttten: aigrctten,weinig grooter dan kraeijen,
met korael-roode bekkert en pooten voort, welker valleyen tot een byna
en koftelijkc pluimen kuif: zy ko- onmeetelijke diepte zinken. Wemen dikwils diep in zee. Degroote- gens de valleyen verteilen de Caräiba- ver.ud.tfei
nen, die alhier met groote meenigten \'ra^rM"
^ote-krop. kropleeftby vifch: heeft een dikke
kop, lang platte bek, diepe oogen, woonen: hoe eertijts in een der diepkörte hals, onder welk een quabbe ten een wanfehaepen flang een leger
hangt, bevattende een groote emmer had: opfijnkop droeg hy een karbonwaters. Op'tgeboomtedichtlanxde kelvan onwaerdeerlijke waerdy. De
zee-kant, houdzefchildwacht tegen karbonkel bleef verborgen onder een
viflehen, tuflehen water en lucht beweegelijke huid : alleenlijk, wanfwemmende. Seif tamelijk groote neer dronkof fpeelde, wierd dekleivifch fchietze binnen. Veel bevalli- noodje ontdekt., en d'afgrond en
ger is de vogel arras , in groote gelij- t gebergte wijd en zijd uit kracht der
"arras.
kende na een faifant; maer voorts flraelen verlicht. Soo haeft de Franmeer na een perroket: haer lange fche Zeilen defe kuft aen boord krijftaert beftaet uit veelvervige pennen. gen,vallen d'eilanders in de canooen:
Sommige hebben een gewaterd he- en ruilen minnelijk eed-waeren temels blaeuw hoofd, hals en rugge, gen korael, kriftal en andere fnuiftede buik en wieken bleek geel. Zijn ry. Alhier wafcht de beruchte mance- mancenii.
diervoegen ftout, ofliever dorn, dat- nillieboom, draegende luftige blade Utboom.
fe de tweede fcheut. van een fnap- ren en lieflijk ruikende appels, rood
haenaf wachten. Men leert haer ook door-ftreept : gegeten verwekken
eenige woorden fpreeken; doch foo een dood-flaep ; doch anderzints
onderfcheidelijk niet als de canides, fmaekt na een hazel noot. Inderietanides
'choonfle geenfints wijken de in fchoonheid vieren of zee gevallen , verrotten
wgel des
wrdbodems voor den arras, ja verre overfreffen- geenzints : krijgen een zalpeterige
de. De Franfche edelman duMontel korft: en vergiftigen de wateren ,fulx
betuigt, een gezien te hebben tot de viflehen flerven. Onder de fchorCoracao, wrelken aldus befchrijft. Deze der flamme en takken verfchuilt
vederen onder de buik, wieken en een drabbige melk , die 7 licchaem
hals fchitterden, als de bloozende doed op-loopen met knobbels: aen
morgen-ftond. De rugge en helft der d' oogen geraekt beneemt het geficht
vleugelen hemels-blaeuw , de ftaert vuurig ontfteeken, negen dagen. Reen groote pennen inkarnaet, gefcha- gen »druipende van mancenillie-blaekeert met flaeuw groen en blinkend deren, veroorzaekt pijnelijke vervelfwart, waer by 7 goud doorluchriger ling. Een ruftende onder de fchaduaf-ftak, thoofd fchuilende in een we,fwelt vreemder wijze. De Caräibaroos-vervigedons, golfs-gewijs ver- nen doopen haer pijlen in dit fchadefpreid ruggewaerd , d' oog-lederen lijk zap.Tegen 7 quaed heeft de voor- //»'" *»'*•
°
*• , ..
del tegen
wit, d'oogen fchintelende als een •: , .*
robijn, en op thoofd een vermilioene zichtige natuur,een heuzaem genees- haer %ergi^
veder-bofeh, tintelende gelijk een middehOnder de diertjens,uit verrotaen-gefteeken kool , rukten ieder ting,herkomftig, zijn Americaenfche vrttmit
weginverwondering. De vogel lekte flekken: die zonder fchelp, omfichß,kkcn.
met een dikke körte tong, die hem voor d' ongemakken des luchts en an-f
ftreelde: li,ef-koofde voor eenige dere overlaft te bewaeren, wooning
lekkerny. Sprak Spaenfch , Hol nemen binnen leedige kink-hoorens,
landfeh en Cara'ibifch: en in de laetfte ja felf pooten vandoode krabben. De
groote bek verftrekttot een voeten
Bb 2
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verweering. Gevangen, maekt gc- geboomt befet. De laegten veroorrucht. Tegen 7t vuur geleid komt te faeken ondraegelijke maeg-pyn den
voorfchijn. Wanneer veel gelijk al- arbeiders. Zedert de Franfche, op tjfafj,
dus uit haerhuisjens kruipen, vech- 7 jaer feftien honderd vijf en dartig, {£*
tenze ondetling, wie tot de belle afgevaerdigt uit fant Chriftoffel door
hoorn met 7 achterfle.lijf eerft zal d' heer Defnazmbuc , onder des felfs
binnen geraeken. 't Water uitdebek j plaets-houder .du Pont , fich over
gedrukt, of d'olie by de zonne ge- Martinico neder - floegen , verdeeltrokken , heelt 7t onflelde lid door denfe haerbefittingin vijf wijken, afmanoenilie-zap. Dwars af van Domi- gefcheiden van't gedeelte des eilands,
nka (alfo genaemt dewijl op een zon- by d'oude inboorlingen bewoont.
Eiland dag ontdekt is) leid Martinico,by d'ln- Ieder wijkheeft een kerk, of ten minMartinico diaenen Matalino , haelt vijf en veertig ften een kapelle, wapen-huis, pakmijlen in den omring: vertoond uit folders en verfeheide burger-woonindrie bergen, welker hoogfte de ge- gen, dorps-gewijsgetimmert. d'Eerdaente van een hoed draegt, en aen lte wijk draegt de benaeming Pyloot,
alle zijden des eilands gezien word. na een Caraibifch hooft-man, die
Ten noorden fchijnt het in drie eilan- zeer gemeinzaemmetdeland-voogd
den door-fneden: alwaer drie klippen du Parquet omging, en hem de heir
den toegang bekommeren : en een melijke beraedflaegingen van fijn
klein eilandeken vol geboomt, dicht volk ontvouwde. De tweede Capot,
oorlog tuf-onder de oever te fien is. De ftrijd- word befpoelt door een even-eensfchen franbaerde der Caräibanen hebben nabloe- genaemde rievier. Hier zijn ungefchen en
Caräiba- dige oorloogen den Franfchen eenig mein vruchtbaere weiden. Carbet
nen:
bezitmoeteninruimen. Doch eer heeft de Carai'bifche naem behouden;
7 werk dus verre gebragt wierd, brae- want fulx beduid 7 gemein landskenzeover ontoegankelijke toppen, huis, werwaerds famenvloeyen tot
door onmeeteiijk diepe valleyen, ] feeflelijke gafleryen en overflag wedicht begroeyde bofichaedjen en nae- gens oorlogs-zaeken. 7 Franfche op
re wilderniflen tot de Franfche bevol- per-hoofd bewoonde hier eettijds
king in, met fchrikkelijke voet-ftap- een tichel fteen huis, dicht by de
pen van d'uiterfte verwoedheid.Som- 7eede en wapcn-plactsin een vermaemige leggen d'oorzaek van defe krijg kelijke valleye, bevochtigt van een
op du Parquet,die tegen dank derMar- verfche ftroom , uit 7 gebergte eetinieifche Caräibaenen na d'eilanden flort. 7 Huis fchuilt rondom onder
Granada en Alouzia Franfchen over- 'tgeboomt, mettuinenyolkcurlijke
voerde. Andere meinen zy de wape- zeldzaemheden. Doch zedert het
nen in de vuift namen, om de dood te I opper-hoofd, nevens andere fchoowreken van haer landaerd opfant Vin- ne wooningen, ook defe den Jefuiecent, welker geen klein getal aen ver- ten fchonk, verhuifde fy na &e vierde
giftige Franfche brandewijn de moord wijk fant Peter : alwaer een flot
ftak. De Franfcheeindelijk, door bui- bouwde, voorzien van metael en
ten hulp gefterkt, fetten de geleeden yzer gefch ut, om de reede te beheer
fchaede dubbeld betaelt; joegen de fchen. Een fteen-worp nevens des
Caräibanen uit haer wooningen : en landvoogds huis leid 7 Jefuieten ftfä**
beflootenfe binnen boflehen en val- kloofter op d'oever van een aenge- ***""'
leyen. Voorts leggen de bergen vol name ftroom, na de Jefuieten gegeboomt, ten verblijf-plaets voor het naemt. 7 Kloofter , niet min kowildgediert,byfonderlijk wildefwij- fteiijk als konftigh uit marmor en
nen en yfelijk groote flangen. De heu- klinkerts gefchikter orde gebouwt,
f velen daer en tegen worden bebouwt, heeft een luftig geficht over de riehoewel niet zonder gevaerlijke moei- vieren omleggende luft-hooven vol
te, wegens de Heilten. De tabak op planten, kruiden, bloemen, vruchde Heilte overtreft verre die in de dae- ten en boomen, welke niet alleen
lengroeyt, of in land-ftreeken met j America; maer feKEurope leveit. Vit
haer
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haer wijngaerden parzenze overvloe- j verregefien; d'ooflelijkfte over-treft
digfmaekelijke wijn. De laetfte wijk, d' andere. Aen de voet der twee bergenaemt Prediker, ftrekt fich wijd en | gen leggen vermaekelijke valleyen ,
zijd: fomwijlrijftze met hooge ber- | befchaeduwt door dichte boflehen ,
gen , aen welker voet fchoone tim- bevochtigt door klaere water-fpronmeringen ftaen : eiders zijn diepe ! gen. Weinige Caräibanen onthielden
valleyen, of vlakke beemden. Tuf- | fich alhier met viflehen. Dit volk liep
fchen de Franfche volk-planting en \ moeder-nackt , 7 lijf rood geverft,
de Caraibifche wooningen vloeyt van d'ooren tot d'oogen droegenze
een ih-wijk uit zee : lanx de felve vermilioene ftreepen. Een Engelfch Engeifchi
ahot
groeyt veel tamme mahot, dienftig fchip, gefchikt na Guiaznai, om devtrm<""'d:
%n:
totfchrijn-werk , want daer is een volk-planting te vervullen, fette altamme en lof-draegen de mahot: de hier fes en feftig muitelingen aen
laetfte verrot en breekt licht: d' eer- land : die alle door de ingefetenen
fte, hoewel niet hoog op-fchiet, zijn dood geflaegen. Maer toen Henbrengt verfeheide takken voort, die rik Jacob fzoon Lucifer, op'tjaerfertien Henrik iulanx d'aerde kruipen. Deboom-baf- honderd feven en twintig in d'in ctfer:
ten vervullen de plaets van fterke wijk van Lucia verfch water over nam,
touwen •• en worden veeltijds aen de en, by die gelegendheid, 7 eiland
tabak-rolien gebeezigt. 7 Hout felf vlijtig doorfnuffelde: vond hy noch
isduurzaem, en gemakkelijk te be- huis noch menfeh, en niet als een
arbeiden : weshalven de meefte hui- dorre grond. Onaengezien fulk nazen, op heuvels getimmert, van defe tuudijk ongemak, vaerdigde du Pareden des boom ftof ontleenen. De belle reedequet derwaerds fijn plaets-houder
leid ruflehen de wijken Carbet enfant Roffelan : ten einde Lucia bevolkte.
Peter, befchut tegen de ftormen door De zee levert overvloedig ongehooge toppen. Niet verreden Inham fchubde zeefneppen , metlnuiten, w-finpt1**
der Zout-kuilen vertoont fich een half die boven en onder bewegen : de
mijl zeewaerd de rotze Diamant, bovenfte fteekt verre over d'ondervertrek-plaetsvoor ontelbaete voge- fle. 7 Hoofd gelijkt na een yerkens:
len, en byzonder wilde duiven. Be- tuflehen 'thoofd en ftaert zijnze
halven de ftroomen die ter regen- doorgaens vier voeten lang : de dikte
oomen
tijd door de dellen en grachten on- is omtrend de kop grootft. d'Oogen
ftuiming vloeyen, teltmen tien rie- glinfteren vervaerlijk. Zy hebben
vieren , die, uit de voet of top der ber- gefplitfle ftaerten, twee vinnen ter
gen geborreit, de valleyen bewate- zijde, en foo veel onder den buik:
ren, en fich in zee ontlaften. Som- een verheeven fleekel-vinne beflaet
tijdsfwelienze diervoegen : dat, over de gantfche rüg. Onder de krop hand'oeve'rs geloopen, 7geboomt ont- gen harde en fwarte hoornen. Öoßewortelen, 7 gebergt onder-mijnen, lijk ter zijden af van Lucia, rijft Barbeemden plas fetten en huifen om- bados, lang vijf mijl, met verheevene
keeren. En uit dit ongemak zijn de kuften uit zee. Na den opgang der
Franfche geleert, heuvelen te zoe- zonne is 7 land geweidig uitgekabken tot haer timmering, De goede belt: fulx ontelbaere rifjens, een
gelegendheid van Martinico heeft gootelinxfehoot van de wal, boven
vele huifgezinnen gaende gemaekt, 7 water kijken. Ten zuid-weften
omfichaldaer neder te flaen.
ftaet de grond weelig vol geboomt:
en een zandige inwijk verfchaft goeland fant
SuntLucia{byde FranfcheAlouzie) de anker-grond. 7 Verfch water is
•teia:
alfoo genaemt, ter oorzaek dit ei- niet te bekomen, dan diep in 7 land.
land , op den dartiende van winter- Op Barbados valt veel tabak : als ook J»J«^ formaend by de Roomfgezinden toc- de fuip-peere- boom, welke groeyt tot "/Jip.peeregewijd aen de martelaerefle Lucia, een overmaetige hoogte, gepronkt h»°m •.
binnen Syracufen verbrand, ontdekt met aengenaem loof en geele karsjens
is. Het leid zuidelijk van Dominica. vol roode flipjens: die gerijpt van felf
Twee verheevene fpitzen worden
Bb 3
af-
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af-vall en , en liefelijke fmaek heb- 'teindederblaedjensgekartelt VverBeziens waerdig -is infchelijx (fpreiden een fterke reuk. Op'tj^aer
ben. Beziens
doornige depalm-boom, w7iensftam, takken, feftien honderd drie en dartig, hep
Palm boom, bladeren doornen draegen een vinde gefach-hebber loan JoanJzoon van
ger lang. De Caräibanen maken onder Hoorn ten fchild-padden vangft aen
de takken een infnyding , waer uit Bekia: vond in't werten een fchoone inwijk, en ooftelijk een rif van
wijn tappen.
Eiland fant
Sant Vincent, zuid-weftelijk van weinig vademen klippige grond. De
Vincent.
Lucia, is den vijfden derlGras-maend kotoen wiefch in 7 wilde. De ftrand
gevonden, en daerom na dien Spaen- leverde de flekke burgau: onder d e ^ , ^
fchen heilig genoemt. Acht mijlen eerfte korft verfchuilt een verzilver-^;
lang en fes breed , verlieft rondom de fchelp met glinfterend fwarte
hooge kuften. Verfeheide bergen vlekken. Als de vifch haer huisje
kijken verre af in zee. De grond, bui- j verlaet, zietmen een ge-emmalieerten gemein vruchtbaer, voed meer de ingang vol paeden. 7 Vogel eiland, %/«.
Caräibanen als eiders eenig eiland. befchouwtten weilen Bekia. d'Am-'W;
Zy bewoonen ettelijke dorpen : loo mirael Boudewyn Henrixzoon vond
pen over 7 gantfche lijfgefchildert. hier niet als trembloos , flaende ge- »«*,.Zijn geflaegen vyanden der Spanjaer- duurig de wiekjens op en toe : de
den ; doch mögen d' Hollanders zeer groote komt met der quakkels over
welzetten : met wTelke tegen bijlen, een, de vederen met een leeuwerk.
meflen en andere fnuifteringverrui- Ook vloogen hier d'arendenOremke:^^
len allerley ververfching, Aen de zy hebben helder graeuwe pluiraen
wert en zuid kanten leggen bequae- volgefpikkeldevlakjens, wieken en
me boezemen : om 7anker te wer- ftaert , welker tippen geel geboort
pen , en de water-vaten te vullen. zijn, door-dringende oogen en lanVeel wrerk maeken d'ingezeetenen ge vleugels. Uit de vlucht vallen zy
boom movan den momin, waflehende tot de op roof-vogels : die, plotfelijk ter
min :
dikteeens appel-booms : »de vrucht aerde geworpen , aen ftukken gefweemtna een onrijpe konkommer: fcheurt worden. Noordelijk op ieief
de huid altijd groen, heeft een fchijn Virgin Gorda: in 7 jaer feftien hon- VninGm.
van fchubben : 'tbinnenfle, gelijk dert vijf en twintiglandö aldaer Bouilremmelis, is aengenaem zerp. dewyn Henrixtoon : meinde zout7 Zaed glad en foo groot als een boon pannen te vinden; doch vond niet
vertoont de verve eens toet-fteens als een bequaeme haven', om fchevol goude äderen. Vreemde befpie- pen kiel te haelen. De grond woeft,
gelingen können zommige in de ingenoomen by fchorpioenen en
iiw.
rang-appe- bloem 9er rang-appelen waer nee-1 haegdiflen fes duimen lang. Haer
len,
men : namentlijk d' afbeeldfels van fwarte rugge vertoontgraeuweTchub's Heilands doörne kroon, roeden, ben: de buik jbleek geel: de kop
nagelen, hamer en pylaer. De plante klein en fcherp: een bek vol fcherpe
•wonder bezelf kruiptianx d'aerde, ten zy eeni- tanden : feer kleine oogen können
fpiclir,gen in
ge ftaek ontmoet, waer by op-klimt. geen helder licht verdraegen : de
de z.elve:
Eiland Be- Bekia telt in den ommeloop twaelf pooten, voorzien van vijf harde nakia:
mijl: heeft een veilige haven tegen J gelen, maken in der yl een diepe
alle winden; doch, dewijl zonder ' opening : byten de wortelen der
varfch water is, word niet befocht planten en boomen, fulx flerven.
als van de Vincentfche Caräibanen, die Granada, halve maensgewijs van lüui
zomwijl aldaer viflehen , en kleine noorden na 7 zuiden gelegen , is vol GMM*"
hooven ten vermaek bouwen. De bofichaedjen.Ten zuid-weften loopt
frronrllpvprr
overvloedig water-me- { een verfche af-watering zee-waerd.
grondlevert
water-meloenett:
loenen,binnen vol bloed root vleefch De ftrand, alhier buiten gemein vlak,
met een gezuikert water getempert: verfehaft felf twee mijl buiten de wal
zy verfriflchen zeer, en verwekk en goedeank-er-grond. 7Y v loeytzeer
den honger. De witte leelien, aen hard. t Water valt en wafcht binnen
weil
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weinig uuren fesen voet. Dirk Si- klippen doed fich een boezem op,
monfzoon Vitgeeft Tabago afgeftoo- waer in een verfche rievier, vol vifch,
ken flond verzet , ook hem de ftort. Weftelijker leid een ruimer inftroom, buiten gifling, foo gewei- wijk, die twee aengenaeme ftroodig onder Granada dreef. Du Par- men ontfangt.Van de werter uirhoek
Tranfcho quet vaerdigde derwaerds, op eifteekt een rif noordwaerd in zee.
i«»»«» het g e n koften , uit Martinico drie hon- 7 Eiland is wel te kennen ; want ooderd mannen, die fes maenden met ftelijkaf, ten halver weg toe rijft
d'ingezeetenen hardebolden , eer het met verheevene kuften : zedert
tot vreedzaemebezitting geraekten. daelt het meer en meer. tStaetluftig
De Caräibanen wijs gemaekt, hoe wegens dicht geboomte. De zeevergroot voordeel by de Franfche hulp te fchaft behalven fchild-padden,w elke
gemoet konden zien tegen d'Aroua- d'eyerenin't zand felf nevens de reeges , lieten fich eindelijk gefeggen. de leggen ,overvloed van vifch,meeft
:
iordver- DegraveSeryllac, binnen Parys verden Europeers onbekend. d'Homars, homari
<ßcht
kundfchapt wegens de vruchtbaer- den kreeften niet ongelijk, maer vry ^
heid van dit eiland , brak het uitdu grooter, befluiten binnen de fchelpen
Parquets handen voor groot geld. En een wit en fmaekelijk vleefch,hoewel
waerlijk Granada is niet een der min- hard om te verteeren : worden by
fte onder de Americaenfche voor-ei- i nacht op de zand-plaeten met een
landen. De boodem levert vrucht- i toorz gevangen. Wonderliiker gaet vree^ie
&
&
/x
J- i
r
• , & l ™»Sßder
draegende boomen, en andere be- J
quaem tottimmering. Onder delaet- de vanglt toe, die kreeften in 7 werk kreeften .de molTelen en oeUtane- fte rtag befiooren de latane-boomen,I ftellen omtrend
7
\
fters
,
w
anneer
defe nu en dan de
hoorn
met verheevene flammen; doch kleine dikte: in plaets vart takken heb- ! fchelpen openen, om verfche lucht
benze bladeren, gelijk waeyers aen ; tefcheppen, werpen de kreeften een
lange fleelen, boven om de flammen • keyzel-fteen tuflehen beide: fulx de
vaft. De bladeren t'zamen gebun- fchelpen niet können fluiten , tufden , maeken een reegen-vry dak: fchen welke opening zy met haer
7 hout dient tot fwaerden en veld- fchaeren de vifch uit-pluifen. De
,-boom. fpiefen. Maer ^ a?cö.r verfchaft aen-boflehaedjen voeden ontelbaere
eocos
genaem voedzel. Defe wafcht hier meenigte hairloofeverkens, die een
nergensnafoohoogjlsinöö/?-/»^». lucht gat op de rugge hebben, opafDe vrucht, fwymende na een groote | fums javaris en tatous welker beruige noot, met een dikke ball, komt j fchryving weinig voorwaerds ternealle maenden verfch aen de flamme i der gefteld is: als ook agoutys enge- augoutys:
gtmuikerde
onder de takken te voorfchijn. Bin- muskerde ratten. d' Agoutys donker- ratten:
bruin
draegen
rouw
hair
en
een
kleinen zit een fneeuw-wit vleefch,fmaeftaert: hebben twee tankende als amandelen : de vocht ne hairloofe
7
wijkt voor geen muskaete wijn. den in t opperfte en foo veel in 7 beVoorts trekt 7 eiland groot gemak nedenfte kaeke-been : geven eengevan verfche water-bronnen, die hier fchreeuw als of onderfcheidentlijk
fpraekencouye, met honden gejaegt
en daerop borrelen.
•'*"*• Tabago, acht mijl lang en vier vluchten tot d'hoolen der boomen :
bago:
breed, floot voor 7t hoog gebergt vol waer uit gedreeven worden door
fwaere bofichaedjen: uit de bergen rook. De gemuskerderatten, wijken
ftroomen achtien vloeden, die de voor geenkonynen, belangende de
vlakten bevogtigen,en voorts haer in groote: haer wooningen zijn infgelijx
zee ontlaften.Hopn^an Uitgeeft,alhier onder d'aerde: anderzintsverfcheeter reede geloopen, vond ten ooften len in gedaenre weinig van d'Europieen bequaeme inwijk, om de leggers fche ratten : alleenlijk dat een fwarte
te vullen. Een half mijl van de wal huid vertoonen,uitgezondert een geftaen vijf klippen, tuflehen welke de deelte des buiks fpier-wit. Verfpreifchepen door zeilden. Binnen de den een fterke muskus-reuk, fulx
flaeuwte veroorzaken. Onder de
ruich-
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fangen:

JaJJafras.
boom:

tabak
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ruichte verfchuilen ook Hangen: wel- dikke ftruik, welke gefchikt takken
ker zommige, t'eenemael groen, een fchiet met groote bladeren, onder
graeuwachtigen buik hebben : an- ruig, de benedenfte breeder en landerhalf en twee eilen lang halen nau- ger als de bovenfte : de top brengt
welijx de dikte van een duim: leven rankjens voort, wiens tipjens drae- «
by fpring-haenen en vogelen, welke gen helder-violette klokjens eenmael
zyop de neften betrappen; maer den 'sjaers : foo haeft defe bloemtjens
menfehen brengenze geen fchaede verdroogen, komen in de plaets kleitoe. Byzonder pronkt Tabago met de ne knoppen , gelijk mankop , vol
faffafras boom. Defe fwijmende we- fwart zaed. Om de al te weelige
gens gedaente en groote na denpijn- groey te verhinderen, word de top
boom heeft een vafte en rechte der ftronken af-geknipt. 7 Verwonflamme, en op den top takken derens-waerdige vogeltje colibry, wekroons-gewijs cierlijk uit-gebreyt. gens gaedeloofe fchoonheid, maekt
De ball kael en donker - vaelachtig zomwijl haer neftje onder tabakdrukteen wel riekende venkel-reuk bladeren. Een maetfchappy Zeeuwuit. De bladeren dun, gehakkelt en fche borgers op Walcheren fchikten
hoog-groen zijn niet min aengenaem voor eenige jaeren, met een gunftvoor de neus. De dunfte worteis brief der Algemeine Staeten van
fteeken boven d' aerde: haer buiten- 7 Vereenigde Nederlandgeüetkt, een
fte fchel is 'tkrachtigft tegen won- volk-planting na Tabago. Doch alfoo mtiW
den , verftoppingen en ziekten uit flechts twee honderd zielen uit-"velkt.
koude hoedaenigheid. De tabak, by maekten, zijn ten grooten deele by
de Caräibanen y-ouli, zedert Op Tabago
de Caräibanen neder-gehakt: d' o verigeplant is, flaegt zeer wel. Uit bit- gefwakof ziek, beducht voor gelijk
tere en draedige wortelen groeyt een onthael, zagen om een goed heenkomen.
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komen. Sulx 7 eiland zedert niet is 'puntrijzen, de born-äderen van
aen gedaen, alsvan</<? Martinicifche ziedende zulferige wateren, en vol
en Guadalupefche Franfchen, ten einderuigt bewaflehen bofichaedjen , befchild padden en lamatins vingen. letten dendoortogt door 7 midden.
Ook liepen de Caräibanen hetzy we-De grond daelt meer en meer na de
der-keerden , hetzy op-trokken re- zeekant: en is gefcheiden in gemakg e n d Arouages, alliierte land, om kelijk-rechte wegen : lanx welke
noodzaekelijke ververfching. On- bequaeme huifen met roode of blaeudertuflchen heeft d'heer Lampfen we pannen gedekt ftaen , fchuilen7 geftaekte werk hervat, en op nieuw de in geboomt uit 7 midden van
7 verlaeten eiland bevolkt.
luftige tuinen. 7 Oog verzaedigt
Eiland
Sant Chriftoffel kreeg haer benae- haer naeuwelijx aen degroene opge"Jeriftoffel:
ming van Chriftoffel Colonus, hier toefchootentabaks-bladeren, de bleekgenoodigt door de geftalte van een geele zuiker-rieten, de donkergroene
Stad op
groote berg, torzendeaen 7hangen gengber en bli)de pataten. Doch be- Chriftoffel:
der top een kleinder : 7 welk een af- halven de verfpreyde wooningen,
drukfel gaf des verfierden reusChri- hebben de Franfche , voor de beftoffel, die den Heiland een kindeken quaemfle reede , een ftad geflieht.
op de fehouderen door een gronde- De koopluiden ^herwaerds zamenlooze.zee droeg. 'tEiland, gelegen gevloeyt, bewponen huifen uit tigfeventien graeden benoorden den chelfteen en binnen met fchrijnmiddag-lijn, telt vijf en twintig mij- werk gepronkt. Allerley landaerd
len in den om trek. De grond licht brengt (allerley waer te markt. Het
en zandig weigert geen voort-zet- geen Europa heeft is hier te vinden,
ting van Euröpifche vruchten. Uit voor reedelijk prijs in vermange
7midden rijft verheeven gebergt. I ling met de koopmanfehappen che
7 Gebergt leevert verfche vlieten : \fant Chrißoffellevert. VanAmbachts
die zomtijs, by fwaere regen, foo iuiden en künftige hand-werkers,
fchielijkfwellen; dat, overd'oevers door de ftad verdeelt, kan ieder gegeftortde valleyen en 'tvlakke land dient. Weekelijk word vuurfchaer
vtrdeelt
palszetten. Voorts leid 7 eiland, de gefpannen op'traedhuis. Een ruime
in vier wijonder roode pannen , heeft ttmpel:
ken onder zetel der Franfche en Engelfche bevol-kerk
Engelfchi kingen
verdeelt in vier wijken. een verheeven grond voet uit geen FranTwee bseinen d'Engelfche, en foo houwen fteen. Diverfche traelien
fche :
veel de Franfche, wonderlijk gefchei- vervullen de plaets van glaefen en
den ; want d'Engelfche uit d'eene venfters. 7 Dak ruft op driegeevels.
wijk können tot d'andere niet-over- De tempel-beftiering ftond eerft aen
gaen, zonder de Franfche te moeijen: de Capucynen ; doch defe in 't jaer
en wederom alzoo in 7 tegendeel feftien honderd fes en veertig onderd'Engelfche hebben meer ftroomen, kroopen, is 'tbewind den Jefuiten en
envolk, de Franjche meervlak-land, Carmelieten overgedaen :diefichdoor
bequamer bouw - aerde , en vafter een merkelijk getal flaeven, prächfterkten voorzien van gefchut en tige timmeringen dagelijx bouwden.
bezettelingen. Aen de toepaden der De Jefuiet Henrik du Vivier had over
wijken ftaen fchildwacht huifen: de 7 een en ander 7 hoogfle gezach.
Wächters verwiflelen dagelijx. In een Voor de zieken zonder middelen is
zee-boezem word gevonden een be- een bequaemgaft-huis , by genees- gaßhuis
ruchtezoutkuil: alwaer een zand-rif meefters befocht. Armeweeskinde wees- kinfoo verre zeewaerd loopt, dat zom- ren hebben haer verblijfplaets en on deren :
mige van 7 uiterfte r i f o p 7 eiland derhoud. Maer boven alle timmerinNieves overfwommen. Een zilver- gen fteekt verre af 7flot, waer aen *tß,tdes
l
mijn is den Engelfche en Franfche ge-d' heer Poincy geen konft noch körten *"dvoogd.
mein ; doch, by mangel der gravers, fpaerde.Dit is gelegen een halve Fran- wZe7dig:
blijft'tonderzoekfteeken. De hoo- fche mijl van de zee, aen de voet eens
ge bergen, die uit 's eilands middel- hoogen bergs, met dicht geboomt beCc
fcha-
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fchaduwt.De weg, die derwaerds leid,
vertoond ter zijde de paleizen der
voornaemfle ambtenaeren : en gaet
verlangzaemer hand na boven. Meer
en meer genadert, doed fich op een
lange dreeft van oranje en citroenboomen , aen welker uit-gang 't flot
ftaet, achter een ruime plaets. 't Slot,
vierkantig uit gebakken en gehouwen fteen geflieht, rijft drie verdiepingen hoog. De gevel in 7 ooften geeft beneden, een ruime ingang met een dubbelde ry trappen;
ten wellen leid diergelijke deur en
floep , nevens een groote fleene
vond, welke een water-aer ontfangt,
en voort door onderaerdfehe pijpen geleid , aen alle de kamers byzonder gemak toebrengt. De vertrekken en zaelen zijn luchtig : de
zolderings beftaen uit rood-riekend'
hout: 'tdakplat verfchaft aller wegen 7 vermaekelijkfle uit - zieht der
weereld. De venflers in de voorgeevel zien op de dreeft oranje en
citroen-boomen en valleyen vol zuikerriet en gengber: ten wellen leid
7 gebergt met nimmer-dorre boffchaedje , en tuflehen 7 paleis en
het gebergt een fchoone hof , verdeelt in pronk bedden, en defe voorzien van alle Franfche kruiden en
planten , behalven allerley gewafch
7 geen de weereld eiders zeldzaem
voortbrengt : in 7 midden fpringt
een fontein, wiens ader aen de voet
des bergs oorfprong heeft. De wind
by 7 gebergt afge vallen en die dagelijx uit den ooflen blaeft, temperen
gemaetig de brandenfte hette. Als
de tijding komt van eenig krijgsvoordeel , by de Franfche wapenen bevochten , blaezen de bazuinen en trompetten op 't dak van dit
paleis dat 'tgeluid verre over zee
klinkt, en tegen de bergen weergalmt. De flandaerden en veld-teikenen, eertijds by den land-voogd
zeeghaftig uit veld-flaegen weg-gefleept fleeken thans rondom ter
venfteren uit. Aen de zijde des paleis ftaet een kapeile voor de bezor(jers der arme. Weinig verder , op
een verheeven vlakte , leid de wijk
by Noorfche flaeven bewoont. De
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plaets draegt de benaeming Angola. Aa^
De huifveftingen der huifgenooten
vertoonen haer buiten af, getimmert
uit tichel-fteen. Voorts is'tpalcis
gefterkt met wijk-fchanfen, en defe
met gefchut. 1 ot drie zuiker-moo- «k.
lens en bebouwing der akkers , ge-"*"4*bruikt de land-voogd negen honderd flaeven , en honderd Franfchen ten huis-dienft. Zedert heb- fdfr
ben ook verfeheide Franfche edelen
hier en daer prachtige gebouwen geflieht. Onder defe munten uit, aen
welke Poucy Treval, Benevent, Giraud, Auber de la Roziere , de Sant
Amant, de l'Ejperance en de la Roche

veel geld fpilden. In haer wijken
hebben ook d'Engelfche niet ftil gezeten. O p ' t p u n t der Palm-boomen »jffyi.
ontmoetmen een fchoone tempel :jJ*J
de tweede ftaet by de groote reede, ß:
beneden 7 hof van 7 Engelfche opperhoofd: de derde aen de zand-punt.
Defekerken zijn binnen met cierlijk
geftoelt, na de fchrijn - werkers
konft , ruim genoeg voor een aenzienelijk gehoor. De twee andere
vindmen binnen de wijk Cayonm;
doch haelen geenzints by de luifter
der drie eerfte. De bedienaers des
euangeliums ontfingen eertijds haer
zending van den Cantelberfchen
aerts-biflehop; doch ten tijde Cromwels van een hooge kerkelijke vergadering. Tegenwoordig, met de veranderingin Engeland voorgevallen,
gaet het wederom op d'eerfte voet.
De paleifen, die hier en daer aen 7 eiland een heerlijke luifter toe-brengen, zijn geflieht door Waernard,
Riche en Eüret vervolgens ftaet-volgersindeland-voogdyfchap. Decolonel Geffrefon heeft geen van drie
willen toe-geven in 7ftuk van bouwen. 'tlsaenmerkens-waerdig.hoe MM»
te gelijk, op een dag, in 7 jaer feftien *"*"'•
honderd vijf en twintig, Defnambuc
geleidende de Franfche, en Thomas
Waernard d' Engelfche, aen Cbüftoffel

geland zijn. De Caräibanen, gaende
gemaekt door de boyez, om de vreemdeÜng te vermoorden , namen de
wapenen in de vuift; doch wierden
foo raeuwelijk onthaelt, dat den
moed eerlang lieten zakken. Ondertuf-
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tuflehen vertrokken Defnambuc en tien karveelcn voerende vier duiWaernard : d'een na Parys , d' an- zend man , waer over'tgebicdvoerder na Londen: om haer koningen be- den Antonius Nunnez Barreio en Franricht te doen, wegens den toefland cifcus de Almeida. De vlooten , zamen
op Chriftoffel: en een Maetfchappy vereenigt, liepen na de Bahia todos
aen te Hellen, door welke de nieuwe Sanäos, en vermeefterden de ftad
volk plantingteyveriger mögt voott Salvador, zettert zedert zeeghaftig
gefet. Beidequamenzetot'tvoorge- na de Caräibifche eilanden : om de
fteldeoogmerk, en niet fonder ver- felve te ontleedigen van Engelfche eh
fche hulp-benden in haer landvoog- Franfche. By Nieves lagen negen Endyfchappen.Beide de koningen toon- gelfche fchepen ten anker, die alle
den mildaedige gunft , vermits feer in Toledoos handen vervielen. De
p
aenneemelijke voor-rechten fchon- Spaenfche vloot liep zedert op een VAinttochri
ken, aen die derwaerds verhuifden. gefchut-fchoot aen Chriftoffels laege f*
land,
alwaer
de
Franfche
hopman
^"'
^deeüng TuHchen d'Engelfche en Franfche, om
f"/&."' a n e twifl voor te komen , zijn, by Roffey't gefach had. De flerkten, foo
Wehe. onderling verdrag, fcheid-paelen we- wel by de Franfche als Engelfche opI
der-zijds vaft gefteld. De jagt, ree- geworpen, onvoorzien van leef-togt
* '
den , viflchery , mijnen , geboomt en oorlogs-gereedfchap, konden te
tot fchrijn-werk en ververy, zouden min een beleg vefduuren : dewijl de
gemein blij ven. Ieder moeft den an- werken noch niet geflooten waeren.
der by nood d'hand bieden. d'Engel- Defnambuc lichte gefwind de krijgsfche bevolking ging fterker voort dan magtna 7 laege land : en begon fich
de Franfche; want behalven die land- te begraeven lanx de kuft : bm den
aerd de zee zukkeling harder uit vyand 7landen te betwiften. Doch
Roffey liet de Spaenfche, zonder bot
ftaet, foo kreegfe meer ftijving van
van tegen-weer, den voet op d'oedeLondenfche Maetfchappy. Daer ver fetten. Moediger toonde fich de
en tegen verflaeuwden de Paryfche jonge du Parquet: als die, buiten de
koopluiden: als die ten eerften winft befchanfing gefpat, dapper in-brak
wilden trekken van haer ingeleide tegen d' eerfte ben de der Spanjaerden;
geld : daer 7 land noch in geen orde doch, by fijn volk verlaeten , verlier
gebragt was. 7 Hielp niet, watbrie- hem zclf niet. Over-ftort door de
ven Defnambuc dies aengaende af- meenigte, flierf geenzints ongewroovaerdigde. Waerom zelf de reis aen ken. Terwijl de Spaenfche voor-togt
neemt. Soo veel bragt hy te weeg, aldus hand - gemein was : volgden
dat de Maetfchappy konde bezeffen; alle de groote floepen, vol volk gchoeonmoogelijk winft konden doen, propt, tot hulp , gefchikter orde.
tenzy uit 7 land met tabak, indigo, Roffey beduqht, dat rondom zoude
gengber en zuiker beplant: waer toe befet worden, verlier de begraeving,
tijd en volk noodig. Maer terwijl de ennamd'hertredna'thoogeland. De
zaeken zedert op een betervoetge- Spanjaerd, zonder iflag of floot meeraekten , trefte een fwaer ongeliik: fterderflerkte, vervolgde fijn zegen
fulx't gantfche werk tot een hoope- niet uit achter-docht eeniger hinloofe ftorting fcheen vervallen. De derlaege in de naefte boflchaedje En
u ch
* f$? Spaenfche koning taekelde, op 't jaer waerlijk de gifling mifchte niet geKf
feftien honderd vijf en twintig, een heel; want de Franfchen hadden haer
fwaere vloot toe, beftaende uit een vaftigheid onder-mijnt, en in eenien dartig galjoenen, drie tartaenen , ge kelders bus-poeder gelegt; welk
vierpinafien, metfeven duifend vijf aengeftooken meenig Spanjaerd te
honderd koppen bemant. Onder Harzen floeg. Ondertuflchen ftapte iranfihe
het gezach van Frederik de Toledo, Defnambucfcheep, en behield d'ove- thue^tea
Emanuel de Minefes en Joan Fajar- rige, die nietgefneuvelt waeren door
do gingze zeil van Cadiz. Voor 7 ei- 'svyands fwaerd. d'Engelfche, fteuland fant Jago wachten twee en twin- nende op de vrede tuflehen haer kotig Portugeefche galjoenen , veerCc 2
ning
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ningende Spaenfche, booden geen behalven die in fes fchepen de fteetegen weer : onaengezien bericht vens op Enge land wenden ,fterk twee
kreegen : hoe Frederik Toledo de Fran- duizend zielen , had de Spaenfche
fche volk-planting ten grond toever- ammirael fes honderd uitgepiktc Enwoefte,en niemands leven verfchoon- gelfche over fijn vloot verdeelt. Ondertuflchen zukkelde Defnambuc elToUdo v.-r. de. Zyfchiktenwelgezantenaf, die
lendigbyde zee: niet alleen geflinjaer: de En- ro le do tegemoed voerden devnendl i
gert
door ftormen; maer ook gedrukt
fehap tuflehen Spanje en Britannie;
doch hy kreundefichhier weinig aen. door fchaersheid van levens-middeDe paus Alexander defefte- wanneer len. Hy was aen d'eilandenyW Maronluftrees wegens de nieuwehnxon tyn, Montferrat en Antigua geweeft,
dekte landen in ooften en wellen tuf- omtezienofeen derzelve verruilen
fchen de Cafliliaenfcheen Portugee- konden met fant Chriftoffel; maer
fche kroonen.had fulk een beflichting vond niet de vruchtbaere grond en
getroffen: dat Caftilien aen de wefter- en wenfchelijkc gelegendheid welke
fche Nieuwe Weereld gerechtight geweidiger hand moeft verlaeten.
bleef. Weshalven, dewijl ook Jant Eindelijk dagt geraedzaemft door
Chriftoffel, uit kracht der paufelijke een bezeild jagt te onder ftaen na de
fchenkaedje, fijn meefter Philips roe- ftand van Chrißoffel. Bericht, hoe de k»«/foni>t
'
behoorde , aenftonds op-kraemen vyand de flevens op Havana gewend "f
moeften : ten welken einde haer her- had\ en d'Engelfche met herbouwen chripß
fteldevande negen fes fchepen, voor der hutten en bouwen des land yveNieves genomen, onderbeding: dat rig beezig waeren, keert na d'oude
infijntegenwoordigheid t'huifwaerd bezitting. Vruchteloos had geweeft
zeil maekten. Doch alfoo 7vaer- de naerrtigheid, by alle aengewent,
tuig de meenigte niet konde laeden, om 7 vervallene weder op te rechten;
fouden d'over-blyvende vertoeven want d'honger en vordere fchaersheid
op 7 eiland tot de naefte gelegend- van levens-middelen fcheenen een
heid om te volgen. Toledo ftond einde te zullen maeken van d'overinfchelijx toe : ieder vermögt fijn geblevene, die de Spaenfche vergoederen en tabak merken, en ge- vvoedheid niet konde uit-roeyen: ten
merkt fcheep brengen : ten einde den zy in d uiterfte nood ettelijkeNederrechten eigenaer ter hand quam. Soo landfche Zeilen mond-koft, klederen
haeft lag alles niet in orde gepakt, of en andere noodwendigheden vetde Spaenfche voerden het na haer fchaften, openkele toe-zeggingvan
vloot : voorwendende, 7 was op herftelling. Eerlang zegende God
haers koninx grond gewaffchen. Ein- de Franfche bevolkingh diervoegen
delijk lichte Toledo d' ankers. Hy was met overvloedig gewafchvan tabak,
nuuit 7 geficht als 7 over-blijffel der zuiker, gengber en indigo : datze
haer fchuld-heeren deuchdelijk beEngelfche Engelfche nieuwe moed greepen:
taelden : en te mets tot een Hand
herbouw.n. haer by-een dromden : en de verwoefting, foo veel doenlijk, herftel- geraekten, hoedaenig boven befchteden, hoewel in magteloosheid; want ven is.
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En t fordere noordelijkßedeel Van America lanx de Zuid-^ee
en binne-waerd.
Us lang de befchryving van niola,Jamaica, Porto Rico, Bermudes en
Nova Francia, Nieuw-Enge- de Caräibifche, alle befpoelt door de
land, Nieuw-Nederland, Virgi-Noorder-Oceaen. Wy füllen den draed
ma, Florida, dEilanden Cuba, Hifpa- weder ten noorden aenhechten; doch
met
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met de Americaenfche geweften, te- ftrand , vol geboomt; doch zonder
gen welke de Zuid-zee kabbelt. De verfch water. Zedert, lanx d'hooge
manhafte fchippers Davis en Forbiffer wal van Nieuw Spanje af en aen gebeftonden uit de Noorder-Oceäen eenzeilt, wende ten laetften de fteven
wegte zoekennade Zuider: de kou- t'huifwaerd. De miflukte togt herde bedwong haer 7 onderzoek te vatte de mark-graef de l Valle met drie
ftaeken , behoudende een onfterfe- fchepen : ftapte binnen boord tot
lijke naem in de flraeten /binnen wel- fante Cruz, daet de voorige ammirael,
ke ftoutmoedig in-fteevenden. Hud- nevens 7meefte volk, by d'ingezefon nam de togt beneden Davis meer tenen wierd dood-gefmeeten : zulx
zuidelijk: vond een groote binnen- d'overige boots-gezellen, onmagtig
landfche zee , tuflehen vijftig grae- 7 fchip te beftieren, 7 fchip verlooden en feventig,wijd en zijd verfpreyt ren voor Nieuw Galicien. De mond
en overwinterde aldaer. Thomas Jacob der havenfante Cruz zeer eng, binnen haven fante
floeg 7 felve vaer-water in, en boor- ruim een mijl breed, ontfangt twee Crux"
de meer weftelijk binnen 7 noorde- fwaere rievieren. Del Valle meinde twvand'1
r
1
Valle.
lijk ingewand van America. Thomas
Button geraekte vry verder: vernam hierbuitentekruylen, wanneer hem
alle twaelf uuren een vloed en ebbe een fchielijke ftorm overviel: fulx
ooft en wert beweegt, die vijftien binnewaerd gelungen wierd. Ettevoet viel of wiefch. Met een werte lijke dagen benoodfaekt voor 7 anker
wind ging noch hooger ty. Zedert te ryen , leed groot gebrek : alfoo
heeft niemand onder-ftaen, nochte 7 land niet had by te fetten. De woewater, nochte land, om America m fte inwoonders zaeyden noch planhaernoordelijkeboezem, of lanx de ten niet: leefden, by'tgeen het land
en water dagelijx verfchafte , onder
oevers van ftroomen , meiren en
den blaeuwen hemel. Op vlotten van
Oceaen, te door-friuffelen. 7 Leid hier vijfftukkenhouts, welker middelfle
alles onbekend. En wie weet, of ooit 7 grootfte, bevoeren ten vifch vangft
Europa de moeite nemen zal van der- d'Oceaen. Del valle buiten geraekt
waerds tefchikken, daer ontdekken, moeft loopen lanx de kuft van Nieuw
7geen tot noch toe niet wordgewe- Spanje : geraekte eindelijk tuflehen
ten?geen menfehe kent de toe-komfti- klippen op het droog voor een inge verrichtinge der volgende eeuwen. wijk : alwaer ter naeuvvernood binDe voorige tijd heefc geleert, 7 geen nen was geraekt, of 7fchip, lek gevoor die tijd verkeerdelijk gemeint ftampt,zonkfchielijktegrond. 7Gewierd. Alzoo hielden onder andere raedfaemfl te keeren na fante Cruz:
de land - befchry vers » zedert een alwaer eenig volk te land liet , met
eeuw, California een vaft gedeelte te genoegzaeme leef togt voor eenrond
zijn van 7 Noorder -America ; daer jaer. Francifcus deülloa hervatteeer- Togtvande
7 nochtans rondom in zee leid. Uit lang'tgeftaekte werk. Uit Acapulco lf!t0,arna
de togten derwaerds gevallen , kan •
n.
1
„ J a
L„ r •
California
bequamelijk verftaen de gelegend- inzeegettooken na dejtraet Vermto, gedenkCalifornia.. neii\ des over-machtigen eilands Cadie de vafte Americaenfche kuft af- v"»dig.
lifornia. Op 'tjaer vijftien honderd zondert van California , ontdekte,
vier en dartig , vaerdigde Hetnando niet verre buiten 'thoofdyä»^ Cruz,
•rogtvan Gor/wland-voo^d over Coliman twee
vlak land vol geboomte, achter gemurit!"' z e u e n af uit fant Jago: om nieuwe lan- dekt van gebergt, groote meiren met
den in de Zuid-Zee op te zoeke'n. de zee gemein, en fterke ftroomen,
d'Ammirael, van 7 ander afged waelt, welker vloed drie mijl in zee vernooquam nooit te recht. 7 Ander fchip men wierd. Zedert zag hy een zeefette noordwefte ftreek tot feftien boezem : foo verre landwaerd inge-'
graeden ; doch veranderde eerlang. boort , dat tot een ftilftaende poel
Gevordert op drie en twintig graeden veranderde. De boot vernam in de
ontdekte t eiland Thomas, groot vier mond niet meer dan anderhalf vadem
en ewintig mijl met een hakkelige waters : voorts een vlakke ftrand,
en achter een ry grooter en kleinder
Cc 3
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etoenebergen. Op negen en twintig ventig mijl lang, in een vaer water
graeden eefet voor d'uithoek Roxo, twee mijlen breed. Een canoa, uit
befchouwdeeenondicperievier, af- riedgevlpchten,voernaboord; doch
waer de zee buiten
brak. Ver-1
Ver dewTfLtfjndiaenenmetvetbaen wier_ gemein
üinhrak.
vollende de itreek noordelijk »ankert, den', keerdenze te rugge. Eerlang
binnen een haven met verfeheide quamen vijf andere fchuitjens totop
monden en ftroomen; fulx de natuur een fteen worp aen 7fchip : en hiej|
geen bequaemer plaets voor aller- den gefwind wederom at. Matroos.
hande vaertuig ergens gemaekt heeft. in de boot gevallen, achter-hajjde
De Ulloa nambezittingdeslands,met een. d' Indiaen begaf fich te water;,,
behoorlijkeplechtelijkheden:rechte en ontduikte de Spaenjaer den', war
een kruis op: vond vifch-wand, ftuk- moeite aen wenden, om te'grijpen.
ken van konftig gevormde aerde pot- De Ulloa komt eindelijk binnen d'ha-^
ten, een vifch-njk water, graezige ven fante Cruz: vaerdigt twaelf majjt
weyden en groene bergen. Noord- af, ten einde eenige landzaeten ac\pl
wellelijk reis vorderende, zag hooge ter-haelden; maer die hadden ficjti
rotzen, in welker hoolen duizenden weg gepakt in een afgeleegen hoejL
vogelen neftelden. Geraekte einde- Pozo de Gryalva. Als de vloot't anketi
delijk tuflehen land ter weder-zijde: lichte , quamen twee te voorfchijnl
waer uit zommige-hoewel verkeerd, uiteenried-berch: nagejaegt; wae-i
oordeelden , dat fante Cruz op Califor- ren te fnel, dan datgegtepen konden
nia aen Nieuw Spanje vaft is. Van wer den. Een gefuime tijd hardebol-f
7 hoofd de las Piagas gezeiltlanx een de de UÜao metfwaereflormen, don-:
oever vol kleine heuveltjens;zonder der en blixem , v niet zondet7 uiterfte
gras of geboomte, quam binnen een gevaer, dewijl te dicht op de wal vergrondelooze ftraet , wiens mond, vallen was. Uit devuuren des nachts
twaelf mijl breed, met twee eilanden maekte hy o'verflag, dat 7land niet^
bezet lag : een broekachtig water onbewoond lag : te meer alfoo ten
ftroomde over een laege grond. Ont- hoogflen vruchtbaer fich allenthaT-'
moete vorders kleine klippen voor ve vertoonde. Ettelijke vlootelingeit
een lange punt lands, vier mijl van om verfch water geland, wierden too
de wal; een ondiep water, wit ge- behendig by twee benden Indiaenen
lijk kalk, en zedert ondieper en fwart- aengetaft, dat de fchildwachten haer
modderig, welkmet fterke drift bin- niet vernaemen , voor bereeds op
nens lands invloeyde, en alle fes uu- 7 lijf vielen. Alle waeren menfehen
ren wederom af-liep. De Ulloa uitge- van groove licchaemen, fchooten
ftapt, bevond de boodem laeg en zan- met pijlen en wierpen met fteenen,
dig, geen voetftappen van menfehen, danzende en fchreeuwende. De Ulloa,
of door-togt voor de vloot: hy wend den ftrijdende te hulpgekomeft, joeg
dan de fteven zuid-weft: loopt bin- haer fulk een hagel-buy kogels op het
nen een groote haven, van Wiens oe- blootelijf, dat d'hertred namennae
ver een dikke fmöok op ging: be- een achter-hoede. Drie wreede Spaenvond alhier zulfer putten aen de voet fche honden deeden een groote
desgebergte. Voor de haven lageen moord onder de Wilden. En defe
eiland; op welk meenigte zee-rob- ftookten een groot vuur, rondom
ben vong en een naekte Indiaen uit welk fich ftil hielden. Met den donacht andere, die aldaer viflehten. Op ker'nam ieder een vlammendebrandde hoogte van twee en dartig graeden hout, en ging fijns wegs. De piloot
in d'haven fant Andries geankert, ont- Joan Caftellon voer by de mond van een
dekte een onvruchtbaeren boodem, meir in: 'tfcheen fich wel dartig mijl
een hutte met hooy gedekt , een uit te ftrekken: fag aen den oever een
drooge put en twee Indiaenen van uit- hutte : werwaerds roeyt tot nader
fteekende groote geftalte. Zedert befigtiging; doch dewijl verfeheide
hield hy tuflehen de vafte kuft en een Indiaenente voorfchijn quamen, hield
eiland, bygiflinghonderd vier enfe- hy af. De vaert befloeg foo gemakkelijk

kelijk niet, of de fchepen flinger- loa lietze gaen , niet zonder ver eer
de door gevaeriijk onweder : twee ring van eenige fnuiftering. 7Quaed
verlooren ankers en Zeilen : fulx, weder dreef de vloot te rugge na Cebenoodzaekt wierden over ftaeg dros : alwaer verfch water, hout,
te fmijten na d'haven fan Abad. vifch, twee-bak, wildbraed enkoDe koude begonde nu in winter- nijnen bequam. Weder zeil geraekt,
maend te prangen. Men nam hier kreeg ftorm op ftorm. De meefte
water in : en onderhield middeler- vonden geraedzaemft lijf-berging te
wijl d Indiaenen met mangeling van zoeken binnen een der havenen van
koraelen tegen pluimaedjen en fchel- Nieuw Spanje, dewijl de fchepen jam>e n. Maer als 7 boots-volk d' ankers merlijk geraebraekt d' ongemakken
ichten , fchootenze met groot ge- des Oceaen niet konden uitflaen. Ulloa
fchreeuw een dichtejacht pijlen. Zy ftond de voorflagtoe;hy felf vervolglichten de hielen, foo haeft uit twee de fijn togt; maer nooit is tyding invuur-roers een dood neder-Horte. gebragt, waer gebleven is. Niet min
Defe landaerd ver ftond den Indiaen gedenk-waerdig valt de landreize by
niet op California achterhaelt. Voor- den monnik Marcus de Niza , begon- ^JJjJ^J
by d' uithoek de la Trinidad gevor- nenop 't jaer vijftien honderdnegen deMza.
dert, ontdekte voetftappen van men-1 en dartig. Defe ging vergefelfchapt
fchen op een rouwe boodem : liet I met een minne-jbroeder, een Moor
7 eiland Cedros leggen : focht op de!Eftevanico en ettelijke Indiaenen, ervafte kuft water; in welk voornemen vaereninde Spaenfche tael. Uit Caltegenftandvondby d'lndiaenen, die lacaninNieuw Bifcayen trokkenze na
hard met fteenen wierpen, en einde- Petatlan, alwaer de minne broeder
lijk de vlucht namen : twee wierden bed-leegerig bleef. Zy weg-fpoedenonderfchept van de honden. De Ul- de doolden vier dagen door een
naere
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naere woeftijn: ontmoeten thans In- dezelve binnen herbergzaeme_ hutdiaenen,&e niet gemeins hadden met ten in een volk-rijke vatleye geraekt,
d'andere aen d'andere zijde der wil- ontfing een verwonderens-waerdig
dernis. DeNizaontfinghier de benae- groote huid, van eendier, welkop
ming Hayoia, foo veel als hemels-man: 'tvöor hoofd een hoorn droeg krom
ter oorzaek door tolken bericht deed na de borfl om geboogen : de kromwegens God en kaizär Carelde vijfde. me hoorn bragt een rechte voort,
Hy kreeg ook kennis : hoe vier dag met welke groot geweld deed- Onreizens landwae.d, aen de voet van dertuflchen was Eftevanico voor uit
een woeft gebergt, een ruime vlakte met drie honderd man, dieleef-togt
fich wijd uit-breyde, bewoont by droegen door een dorre heyde. Op
een gekleed volk, draegende groen 7 zelfdefpoor volgde Niza, met geen
%
gefteenteaen d'ooren enneus-gaten: minder gefelfchap. Twaelf dagen
had
hy
nu
gezukkelt
:
wanneer
een
goud en zilver befatenze in overvloed. Doch dewijl Nizaes laft hem Indiaen uit Eftevanicoos geleiders te
verplichte, de zee-kuften te door- rugge quam, berichtende : hoe de.
fnuffelen, flaekte de togt derwaerds ftad voogd van Cibola, nietalleende aboia-.
totfijnweder-komfl. Binnen Vacapa, poorten floot en allegaft-vryheid aen
fes en dartig mijl van d'Oceaen, hield Eßevanico ontzeide; maer zelf vyanhy halte; doch verzont de Indiaenen delijk uitviel , en alle nederhakte,
in drie troppen enlanx foo veel ver- die door de vlucht fich nietbergden.
feheide wegen, om 7 geweft zee- Weinig hier na beveftigden twee anwaerd te ontdekken. De MoorEße- dere, fwaerlijk verwond , 7zeggen ..»,
vanico ging noordelijk : kreeg kund- des eerfte. Weshalven den geleidenfchap aldaer van 7 landfchap Cibola, de Indiaenen een kille fchrik om 't hart
binnen welk feven groote fteden la- floeg. Ieder befloot 'tzeker gevaer
gen vol fteenen huizen, twee ver. te mijden, en t'huifwaerd te keeren.
diepingen hoog. d'inwoonders gin- Niza evenwel konde niet afgebragt
gen gekleed. Haer rijkdom konde worden, of wilde na Eftevanico vetaf gemeeten uit de turkoifen met neemen. Hy trekt dan dichtonder ciwelke de deuren pronkten. d'lndiae- bola , gelegen aen de voet van een aennen ook , te rugge gekeert, willen gen aeme berg: van een hooge heuvel
te zeggen : hoe dartig eilanden de befchouwde hy de ftad in de laegte:
vafte kuft dekten. 'tZelvebeveftig- de fteene huifen konden meer als
den ettelijke eilanders; die aen Niza honderd duizend haelen. En ten einten gefchenk booden fchilden uit de zulk een prachtige plaets niet veroflen-leeder , achter welke 7 gant- borgen bleef*indien aldaer om hals gefche licchaem konde fchuilen. Doch raekte : oordeelde gevoegelijkfl, aen
Eftevanicoos bericht verfterkten drie d'ongeleegendheidtoe te geven, en
Pintads Indiaenen met gefchilderde binnen £>//*w» hier af befcheid te
armen en borften , die aen Cibola brengen. Maer, dewijl niemand voor
grenzdeh. Defe bragten daer en bo- of na de monnik Niza dezer heerven in : dat verder als Cibola drie an- lijkeftadC//'Wrtgewaegt, zal de zeldere magtige rijken lagen, nament- ve können gefteld by 7 eiland fant mmi
lijk Marata, Tonteac en Acus. Niza Borondon honderd mijl afgelegeil'W*'
volgt de leiding der Pintados allent- ter rechter zijde van Fierro een der" "'
halven heerlijk onthaelt, en begif- Canarifche; want hoewel een oude
tigt met turkoifen. Voor een wijd-ge- dag-aenteikening gewaegt, wegens
ftrekte woeftijn, door Welk de togt Borondons overvloedige leef-togt,
lag, vond hy vermaekelijke zaey- gadeloofe vermaeklijkheid en Chrilanden door graften onder-fchei- ften inwoonders welker tael en afden en allerleyrtagvan menfehen, komft onbekend blijft , foo kan
in gewaed uit oflen-huiden en ko- het niemand vinden. Sommige legtoen, konftig toe gefielt. Vijf dagen gen d' oorzaek op een geftaedige
bragt hy zoek in de wildernis. Uit wölk, die 7eiland omringt: andere
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op de zee , welke diervoegen tegen tels. Vijf dag-reizens ten zuid werten
Borondon kabbelt, dat de fchepen uit leid 7 landfchap Tucuyan heeft infchekracht der wederom-ftuit de kuft lijx feven vlekken ; maer vry aenzieniet können aendoen. Maer lichte- nelijker, als die tot cibola. Lanx de
lijk raedenze alderbeft: volgens wel- rievier Huex ftaen fteene huifen, met
ker oordeel Cibola en Borondon te vin-twee verdiepingen 7 Land brengt
den zijn, 7 eerfte niet in America of overvloedig maiz, erweten en cale7 tweede in de Noorder Oceaen; maerbaflen. Zy gebruiken tot verwarming
by 't verhael van een monnik en de onderaerdfche flooven. Cornado trok
papieren eens zee-zieken fchrijvers. acht dag-reizen noord-ooftelijk tot
Meer waerheid verdient Frans Vaf- de ftroom Cicuyque : en quam na veel
ques de Cornado land-voogd over zukkelinx by ontelbaere liieren,
Nie uw Galicien, afgevaerdigt by d' on- koeyenen hokkelingen. d'inwoonder-koning Antonius Mendoca, wei- ders bewoonden hutten uit ftaeken
nig dagen na 'tvertrek van Marcus in d'aerde gegrond, boven toe-gede Niza. Uit Cullacan infchelijx ging vlochten, en aller wegen met oliende reis aen. Honderd en vijftig rui- huiden gedekt. By defe hoorn beeters , van welke zommigetwee paer- ilen leven ze; want d'huit dient tot
den voerden, twee honderd welge- wooning en kleeding, t vleefch ten
waepende voetknechten, ettelijke fpijs. Zyvoeden ook groote doggen,
veld-ftukjens, vordere oorlogs-ge- om lallen te draegen. Tien dagen
reedfchap en overvloedige levens- ging 7 Spaenfche heir door dit land,
middelen wierden Cornad° toebe- mis-leidvaneen Indiaenfche gidze:
trouwt. Dit heir quam ten vierden by welke geen andere toeleg fcheen
dag aen de rievier Petatlan, en voorts tezijn , dan foo verre te brengen in
tot Cinaloa. Alliier zent Cornado tien een dorre wildernis: alwaer 'tmanruiters na Arroio de los Cedros : ten gel van voedzelalle verteeren zoude.
einde landwaerd in trokken door En 7 had befchikt geweeft,ten zy een
een opening die 't gebergt heeft aen inlander waerfchouwde , hoe op de
de rechter-hand des wegs. 7Leger, vleefch-bank gingen. Cornaro hield
by de ruiters verkundfchapr, volgde diefvoegen krijgs - raed.. De meefte
door een dorre wildernis tot de beeke Hemmen bragten uit: 7leger zoude
Nexpa : trok over Cordillera , de te rugge keeren, en cornaro felf met
ftroomen fant Joan, de las Balfas en dartig ruiters noordelijk op trekken.
delPinar. Alhier drükt d'honger dier- Een volle maend wierd zoek gebragt
voegen : dat fich met kruiden be- aen de togt: op welke hy over de riehielpen, aen welke zommige, by vier Peter en Paulus tuflehen een geonkundedesvergifsflierven. Zedert duurig gezelfchap van liieren en
waedenze door de rievier Bermeio, koeyengeraekte.en eindelijk in 7t geengeraekten opde grenzen van Ci- wert Quivira: welker heer een welbota,daer de Moor Eßevanico dood-ge-gefchaepen menfeh, maer buiten geflaegen was. Cornado vond in een rui-mein grof-leedig, met twee honderd
me vlakte geen koninglijke ftad; naekte gewapenden, van boog en pijl
maer wel feven vlekken,beftaende de voorzien, niet zonder vederboflehen
fterkfleuit twee honderd huifgezin- op 7 hoofd, fich aen Cornaro vertoonnen. De wooningen met houre wan- de : hy gaf geen ander befcheid, als
den , fteene daken en flijk gefmeert, dat boven Quivira een landfchap
vertoonen niet min dan eenige lui- lag , geenzints van fijn gebied verfter. De lucht barre en koude hangt fchillende. Cornaro, beducht voor opover een zandige grond : 7 gebergt water en fneeuw, keert na 7 leger: na
draegt weinig faevel-boomen. De Cullacan, lanx een nader weg, als heen
gantfche om-trek van Cibola haelt reizde. Op d'uit-togt leid hy af drie
geen fes mijlen. 7 Volkfchuilt onder honderd mijl, op de wederkomfl
harten- en oflen-huiden. d'Aenzie- honderd en tachentig. Tot ontdeknelijkfte hebben ook kotoene man |king van 7 Noorder -"America nevens
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de Zuid-zee, kan ook dienen de ver- Campanna de la Crux. De fchepen lieichtingen, die Ferdinand de Alarconpen zedert voor Nieuw-Spanje ten anTogt :an r
ker. Mendoca liet het hier nietby fteAlarccn na t e w ater deed. Ter zelver tijd als
Cornara in de weer was, fchikte d on- ken. Om nader befcheid te hebben
der-koning Mendoca twee fchepen wegens de kuften van Nieuw Galicten
af, die de kuften fouden ontdekken. en G./i/*r»w,takelt hy wederom twee
Alarcon gevordert aen de droogten, Zeilen toe, in 7 jaer vijftien honderd Togtv«
voor welke Ulloa de flevens te rug- twee en veertig. 7 Hoogft bewind Cabrilk
ge wende, boorde, niet zonder t ui- ftond aen Joan Rodrigo Cabrillo. Uit
terfte gevaer dieper in : vond een d'haven Navidad 7 anker lichtende,
fnel-loopende ftroom, die naeu- liep boven 7 hoofd corrientes , voorwelijx dood te Zeilen was. Men by fante Cruz eerfte haven van Caliboegzeert dan met booten tegen de fornia. Op vijf en twintig graeden lag
vloed in: wanneer enelijke hutten 7 punt de la Trinidad. Zedert ontdekt
vernaemen, waer uit d'Indiaenenhaet hy d'haven Magdalena, d'uithoeken
gocdenbergdenop de bergen; doch del Enganna, de la Cruz en deGalera:
eerlang gekeert dreigden den Span- van welke laetfte tien mijl welljaerden , ten zy af - hielden. Defe ga- noord-weftaf, de twee e&andenfant
ven teikenen van vriendfchap , en Lucas, by viflehersbewoond,fichopmilden eenige kleinigheden. 7 Volk deeden. Acht dagen ververfchte Cagrof en groot ging moeder-naekt: brillo in d'haven de laPoffefftan aen 7
alleenlijk dekten de wijven de fchae- grootfte eiland , vriendelijk door
melheid met geftrengelde pluimen. d'lndiaenen onthaelt. OnderzeilgeBeide man en vrouvolk droegen hair raekt, wierd beloopen van een fware
aen 7 voorhoofd gekort: achter hing ftorm, zulx achter 'thoofd de Galera
het over de middel. De licchaemen lijf-herging zocht, te meer dewijl
veelvervig gefchildert: d' armen vol dicht op een ruige laeger-wal vervalHippels geprikkelt De man nen ftae- len was. By bedaerder weder liep hy
ken de kop in een helmet uit harten- binnen d'haven Sardinas: de iandhuiden , wiens kruin een vederbofch zaeten danften op trommel-flag, en
droeg. Dagelijx quam meer en meer fliepen fcheep: aten vifch, akers en
volk tet wederzijde van den oever: hazelnooten: bewoonden groote huitrokken de floepen by de lijn tegen fen lanx de waterkant: 7 dorp lagomftroom op. Haer overfte Naguachato zet met aerde van planken gefchoorr.
verzocht, Alarcon te land beliefde De Spaenfche noemden dit geweft
uit te ftappen: fchonk hem maizkoe- Seyo: zeilden nevens de kuft, om de
ken encalabaflen: deed bericht, hoe rievier Noftra Sennora op tezoeken;
opwaerds aen de rievier ( defe kreeg doch ontdekten 'tboomrijk gebergt
toenmaels de benaeming de Buena fant Martijn , aen welkers voet een
Guiä) een land-aerd woonde in flene lang hoofd van de felve benaeming
huifen met vellen gekleed. Alarcon, zeewaerd fteekt, op acht en dartig
noch hooger gevordert, geraekte graeden. Kreegen hier fulk een holle
onder menfehen , die hem bekend zee, dat niet dan fchip-breuk tegemaekten : dat onlanx fulk flag van moed zagen. Eindelijk vonden bemannen als hy door Cibola trokken: fchut onder een uithoek vol hooge
dat d' heer aldaer een hond had , pijn-baomen: waerom de benaeming
welken hy bequam van een Moor, ontfing cabo de Pinos, en de naefte inuit fijn laft dood-gefmeeten. Vijf- ham baya de Pinos. Zy hadden nu
tien dagen had Alarcon gefpilt aen d'hoogte van vier en veertig graeden:
't opvaeren van Buena Guia: geraek- wanneer, op 7midden der flagtte binnen twee dagen met de fnelle maend, de koude vinnig neep. Men
vloed weder by de vloot, die onder- bevond een Californifche berg met
tuflchen een kapelleken geflicht had, fneeuw bedekt: de berg fliet uit haer
7 Ontfing de naem Noftra Sennora voet een hoog rif verre in d'Oceaen :
de Buena Guia, gelijk ook 7 landfchap 'trifkreegde naem cabo de Nieve.
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Noord-wefte wind maekt hier een l wederzijds met platanos-boomen beheldere lucht. Dus verre ontdekte plant, uitwaterd, vuldend'Engelfche
Cabrillode kuft van California, welke | haerleggers. Een mijl weftwaerd van
de Zuider-zee befpoelt. Doch dewijl i Navidadleid Maläcca, eenbequaeme
alhier geen haven vond , wierp het} reede.Eenweinigbinnen'slandsrtaet
overftaeg: en liep ten anker binnen I een Indiaenfch kersken tuflehen darbte & P0/<?j#0». 7 Water fehoot foo tig huifen. 7 Volk vluchte voor canhol met een zuid-werten wind, dat difch, die 7 dorp inaflehe leide. Zezelf in d'haven geen land derfden aen- dert op de reede van Chacalla geloodoen, vier dagen achter een. De kou- pen, vond twee kleine hutjens lanx
de , fnecuw en ftorm hielden even de waterkant eenige Indiaenen en
fterk aen. 7 Kleine fchipwas nu ook levens middelen. Ses dagen bleef hy
gekielhaelt. Men befocht dan weder- leggen onder 7 kleine eiland fant Anom d'haven Sardinas, en d'uithoek de dreas, hout en vogel-rijk. 7 Volk
Pinos. Terwijl 't minder-zeil onder doode hier veele zee-honden , vier7 befchut van 7 eiland fant Sebaftiaen voetige en fcherp-geftaerte flangen
ten anker loopt wegens hard weder, iguanas, van zeer fmaekelijk voedzel.
verlieft het den ammirael. Binnen Men droogde en zoute infchelijx een
boord lag niet meer als een weinig groot aental gevoogelt. Onder de
verrotte twee bak, die zeer fchaerfch noorder zonne-keer-kring leid de
omquam. Weshalven geraedzaemft, reede Maftatlan,op de kuft van Nieuwreistefpoedenna Nieuw Spanje. Aen Galicien: binnen ftroomt een fwaere
7 eiland Cedros geraektenze wederom rievier uit een enge mond, welkers
by den ammirael, en beide ter reede verfch water t'ongemakkelijker gevootNapidad. Weinig minder als tien haelt word dewijl met d'cbbe de
maenden had de togt geduurt : op grond een half mijl bovenfteekt.Canwelke , behalven een merkelijk aen-1 difchftakvoorts over na een der drie
tal vlootelingen, ook geftorven was | eilanden, welke van Maria, benae
T g V
" d f*h ^ e z e e " v o o g 3 Cabrillo. De reis ron-mingontleenen. Hier verkalfaete hy
nTiJielw domden aerd-kloor, waer uit Thomasde fcheepen : kreeg uit gegraevene
Candifch een wijd-luftige naem heeft putten drinkbaer water : cn ftierde
verkreegen , kan voor foo verre tot opfant Lucas uiterfte hoofd van Calionfe Hoffe dienen, als hy Nie uw Span- fornia ten werten. Om de hoek doed
je en California beftookte. Op 7 jaer fich open de ruime inwijk Aguada Sevijftien honderd fes en tachentig uit gura, waer in een heerlijke rievier
Pleimouth geloopen, geraekte 's jaers valt, Wiens oever weder-zijds dicht
hier aen voor Navidad. 7 Gantfche bewoont is. d'Engelfche hielden op
land ftond zidderende door een alge- defe kuft af en aen : wanneer de
meine wapen-kre'et. Acapulco , met Spaenfche ammirael der Zuid-zee met
ftraeten , kerk en rijkdommen ver- 7magtig galjoen jant Anna ontdekt
brand , rookte noch. Candifch uit wierd. Eerlang verhief een bloedig
Navidads-haven teland geftaptover- gevecht. Tweemael wierden d'Engelviel een halve Moor op 7 bedde te fche ridderlijk afgeflaegen: de derde
paerd afgefchikt, om de kuften van torn gelukte beter. Soo fei was haer
Nieuw Galicien wegens dEngelfche te indruk: dat de Spaenfche, behoudens
waerfchouwen. Candifch doode het leven , een onwaerdeerlijke buit
paerd , nam de brieven des halven met 7 fchip over gaven: fich geluk-M00r*,ftak7 vuurin d'huifenentvvee kig achtende, dat uit de haven Segufchepen van twee honderd tonnen ro, honderd en negentig zielen fterk,
ftaende op flaepel. Een pynas, die aen landgeraekten. Candifch. aldus
voor Navidad lag -, volgens 7 geen verrijkt, liep na d'eilanden LadroMichielSancius berichte, bergde fich nes. Doch voor Candifch was Fr an- Togt van
twaelf mijl vorder, om peerlen te vif- eifern Draek in de weer. Hy liet, Draek °f
fchen. In d'inwijk voor fant Jago, al- op 't jaer vijftien honderd feven en ^lJg°l2tkwaer een verfche vifch-rijke rievier feventig , d'haven Pleimouth achter vaerdig.
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defpiegel leggen : enquam, na veel tot de tenten, om haer giften aente
zukkcfens, door deftraetMagellanes bieden. Ondertuflchen bleven de
voor Guatulco, haven in Nieuw-Span- wijven boven op de kruin ftaen : neeje. Hy had in de ZuiderOceaen zoo pen ongenaedig de wangen, en maekveel Spaenfche fchepen gerooft, dat ten yzelijk misbaer. Draek gifte, dat
niet meer buit konde wenfchcn. ofterhanden deeden. Sulk een verd' Eenigfte bekommering lag, hoe tooningpordehem aen, om nevens
bell te huis quam. 7 Geraedzaemft , 7 volk ten gebed neder te knielen:
geen roem over te laeten aen Ferdi- waet op d' Indiaenen aendachtig ftarnand Magaglianus, die de weereld oogden: en eindelijk toetraden, herom-zeilde. 'tManhaftig voor-nee- flellende de gefchenken, daegs tevomenkeurdenalle vlootelingengoed. ren ter hand gefielt. 7 Gerücht van
Hydouwt dieshalven noordelijk o p , d'aen komft der vreemdelingel
lanx Calefornia. Den vijfde van zo- maekte d' inwoonders wijd en zjjg
mer-maend, gevordert op twee en gaende. Seif de koning vaerdigdegeveertig graeden, daer Cabrillo de ftc- zantenafaen Draek, berichtende;
vens wende, geraekte fchielijk uit hoe hyop körnende weg was. Degeeen zoele lucht onder fulk een bitter- zanten deeden een wijd-loopig verkoude hemel: dat 7boots-volk el- toog: begeerden eenig gefchenk, tot
lendigklapper-tande. Hoe Draek ver- bewijs haer koning zoude aengenaem
der voer, hoe de vorft meer neep. zijn. En defe, hier af bericht, quam
Weshalven drie graeden zuidelijk te voorfchijn met een gevolg van
af-zakte binnen een bequaeme ha- meer als twaelf duizend lijf -knech-v
ven. De landzaeten woonden lanx ten. In de voortogt ftapte een groot
d'oever, en bragten gefchenken, ver- man, dragende een kofteiijke fchepwondert over de weder-giften. Dit ter, waer aen een grooter en kleindet
volk is zeer hardvochtig. Onaen- kroon, uit cierlijke veders gevlochgezien de ftrenge koude gaen de ten, aen drie lange beeneketens hinmannen naekt; doch de vrouwen gen. Achter de fchepter-draeger
vlechten een onder-kleed uit biezen, volgde de koning zelf, in een gewelk, om den middel toe geknoopt, waed, van konijns-vellen zamen-gebeneden d'heupen hangt: voor de naeyt. d' Achterhoede befloot een
krop zijn d' uiterfte einden van een gemengde hoop : iedet droeg een
hairige huid zamen-gebonden die fchenkaedje. Draek bragt gelwind
voorts over de fchouders hangende d'Engelfche tot een flag-orde, en ging
rugge en billen dekt. Zy draegen den aldus met groote ftilte den koning te
mannen een eerbiedige gehoorfaem- gemoet. Hier begon de fchepter draeheid toe. Ieder huis leid met een aer- ger een langwijlige reden. Hy had
de wal omgraeven : alle fcheuren naeuwelijx geeindigt,of danfte na een
dicht toegeftopt, veroorzaeken een maet van gezang, welk te gelijk opgroote wärmte: te meer nadien 7 vuur hefte.Terftond volgde ook de koning
midden weegs des huis brand. Bie- en te gelijk al het volk. 7 Geklank van
zen, dik op de grond geftrooyt ron- zoo veel duizenden gaf een fterke
dom de wanden , verftrekken voor weer-galm tegen 7 gebergt. De vroubedden- Defe Indiaenen, ten tweede wen alleenlijk trippelden wel; doch
reis d' Engelfche bezoekende, bragten floegen geen geluid. Na dat nu alle
pluimaedjen, hals-kraegen, uit net- moede en mat hijgden.trad de koning
werk gebreyt, en tabak. Aen 7han- tot Draek: verzocht ootmoedcÜjk-.hy
gen des bergs had Draek tenten ge- beliefde 7 rijk aen te nemen: dit volk
fpannen. Die de gezeide gefchenken Hond voortaen onder fijn gehoorbragten, bleven op den top flu ftaen: zaemheid. Dus fpreekende , zette
een uit den hoop deed een lange ree- hem de voornoemde kroon op
den luids - keels. Zoo haeft hy op- 7 hoofd; hing de drie-voudige keten
hield te fpreken, leide een ieder boog om des zelfs hals : en pafte Bern toe
en pijlen neder, entrad ongewapend de benaeming Hioh. Draek nam d'opdragt
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dragt aen, in de naem des konin- de een ftaek in d'aerde, aen welke
ginne Elizabeths. De koning bleef een Vierkante zilvere plaet fpykerde,
voorts alleen by Draek. De fchaere beheizende den dagfijner aenkomft,
vermengde fich onder d'Engelfche, naem en wapen van de koninginne
en nam nasuw acht op een iegehjk. Elizabeth, en vry willige over-gift
Aen die haer beft aen-ftond, byzon- van dit rijk : hy floeg ook een halve
der de jungrte, booden zy ofterhan- Engelfche fchelling met des koninden met erbarmelijk gefchreeuw: ginncs beeltenis op de plaet vaft, waer
gaven 7 vleefch van haer kaeken ten onderfijneigen naem graveerde. Dit
bloedete nijpen; doch af-gewezen, noorderlijk gedeelte van California
ftaekten t bloedig werk. Toonden kreeg Sde benaeming Nieuw Albion:
voorts fwaere wonden, en baden om eenfdeels om de krijte rotzen tegen
geneefing. Op de quetzuuren leiden welke d'Oceaen flaet : anderfdeels
d'Engelfche plaifters : trokken land- om de geheuchenis van Engeland,
waerd: vonden den boodem met eertijds Albion, alhier te bewaeren.
dichte bofichaedjen bezct, en de bof- Geen Spanjaerd heeft ooit zoo hoog
fchaedjen vol groote konynen, wel- California ontdekt. Draek ftak zedert
ker hoofden van d'Europifche niet ovetnaTernaten, en van Ternaten na Befehrij
j
verfcheelden; maer hadden molle- Londen. 7Machtig eiland California g gvan
%rni*.
voeten, lange ratte-ftaerten en on- begint aend'uit-hoeky*»/!»^, op
der de zijden een zak, waer in ver- twee en twintig graeden, en maekt
zaedigt 'toverfchot des voedzels van daer tot 'thoofd Mendocino vijf
zaemelden. d'Herten weyden by dui- bonderd mijl, boven welk noordezenden. AUenthalven op de dorpen lijk leggen de Iand-punten Sebaßiaen
vriendelijk onthaelt keerden na de en Blanco. Voor de kuft vertoonen
vloot. EerDraek'tmkttlichte, hey- haer meenigte eilanden. Verfeheide
Dd z
havens
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havens verfchaften veilige lijf-her- die nu en dan met fwaere buyen neder
ging. d'Oceaen heeft veel drifts van quamen. Eindelijk geraekten coronawortelen, riet, blaederen en byzon- tus by de koning Tatarrax niet zonder
der vyge-boomen. Twee honderd d'uiterfte ontfleltenis; want, in plaets
mijlen weftelijk op van California fich voorbeelde een rijke fcheptermaekt de Zuid-zee doorgaens Hecht draeger, vond een arm oud man : welwater; doch verder fchiet meer en ker onderzaetenby troppen over het
meerhollebaeren : in welkefichont- veld fworven.en geen andere rijkdom
houden groote walvirTchen, atuns, kenden dan hoorn-beeften. De blaes
albacoras en bonitos. Boven 'thoofd dient tot water-vaten, d'huid totkleBlanco leid California t'eenemael on-ding, d' hoornen tot trompetten, de
bekend. Binnen word het van 7 vafte zenuwen tot peezen der boogen,
Americaenfche land af-gefcheiden 7 vleefch tot fpijs. Zy voeden hond o o r ^ zeeVermio, alwaer koftelijke den , die voor geen leeuw wijken.
peerl vangft valt. Aen de mond van Alhier loopen ook wilde paerden,
Vermio vertoonen haer d' eilandekens met een groote hoorn in 7 vootlastres Marias. Onder de Noorder- hoofd , een weezels-vacht, hartenas-punt bedekt een eeuwige fneeuw kop , körte hals en maenen ter eede voet-ftappen der kennis wegens ner zijde af-hangende , dünne beeAmericaes gelegendheid. Alleenlijk nen en geiten- voeten. Doch Corokan met waerheid gezeid, dat tuf- natus , meer mis-leid d^n te vooren,
fchen d'uit-hoek Breton in Nova Fran- keerdeaenftondsterugge: en bragt, ,
cia en 7rijk Anian, flootende tegen nevens een afgemarteld gefelfchap
7 Tattarifche landfchap Kitay , een op foo moeyelijke togt, binnen Mebreedte leid van dartien honderd xico zekere tijding , dat geen goud
hoog-duitfche mijlen. d'Engelfche, in de bergen van Cevola of Quivira
die ten verfcheiden tijden alhier door- verfchuilde. 7 Landfchap Conibas vmcm.
togt na Tattaryen fochten vonden ftrekt wyd landwaerd, tuffchen Flo- *"'•'
woefte menfehen en groote binnen- rida, Nieuw Spanje, Quivira, Hochelandfche zeen. 'tKoningrijk, welk lagaen 'trijkTWwuitgebreid. 'tMeir
Draek lanx de zee-kuft ontdekte, en Conibas waetert uit in deftroomCoNieuw Albion noemde , is eigentlijk oib, en Cogib in een woefte middeQuivira : beflaet op California een landfche zee. 7 Midden des meirs
wijd uitgeftrekte boodem, by Vafquez beflaet een eiland , alwaer te zien
Togt van Coronatus,in d'uiterfte armoededoor- is de ftad Conibas. Voorts vertooCornatut, wandelt. Coronatus uit Mexico ver- nen haer lanx d'oever van Obilo de
merkwaertrokken naCevola, ten einde de goud- vlekken Ciogiuga , Canoagua, Zubid.g.
mijnen aldaer op-fpeurde, vond fich laga en Zuhaira. Verfeheide Volkefchandelijk bedroogen alzoo nergens ren bewoonen defen kouden boogoud was. Wat raed? Met leedige dem : namentlijk d'Auanares , Alahanden te keeren, ftond fchandelijk. barden. Calicui, Tagiles , Capafci en
Binnen Tiguexa verftondhy:hoeover andere: woefte menfehen , die gevlf%u'i- Q?ivi™ d e m a g t i g e koning Tatarrax duurig met malkander over hoop
vha.~" heerfchappy voerde: 7 kruis en Ma- leggen. Boven alle munten uit de
ria eerde.Dit prikkelde hem, een togt Auanares , die byzondere krijgsderwaerds te wagen. Tot Cicuica ge- liften gebruiken , om haer vyanden
vordert, verviel voorts in een woefte te verfchalken. De kennis dies aenwildernis,volkoeyen met groote bui- gaende moeten wy dank weten Anten. 7 Geflachte vleefch quam te goed dreas Dorantes, Alfonfus Caftellanus,
ten fpijs 7 geen anderzints de wil- Steven Azamor en weinige overgebledernis weigerde: d'afgekloove been- venen van Pampfilus Narvaez, die nederen , op hoopen geftaepelt, ver- gen jaer met honger en kommer hier
ftrekten tot baeken der wederom- omftreexfworven. AntoniusEfpenis,
togt. Ondertuflchen leed hy geen . van welken in 7 vervolg , bragt de
klein ongemak van d'hagel-fteenen,/ laetfte tijding der gelegendheid van
Coni-
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Conibas , over een-komftig met de maeken den reizigers een fchroomrouwe befchrijving bereeds gege- achtige togt. Behalven groote hervan sieu- ven. Naeft Conibas volgt Nieuw Graten vveyden hier fchaepen , die in
^ranada. naja f welke naem Cornado toe-pafchgroote niet wyken voor paerden:
teaen'trijkC/W*, niet nawaerheid draegen verwonderens waerdige
befchreven by den monnik Marcus de fwaere hoornen en kleine ftaerten.
Niza, gelijk zulx wydloopig betoont Wegens de veelheid der turkoifen,
word door d'oog-getuige Cornado. welker Niza gewag maekt, konde
Nieuw Granada dan beflaet uit feven Cornaro geen zeker bericht geven: alvlekken, binnen d'omtrek van vier zoo weinig voor fijn aenkomft de
mijlen. 7 Voornaemfle vlektelt twee Granadenzers haer kinderen onder de
honderd huifen. De huifen zijn vijftien jaeren, en oude boven de femeeft vier of vijf verdiepingen hoog, rtig, nevens de voornaemfle goedeuit fteen gebouwt. pe"kelders, vaft ren, in af-geleegen plaets hadden gegeplaveyt, verftrekken tot warme bergt. Ondertuflchen word niet ontftooven tegen de koude. Men klimt kent, dat hierom ftreeks veel turtot de boven-kamers lanx ladders. koifen vallen: want op de togt, die
d'inwoonders gaen naekt: als alleen- Coronatus na Quivira deed , belegerlijk dat de fchamelheid en 7 boven de hy een ftad aen een groote rievier.
lijf met kotoene mantels vol veel- De burgers, onmagtig fich langer te
vervig beeld-werk bedekt word. Zy verdedigen , verbranden haer manleven bymaiz, witte erweten, hae- tels , turkoifen en vordere rijkdom :
fen, konynen en vorder wild-braed. vielen tegen de Spanjaerden uit : en
Aen een meir haelenzefchoon zout. flierven niet ongewrooken. EindeDe kalkoenen , hoewel zeer fmae- lijk draegt Nieuw Granada geen fruitkelijke fpijs verfchaflen , worden boomen ; maer wel kleine cederen
Hechts gedood om de vederen. De tot timmering. 7 Landfchap Totonboodem, doorgaens vlak, heeft noch- teac leid door d'oorlogverwoeft: op
tans aen veel oorden bergachtige d'oever van een heet meir ftaen
Wegen. De vveyden zijn buiten ge- flechts vijf huifen. I n 7 rijk Acucuis
mein graefig. Beiren, tygers, leeu- een klein ftedeken, alwaer de ftaewen, yzer-verkens en wilde fwynen pel kotoen valt.

Dertiende Hoofd-ftuk:
KIEÜW-MEXICO

Togt van
Ruyz.

Eftelijk van Nieuw Granada haer inboezemden. Hy alleen dan
leid Nieuw Mexico, ontdekt bleef volftandig, nevens zijn mede
- ° P '* J a e r vijftien honderd broeder Francifcus Lopez en vier Ineen en tachentig, door een Francifcae- diaenen . De foldaeten bragten terugner Auguftyn Ruyz. Defe verkreeg, ge de tijding defes toeftands: en debehalven twee monniken fijner orde, fe tijding de Francifcaenen in vrees.
acht foldaeten tot metgelellen van Weshalven ettelijke krijgs-knechten
Conde de Corunna onder-koning overop maeken en een monnik Bernardyn
Nieuw Spanje: en vertrok uit deval- Beitran, die derwaerds trokken tot
leyefant Bartholomäus na 7 landfchapbyftanddernoodlijdende. Byditge- Togt van
de los Tiguas , alwaer een der twee zelfchap voegde fich vry willig Anto- ^mtimonniken by d' ingezetenen wierd nins Ejpenis, die felf een gröotdeel
dood geflaegen. Dit veroorzaekten fijner goederen fpilde aen gewapenzulk een fchrik onder de krijgs- de mannen en levens-middelen, tot
knechten: dat, fich te fwak bevin- dereisnoodig. Honderd en vijftien
dende om eenige tegen-ftand te paerden en muilen voerde de pakdoen, voor-naemen weder tekee* kaedje. Hy reifde recht noordelijk
ren 7Hielp niet, watmoed Ruyz uit de Valleye Bartholomans: Vond,
na
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na twee dagen, d'lndiaenen Conchos,, ontmoeten. T e lichter wierd zulx
in hutten dorps-gewijs nedergeflae-1 gelooft, vermids de caciquen eenige
gen •. zy gingen naekt: leefden onder fchenkaedjen ontfingen. En aldus
caciques, by haefen , harten , konij-1 geraektenze tot ftilftand : geleiden
nen, maiz, calabaflenenmeloenen: \ de spaenfche twaelf dag-reizens by
verfeheide rievieren leverden ver- een rievier op wiens oevers wederfcheide vifch: zagen met verwonde- zijds bewoont waeren. Thans quaring de kruifen , die de Spanjaerden menby een volkftaetiggekleed, by
oprechteden , toen de Conchos door ' welk eenige kennis Gods fcheen;
tolken wierden onderweezen van | want zy wefen na den hemel, noemeen gekruifte Heiland. Efpenis in 1 den den Schepper en Onderhouder
haer land allenthalve vriendelijk ont Apalito: enbeduiden foo veel, datze
haelt, en twee en twintig mijl geleid, dufdanige wetenfchap eertijds ontgeraekte by d'Indiaenfche landaerd fingen door d' overgeblevenen uit
Paffaguates , van gelijke inborft als het ongelukkig leger van Pamphttus
de Conchos. Die fich verftonden op Narvaez, over Florida verdwaelt,. en
berg-werk, oordeelden alhier veel eindelijk herwaerd gezukkelt. Dit
zilver - mijnen te leggen. Vier dag- volkvereerdeEfpenis we\-toebereide
reizen togen de Paffaguates met de huiden. Zedert quam hy binnen een
Spaenfche, tot de grenzen der los To- groot vlek : d' inwoonders betoonbofos ; maer defe namen ylinx de den fich vriendelijk: mangelden tevlucht, ter oorzaek voor weinig jae- gen koraelen en diergelijke kleia/gren door de Spanjaerden ieelijke mif- heden konflig gevlochten pluiraaedhandelingen leeden. Eindelijk-door jen uit veel vervige vederen, kotoene
de tolken bericht: hoe geen ongemak mantels met wit en blaeuw dootte duchten hadden, quamen te voor- mengelt. By gebrek van tolken konfchijn : en bragten Efpenis dicht by de niet vernemen de benaeming dede landpaelen der Patarabueyes. Dit fer landaerd. Wifl echter te toonen
völk bezit een ruim geweft, fteene met tekenen , wanneer haer eenig
huifen, en vlekken in gefchikte orde. koflelijk gefleente ter hand wierd geSwaere rievieren uit het noorden, en fielt, en gebragt, of diergelijk haer
andere die in de Noord zee uitwater- land voortbragt? Hoe d'overvloed
den leverden pvervloedig allerley van zulkflagte vinden was in een
vifch : gelijk ook 7 aerdrijk wild- landfchap vijf dag-reizens weftelijk
braed , gevoogelt en voedzaem ge- afgelegen.Zy ftonden bereid de Spanwafch. In zommige poelen ftremt jaerden derwaerds te geleiden : ge7 zoutwater tot zout. De ftrijdbaer- lijk dan zulxnaquamen, haer gezelheid der ingezeetenen kan genoeg- fchap houden de een en twintig mijzaem af^gemeeten uit 7 raeuw ont- len tot hetnaefte landfchap, bewoont
hael, welk de Spanjaerden genooten by een volk, wiens naem infchelijx
tereerfter nacht, als hier 7legerne- niet können te weten komen. Drie
der-floegen; want fulk een feilen in- dagen hieldenze alhier halte ontdruk deeden de Patarabueyes : dat, haelt met gefchenken en danzeryen,
tenzy de wacht haer tijdelijk ver- die nacht en dag duurden. De boonam, niemand'tleven had afgebragt. dem verfchafte overvloed van wildOndertuflchen bleven vijf paerden braed en aerd-gewafch. De bergin de loop : de gequetflen maekten werk-kundige oordeelden alliier
een groot getal. Na defe torn , na- rijke goud-mijnen te fchuiien. Zy
menzehertredop 'tnaeftgelegenge- .hadden naeuwelijx dit gelukkig gefcheide bergte. Efpenis vaerdigde derwaerds weft achter fich, of geraekten in een
•Fer,
Maenfche ^n\Q\^ e n een Indiaen van de zelve j boffchaedje vol pijn-boomen, alwaer
Indiaen
Volkeren in landaerd , om bericht te doen : De 1 vijftien dagen zoek bragten, en twee
't Noorder
Spaenfche quamen tot niemands I en feventig. mijlen af leiden, zonder
America
worden
overlaft: zy beliefdenaf te Happen,; eenig menfeh of huis te ontmoeten.
ontdekt.
zouden minzaeme vreemdefingen ( Even buiten 'tbofeh lag een klein
vlek-
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vlekje van hutjens uit ftroo gevloch- ! Francißus Lopes en vier andere geten en in de hutjens goed wit zout i zellen vermoord. Weshalven 7t volk,
en meenigte harten -huiden konftig 1 bewuft wegens dit mis-drijf, en bebereid. d' Inwoonders deeden vrien- ducht voor weer-wraek vluchte na
delijk onthael: geleiden de Spanjaer- 'tgebergte: van welk geenzints wilden lanx de rievier delN orte tot Nie uw de afkoomen. De Spanjaerden vonMexico toe. De rievier ftond aen den d'huifen vol leef-togt en eenig
beide d' oevers vol abeelen, nooten- waerdig berg-werk. Doch dewijl
boomen en wijngaerden. Dit ge- dood waeren, die zy fochten, vonwafch befloeg in de breedte drie en den zommige geraedzaemfl d'afmeer mijlen. Twee dagen trokken- togt te blaezen. Efpenis en Beitran
ze door defe bofichaedjen: wanneer meinden: menbehoorde 7 werk niet
tien volk-rijke dorpen, heide d'oe- ten halven te laeten fteeken : opvers van del Norte beflaende , ont- waerds lagen verfeheide landfehapdekten. Meer als tien duizend zie- pen , volgens 7 ingebragte bericht
len gingen Efpenis te gemoed. En der Indiaenen, die immers noodwentiefe verwonderde fich foo zeer niet dig dienden ontdekt: 7 leger mögt
over fulk een getal, als wegens haer hier uit-ruften: zy wilden met weivriehdelijke beleefdheid en burger- nige kloekmoedige de vordere ontlijk gewaed ; want zy onthaelden dekking ter hand flaen. Soogezeid,
hem met fpijfe fmaekelijk toebereid, foo gedaen. Twee dag-reizens had
gebraeden hoenders en aengenaem Efpenis afgeleid, wanneer hy in een
aerd-gewafch: de kleeding beftond vruchtbaer landfchap, flootende teuit kotoene mantels , huiden tot gen Cibola elf vlekken vond , die
broeken genaeyt, fchoenen en Iaer- meer dan veertig duizend zielen uitzen van goed leder. De vrouwen le ver den. 7 Volk droeg gewaed van
droegen hair, gefchikt gekernt en ge^ huiden en cotoen: eerde ontaliijke
vlochten. d' Huifen, meeft vier ver- beeiden, en ontfingen de Spanjaerden
diepingen hoog, konftig getimmert, minnelijk. Gelijk onthael genootenen in nette kamers onderfcheiden, ze binnen 7 geweft los Quires behadden onder - aerdfche floven te- fpoelt door de ftroom del Norte: algen de koude des winters. Over ie- waer vijf woonplaetfen ftonden: binder vlek ftond een Cacique, wiens laft nen ieder onthieldenze fich ftijf drie
i
d'Alguaziles uit-roepen en volvoe- duizend menfehen. Dartien mijl
ren. Elke wooning had een tempel hooger vondenze de los Cunames, die
voor den duivel, welken dagelijks vijf vlekken befloegen. 't Voorfpijs voorzetten. Byde wegen ftaen naemfle Cia telde acht markten. De
hooge kapellen, buiten gemein cier- huifen, met kalk beflreeken en veeilijk gefchildert, alwaer fich de dui- vervig befchildert, bevatten ruim
vel verluftigt, wanneer uit het een twintig duizend zielen, alle van een
dorp trekt na 7 ander. Voordezaey- befchaefde burgerlijke ommegang.
akkeren zijn portaelen op vier zui- Zy fchonkeh aen Efpenis keurlijke
len, waer onder de land bouwers mantels : Helden hem voor welgeeten en een middag-flaep nemen. zoodefpijs: toondenrijkemetaelen,
Haer fwaerden vol fcherpe keegels en de bergen waer uit de zelve groezijn beftendig, om een menfeh over ven. Van gelijke inborfl zijn d'inmidden door te houwen. Boogen woonders^ los Ameies , fterk dertig
en pijlen können veel kracht doen. duizend, bewoonende feven kofteDe fchilden beftaen uit onbereide lijk-bebouwde vlekken, noord-weflieren - huiden. Vier dagen bleef ftelijkvan cunames afgelegen. Zedert
Efpenis alhier flil. Voort-gereifcht trokkenze tegen d' onder - gang der
quam in 7 landfchap de los Tiguas, zon : vonden 'theerlijk dorp Acoma
bevolkt met feftien vlekken. Bin- op een hemels- hooge rotze , wervkkpoala. nen 'tvoornaemfle Poala lag.Auguwaerds een eenige toegang lag, lanx
ftijn Ruyz, nevensfijnmede broeder een trap in fteen gebikt. Regen-bak-

Ee

ken

BOEK:
kenvergaederden 7water: ofzylei- alle de Cibolafche Indiaenen naCibota
den 7 uit een rievier door graften te rugge.
rugge. Hy behield flechts vier
rondom haer zaey-akkers: d' oevers met - gezellen en een gidze : trok
der rievier ftonden vol roozelaers. weftelijk een en veertig mijl: vond
De drie dagen, dat de Spaenfche hier een berg, tot welkers kruin een open
ftil hielden, wierden met alle fmae- wegleyde: en haeldemet eigen hankelijke eed-waeren beleefd onthaelt. den zilver-rijke aerde uit de mijnen. ühn+q
Ook rechten d'inwoonders een fee- In 't gebergte woonden verfeheide
ftelijken dans en aerdige fpeelen aen. Volkeren, alle even minzaem: zomWeftelijker vier en twintig mijl ge- mige hadden haer huifen lanx twee
raektenze binnen 7landfchap Zuny: rievieren , tamelijk groot: d'oevers
alwaer d'op-gerechtekruifen , tot die ftonden vol druif-draegende wijntijd over - gebleven getuigden van gaerden, nooten-boomen en vlafch.
Cornaro: uitwelkers gezelfchap fich Zy beduiden : hoe dichte by een
Wandere hadden weggepakt Andreas deCuyo- ftroom acht mijl breed na deNoordvoorval
can, Cafper de Mexico en Antonius de
zee vloeyde, alwaer prachtige paleivan drie
Spanjaer- Guadalaiara. Defe op Zuny ( andersfen ieders oog in verwondering wegden.
ook genaemt Cibola ) neder -geflae- rukten. Efpenis, door eengemakkegen, fpraeken d'Indiaenfche taelbe- lijkewegna Cibola gekeert, vond alter dan haer moederlijke : deeden be- daer niet alleen d'af-gezondenenuit
richt : hoe feftig dag-reizen vorder Zaguato; maer ook Beitran, nevens
een woeft meir lag, welkers oevers de vordere krijgs-magt. Zy hadden
verfeheide heerlijke vlekken ver- fich foo lang laeten ophouden ter
toonden, bewoondby een volk, dat oorzaek een buiten gemein goed ontgoude arm-ringen en oor-cieraeden hael ontfingen ; doch ftonden nu,
droeg. FranciJcus Vafques had de togt
volgens haer eerfte voornemen ,reisderwaerds hervat, ten zy door de vaerdig t'huifwaerd. Zulx Efpenis aldood verhindert was. Uit dit befcheid leen bleef, uit-gezondert acht folfchepte Efpenis moed.om een torn daeten , die lijf en leven methem wilte wagen na zulk een rijk land; maer den waegen. De togt ging wederom
de monnik Beitran en 7 meefle ge- by de rievier del Norte op. Efpenis bevolg Hemde de reis af. Pal echter fichtigde vorders ( na een vriendelijk
Hont Efpenis met negen gezellen. affcheid van de cibolaefers , verzoeBeitran dieshalven neemt voor te kendefijn wederkomft in flerkergerugge te trekken,enEfpenis na7 gezei- tal) de landfehappen de los Guires en
de meir. Anderhalf honderd Indiae- Hubates. t Gebergt van Hubates heeft uümp
nen uit Cibola hielden hem gezelfchap. veel pijn-boomen, cederen en rijke***1
Ses en twintig mijl voort-gereift, mijnen. d'Ingezeetenen , metbevonden een volk-rijk landfchap: aen fchilderdecotoene mantels bekleed,
welkers grenzen foo haeft naderden, bewoonen koftelijke huifen , vijf
kreegen de weet: indien wilden Vierkanten hoog. Voor 7rijk losTa-ti]*?«™
dood-geflaegen worden, fouden de wwftietenze'thoofd; want niet toevoeten binnen verbooden paelen gelaeten wierden over de grenzen te
zetten. Onaengezien zulk een bloe- komen. Weshalven, dewijl weinig
dig verbod, will Efpenis door de aen- in getal en verfeheide ziek waeren,
kundiger, begiftigt metfchenkaedje geraedzaemfl : over de ftroom de las
voor de cacique, foo veel te verrich- Vaccas{ wegens de meenigte koeijefl
ten : dat de toegang wierd vryge- alfogenaemt) na de rievier Conchos, en
Dorp za- fielt. Ja de dorpelingen van Zaguato
voors de vlekke Bartholomeus, alwaer
guato. ftrooyden meel op d' aerde , over de togt begon, te vertrekken. Hier
welke de Spaenfche paerden Hapten. verftond Efpenis, dat Beitran, lang
Efpenis kreeg op fijn vertrek veertig voor fijn aen-komft, na Guadiana den
duizend kotoene - mantels en veel weg was in geflaegen. Doch, (om nazilv erwerk: zond de pakkaed/e en der de gelegendheid van Nieuw-Megefchenken met vijf lijf-knechten en xico te verflaen, waer op Ruyz, Efpenis
en
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en Beitran enkelijk toe-leiden) 7zal rondom 7 gtoote meir van Mexico
dienftigzijn van d'eerfte oorfprong, De Suchimilcos namen de zuid-kant
food'hiftoorien toe-draegen, te be- in : enbouwden, behalven twee anginnen, d Oudfte bevolkers van dere fteden, een hoofd-ftad na haer
7 noordelijk Americaenfche gedeelte naem. Defgelijx deeden de Chalcas
Nieuw-Spanje, droegen, wegens haer ten noorden. De Tepanecas in 7 wetoomeloofe woeflheid de benae- llen fliehten Azcapyzalco , foo veel
ming Chichimecas. De hoolen in rot-gezeid als een Miren-hol, wegens de
zen en bergen dienden tot verblijf- meenigte der inwoonders. d'Oofteplaetfen; de mollen, konijnenhaeg- lijke hoek befloegen de befpraekte
diffen flangen , wormen , kruiden Culhuaes. Ieder benaeming heeft een
en wortelen ten fpijs. Terwijl de byzonderebeteikenis; want d'eerfte
vrouwen op de togt den mannen gej beduit, volk van bloem-akkeren : de
zelfchap hielden, zlingerden de kin- tweede volk van monden : de derde
deren in gevlochte korvcn aen boom- volk van bruggen : de vierde, kromtakken. Geen fweem van land beftier vjolk. Zedert trokken. de Tlatluicas,
was te vinden, by die enkelijk leef-1 eenplompe landaerd, over'tgebergden zonder zamen - wooning. Alle te aen d' ander zijde des Mexicofche
akkers bleven onbebouwt : ter tijd meirs : en timmerden verfeheide
haer fes ge- t o e de Navatlacas uit Nieuw-Mexico, vlekken op eenr heete vruchtbaere
flachten der verdeelt in twee geweften Aztfan, een
grond. Haer hoofd-plaets kreeg de
f* *' reyzigers-huifvefting, en Teuculhuacan,naem Quahunachua, een boodem, daer
een landfchap van herkomftige uit god-eens arends ftemme geluid geeft. De
delijkevoor-ouders, na Nieuw-Spanje Tlafcaltecas reifden tot onder de
verhuifden. Thans geraekte 7 zaed in fneeuw bergen; welker een tuflehen
d'aerde. Defe Navatlacas , gewend Mexico en de los Angelos een yzelijke
huifen tcbewoonen, af-gooderymet brand hemelwaerd fmijt. Alhier wijd
beeiden te plegen , landen te ploe- en zijd verfpreid, bouwden verfeheigen, gefchikte beftiering te gehoor- de dorpen, en deftadTlafcala. Dit is
zaemen, waeren verdeelt in fes ge- de landaerd, die den Spanjaerd toeflachten : ieder geflacht bezat fijn af- viel, door wiens byfland hy fich
gebaekte land-ftreek. Hierom als meefter maekte van Mexico: waerom
noch doorgaens in iVteAvcöfesgefchil- ook aisnoch tol-vry woonen. Wanderdekuilen vertoond werden , waer neer defe fes geflachten herwaerds uit
uit de fes Navatlacas te voor-fchijn Nieuw-Mexico over-quarnen, deden
quamen. De tijd, wanneer Nieuw- de Chichimecas den vreemdelingen
Mexico verbeten, brengen de keuri- geen tegen-ftand; maer verbergden
ge tijd-rekenaers op 'tjaer negen hon- fich op fteen rotzen. Niet alle evenderd en veertig. Zyfpilden aen haer wel genooten^ulk een ruft; want de
buiten ge-togt tachentig jaer, die anderzintsChichimecas, die voor de Tlafcaltecas
meindenk- m e e n m a e n d konden af-leggen. De plaets hadden ingefuimt, hervatten
moed : en dewijl op haer reuzen7og*ttUr'zei- oorzaek der zammeling ontftond:
vi.
krachten
fteunden, greepen de wadewijl fich t' ellekens neder floegen,
alwaer vruchtbaere landouw vonden; penen in de vuift.'tHad met de Tlafcaldoch door haer duivels, zichtbaer tecas gedaen geweeft, ten zy een
verfchijnende, gewaerfchouwt tot trouwloofeliftwelbefloeg; want onvertrek, kraemde t'ellekens op: foo der vriendfchaps-fchijn overvielennochtans, dat niet alleen oude, mag- ze d'ontwapende Chichimecas, zulx
teloofe, kranken en opfichters over niet een telijve bleef. Jofeph de Acofta
de felve aldaer lieten blijven; maer getuigt: hoe hy , op 7 jaer vijftien
ook prachtige gebouwen : debouw- honderd fes en tachentig, binnen
vallige over-blijffels zijn als noch te Mexico een grafgezien heeft, in welk
vinden op den weg, lanx welken een Chichimeca lag : Wiens kies de Eengmto
trokken. De fes geflachten verdeel- groote eens mans vuifthaelde: d'ove- "*'•
den fich aldus. Vier legerden fich rigeledemaeten waeren na over-eenEe z
kom-
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ko mftige gelijk-maetigheit.Zedert de end'hexe met haer aen-hang af-fm>
zegen by de Tlafcaltecas bevochten, den. Defe aldus verlaeten, flicht
leefden devoor-noemde fes geflach- aldaer 7 vlek Malinalco, by tovenaers
ten in onderlingevreede. Zy verbün- bewoont. Ondertuflchen verfwakte
den elkander te naeuwer door hou- t heir hand over hand : alfoo 'tellewelijken. Ook hieldenfichd'overige kens aller wegen volk achter-liet.
Chichimecas op of omtrend 7 geberg- Men vondgeraedzaemft'op Tula uit
te : lieten de nieuwe bevolkers ge- te ruften. Een groote rievier be- %£jßm'
ruft zitten : janamen zelf eenigege- fproeyde 7 land. Uit laft des duivels ZvkrT
fchikte zeden te mets van haer over: af-gedamt, ftroomde rondom den
zulx nubegondehutten te bouwen: berg Coatepec en maekte een ruim
overften te verkiefen : en na wetten vifch rijk meir. 7 Meir, beplant aen
't Sevenße televen. Drie honderd en twee jaer den oever met willigen, populieren
geflacht der
bezaetenze nu Nieuw-Spanje : wan- enelfen, was t'aengenaemer door
Navarlacc.s > haer neer een fevenfte geflacht, uit Aztlan 7gevoogelt, in 7 geboomt neftelenwonderlijk
en Teculhuacan - ftrijdbaei; en burger- de. Vele vonden nu zulk een verweder vaeren enbe- lijk, te voorfchijn quam. Haer duivel maek : dat, warfen van reizen, alhier
dnjf.
Viztlipuztli beloofde een over-magtig voor-naemen te blijven. Oevelnam
gebied, indien na 7 land, by d'andere Viztlipuztli foodaenige toeleg op.
fes geflachten bewoont, verhuifden. Gebood den dam te breeken, en
In een bieze arke wierd Viztlipuztli t water aen d'oude boezem te herfteldoor vier voornaeme priefters ge- len. Dreigde de Iaf-hartige fwaer te
draegen. Aen defe gaf hyte kennen, ftraffen.. 's Nachts ging aen eenoord ^ordi"
vverwaerds en wanneer zouden des leger-plaets een yzelijk moordvoort trekken of ruften. Soo meenig- efchrey hemclwaerd. De morgenmael eiders flil-hielden, bouwdenze ond ontdekte een groote meenigte,
in 7 midden des legers een tehte voor menfehen uit welker op-getarnde
den afgod, geplaetft op een outaer.
borften d' harten waeren uit-gerukt.
Thans bezaeyclenze d'aerde; doch
indien d'afgod voord'oogft laft gaf De verfchoonde reifden voort na
totdenoptogt, bleef7gewafchflaen Chapultepec : alwaer fich in 7 gebergvoor de ouden en zieken. Mexy, van te fterkten tegen de Volkeren ronwelken de naem Mexico afdaelt, dom her, welke Copil zoon der Mageleide eindelijk 7 heir binnen tland- linaloofche toverefle op-ruyde. En
fchap Mechoacan, vol vifch-rijke mei- eerlang trokken de Tepanecas en Chalren . De vermaekelijke grond lokte cas tegen de nieuwe gebuuren te veld.
ieder aen, om vafte wooning tene- Bioedigging de ftrijd toe. Vitzilovitli
men;doch Viztlipuztli ftond het geen- voerde 7 Mexicaenfche heir: drong
zints toe. Alleenlijk vermogtenze tegen de üagotdens der Tepanecas en
eenig volk alhier te laeten onder be- Chalcas held-daedig in : zulx de
ding : datmen de klederen der bly- vyandlijke geleederen ontflooten :
vende , wanneer in 7 meir Pazcuaro en hy voor 7 volk ruim-baen maekte,
baeden,zoudenrooven, engefwind hoewel met fijn dood, om zeeghaftig
7 leger flillekens op-breeken. De be- te trekken naCulhuacan. De vorft van
roofden namenfulk eendiefftal met dit landfchap ruimde op haer verfoo diepe wrokop : dat zedert tegen zoek, een woon-plaets in aen 7 witte
de Mexicanen een onfterfelijke verbit- water Ticaapan, welkers oevers grimtering voeden. Mexy vorderde reis; melden van adderen en Hangen : ten
doch niet zonder groote fporreling; einde defe vreemdelingen alhier om
want alfoo Viztlipuztlies zufter, die halsraekten. Geheel anders viel het
geduurig 7 heir groote fchade toe- werk uit; want zy aten zonder hinbragt door tovery en , na goddelijke der 7 vergiftig ongediert; en meften
eer ftond : openbaerde Viztlipuztli d'onvruchtbaere grond, dat rijken
in een droom aen een der arke-dra- oogft gaf. Ieder wilde gaerne vafte
gers : 7 leger zoude ftil vertrekken, woon-plaets maeken, na foo veel
omfwerving, indien Viztlipuztli 7 verblijf
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vreemde blijf goed-keurde. Defe in'ttegen| 'tbeeldafgrijzelijk. Maeraldermeeft,
mg
' deel gaf te kennen : men moeft een de bek in de buik, gaepende zeer wijd
weg tot heerfchappy openen door de vol tanden: in de borfl glinfterden
wapenen, en een Culhuacanfche twee vuurige oogen, en onder d'oodochter ten godinne verhelfen. Des gen trok de neus duizend fronzen.
caciques dochter van Culhuacan hierDe voeten eindigden tot klaeuwen.
toe verzocht, wierd den vreemde- Doch de voornoemde fchabel was
lingen met prachtige cieraedjen en behangen met koftelijke kleinoodftaatelijk gevolg over-gelevert. Soo jen, goud, rondaflen en fchilden van
haeft zy Ttcaapans ftrand betrad, veel-vervige pluimen gevlochten.
wierdlevendig gevilt : 'tvelgevuld: Zelden wierd 'tgordijn opgefchoo7 gevulde vel Tocci genaemt: en gods- ven achter welk d'afgod fchuilde.
dienftigaen-gebeden. Doch niet ver- Nevens Viztlipuztli ftond gemeinelijk
genoegt met dufdaenige wreedheid, een minder beeld Tlaloc , en de goontbieden de vader: op dat fijn doch- dinne Tocci dochter van Culhuacans
ter , ten goddelijke waerdigheid ver- vorft , uit 'sduivels laft gevilt. Zeheerlijkt, bezochte. De genoodig- dert meinden, dat nooit aengenaede quam af, niet zonder fwaer ge- mer verfcheenen voor haer goden,
volg : wierd geleid in een donkere dan bekleed met eens menfehen huid.
kapeile , alwaer met 7 brandende Ook hieldenze^een offer waerdiger,
wierook kennis kreeg, dat de godin- als 7 hart levendig te rukken uit de
ne niet anders was, als 7tvel fijns borfl der vyanden: zedert de duivel
dochters, binnen vol vulzel gepropt. aldus moorde , die tot Tula wilden
De vader, ziedende van klemmende verblijven. Doch Toccihad een zoon ifonderiijke
hart-zeer, valt zulke wreede mis-han- zeergenegentot dejagt: fijn gelehrt- g ^
delaers op 7 lijf, die tommelinx de derde af-beeldfel wierd by de Tlafca- lazers met
vlucht namen tot de plaetfe, alwaer
lazers, tuflehen 7geblaes op körnet- d'afgod
-Befchru- namaels Mexico böu wden.Te vooren
w #W8
ten
en
bazuinen
om-gedraegen,
niet
*"
'
1S
"vSpuz- meenig werf verhaelt van de beftierzonder
een
groote
meenigte
volks,
///.
der der genoemde reis Viztlipuztli:
na een prieel op een hooge berg.
'tzal dieshalven dienftig zijn, een 'tPrieel, gevlochten uit groene taknader befchryving hier af te geven. ken , vertoonde midden weegs een
Dit was een houte beeld, nadege- outaer ten rufl des afgods. Onderdaente eens mans, gezeten op een tuflchen omringden de zamen-geblaeuwe fchabel, onderfteunt door vloeyde den voet van 7gebergt, en
een ros-baer, aen welker ieder uiterfle flaeken alle ftruiken rondom in
hoek een flok met een flange-kop uit- brand. Te gelijk ging een veld-gefleekt. 7 Voor-hoofd ftond blaeuw fchreeuw op, behalven 'tgeluid van
gefchildert : een ftreep van dierge- verfeheide zang-tuigen. 7 Wild verlijke verve ging over de neus, reikte fchrikt , vlood na den top : en wierd
totbeided'ooren. Op7hoofdblonk meer en meer door de meenigte toeeen koftelijk pluimaedje : d'einden dringende bezet: zulx eindelijk by
beftaende uit gebruineert goud, duizenden voor den outaer van Toccis
maekten den veder-bofch t'aenzie- zoon ten offer geflagt neder-Aorten.
nelijker. De Hinker-hand hield een Thans geraekte d'afgod wederom
witte rondas, met vijf vederen be- binnen fijn tempel: en 7 volk bereide
plakt: boven Hak een laurier-takjen 7gevange wild tot een feeftelijke
uit. Nevens 7 fchild lagen vier pijlen, maeltijd. Immers foo grooten eeruit den hemel gezonden. Derechterbiedigheid droegenze Tezcatlipuca
handbevatte een leen-ftok vol blaeutoe,
ter oorzaek de zonden vergaf.
weftreepenflangs-gewijsgekronkelt.
Achter de fchouders ftaeken vleuge- d'Afgod, gemaekt uit een git-fwarte
len op-waerd, niet ongelijk der vle- blinkende fteen, droeg koftelijk geder-muifen. De oogen rond en de waed, goude oor ringen, in d'ondermond tot d'ooren opgefpart maekten fte lip een zilverefchacht, zomtijds
vettoonende een groene, zomtijds
Ee 3
e en
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een blaeuwe pluim : 7 onderfte hair onvruchtbaerheid en befmettelijke
gegefpt met een goud-gebruineerde ziekte : en had dan een gantfch verriem, wiens einde een goude oor feheide geftalte. H y z a t o p een fchahad : op 7 oor ftond een rook ge- bel, achter een roode gordijn, gefchilderr, welke beduide de gebeden borduurt vol doods-hoofden en beenvan bedrukte zondaers : voorts hing deren. Zijn licchaem pek-fwart;
de riem vol peerlen, enom den hals 'thoofd vol quarteis-vederen befleceen juweel den borfl bedekkende, ge- ken, een rondafle uit welke vier pijlen
lijk ook een groene fteen den navel: ftaeken in de flinker-hand , en een *
goude arm-ringen vercierden d'ar- roede in de rechter, maekte 7beeld
men. Deflinker-hand hield een wae- af-fchouwelijk. Quetzaalcoalt d r o e e ^ y ^
yer, gemaekt van een goude plaet, zorge voor de koopluiden. Geplaetft ««/*#/#
vyaer uit veel-vervige vederen Haken: binnen een hooge tempel, had eens'
de plaet glinflerde gelijk eenfpiegel, mans gedaente, behalven 'taengeenin defpiegelbefchouwde Tezcatli- ficht; want dit geleek na een vogelspuca alle weereldfche zaeken. Om köpmet roodefnebbe, kämme, leimifdrijven te wreeken hield de rech- ten, bek vol tanden eneen languu>J
ter hand vier pijlen. Sijnfeefl wierd fleekende tong : op 7achter-hoofd
alle vier jaeren eens plechtelijk ge- ftond een mijter: om de beenen flin-j
houden. Doch de zelve afgod ftond gerden zijde koufe-banden volpeer-ij
ook gefielt over honger, droogte, len.

Veertiende Hooft-ftuk:
N

IEUW-GJLIC1EN.

leuw-Galicien , anders ook fticken. Zap uit quecn gedrukt ftilt
genaemt Guadalaiara, na de de pijn door fchorpioenen veroohooft-ftad, en Xalifco na een zaekt: tegen 7 tweede quaed helpt'
voornaem landfchap, fcheid azijn en citroene - vocht. Ook valt
van Nieuw-Spanje omtrend d'haven hier een groene fteen, welkers geNavidad,en'tmeir Chiapala: ten noor- neezende kracht byzonder werkt op
den en ten deelen ook weftelijk leid 7graveel. Goud-mijnen heeft niehet onbekend: tegen zonnen-onder- mand noch ontdekt. Zilvcrenkoper
gangfpoelt de Zuider-Oceaen : de kuft word overvloedig uit - gegraeven.
in lengte is twee honderd en feventig 7Zoud komt van regen-water. Gantmijl uit-geftrekt, en doorgaens be- fche bofichaedjen groeyen hier van
woont : begrijpt de geweften Guada- tunas of Indifche vijge-boomen, on- x«»*«
derfeheidenin feszoorten. d'Eerfte, AM»laiara, Xalifco, los Zacatecas , Chiamtla,
by de Portugeefen cardon genaemt,
CuUacan,Ianeuva,BizcajaenCinaloa. By
de zoomer- hooy- en oogft-maend heeftfeherpe diftelen, dikke bladeren
valt fwaer water "en donder; doch vol ly machtig zap, een wel-riekende
klaert doorgaens fchielijk op.' s Mor- bloem, lang-werpig-ronde vrucht,
gens dauwt het geweidig : de rijp met een oranje-appeisfchelle bedekt,
ontdooyt haeftig. Nooit is de lucht dünne worteis, en wafcht by andere
befmet: zulx de meefte inwoonders boomen op. De vrucht beftaet bineen hoogen ouderdom bereiken. nen uit wit zappig en fmaekelijk
7 Land leid eiders vlak en zandig, vleefch, vol blinkend fwart zaed.
of ook kleyaebtig; maer meeft rijft De tweede draegt een ronde flamme,
het met fteen klippen en gebergt, be- en de flamme, takken vol gefternde
fchaduwt van fwaere pijn-boomen en diftelen, hangende benedenwaerd:
eiken, waer onder meenigte wolven de bloemen wit achtig groeyen recht
haer onthouden, die dagelijx groote op uit de takken. De vrucht fcheelt
fchaede toe-brengen: gelijk infchelijx niet van decardons, alleenlijk is kleinde beeten van fchorpioenen en mou- der. Caxalu maekt de derde flag: fchiec

Befchrijving
vanNieuvGalicien.
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op tot een groote boom met fteeke- nilje is een wormtje, welk groeyt onlige takken, beftaende uit zamen- der 7 blad van cumbeba , en met een
gegroeyde bolletjens. A en d' uiterfte vliesjen bedekt word. Konftig afgetop wafcht een groote witte bloem. noomen, droogt in de zon : en geDe vrucht, eens foo groot als een droogt dient voor een koftelijke
ganfen-ey , is aengenaem verkoe- koopmanfchap. Jofeph d*Acofta gelende. De vierde zoort met een tuigt : hoe de Spaenfche vloot op
rechte flam, vol doornen, loopt in 7 jaer vijftien honderd feven en
d' hoogte dunner en dunner toe: aen tachentig, na Spanje voerde voor twee
7 einde der dünne takjens brengt ie- honderd drie en tachentig duizend
der dik blad een ander voort. 7Pit feven honderd en vijftig reaelen van
der ftam, vol wonderlijke huisjens, achten aen cochinilje. Eindelijk beis broofch gelijk een vlier-boom. behoort tot de laetfteflagder tunas de
7Houdaengeftooken verftrekt voor ururumbeba, met een rechteftamvol
toorzen. De vijfde cumbeba groeyt diftelen wanfchikter orde,wiens top
uit dünne worteis, met drie- of vier- een bofch dikke doornachtige blahoekige dikke bladeren , vol geele deren, niet ongelijk der pahn-boo- lleekels. De bloem is weihig klein- men, vertoont: word alleen gevonder als der voorige : de vrucht lang- den in dorre plaetfen, verre van zee
werpig-rond, hard en rood: 't vleefch af-gelegen. Voorts draegt Nieuwwit, zappig en tot geringe klonten Galicien weelderiger quee-appelen,
zamen - geftremt , gelijk bevroore peeren, granaeten, vijgen, peerzifneeuw. De doornen der cumbeba ken, abricoofen, milcatons, en andere vrüchten uit Spanje herwaerds
cochinüje treffen foo diep, dat naeuwelijx konover-gevoert,
als in Spanje zelf. En
haerwon- n e n uitgehaelt. En defe zoort van
komf." tunas brengt cochinüje voort. Cocbi- evenfoowelflaegende peulen, gerft,
rog-
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rogge en tarwe. De wortel caftannuelafchiümhoogin de lucht werpen, en
verfchaft beter voedzel voor de ver- 't gehoor wijd en zijd verdooven.
kens, dand'akers. Doch boven alle 7 Ruime meir Mechoacan opent haer
onder-aerdfch gewafch, hoedaenig een wijde mond. Defe ftroom veralhier gevonden worden, namentlijk fchaft overvloedig allerley vifch: en,
onder andere d' haegliflen. iguana, Hatg&fa
xiquimas, yuca, cochuco, cavi, totora
en
diefichin water en op 7 land onthou- «jw*
mneiba- mani, munt uit de wortel batata,
vet, zoeten windig : zykruiptmet den. Zy zijn tweezints onderfchei-. **
tata
een taeye en groene ftruik over de den. d' Eerfte fenembi is vier voeten
grond, en worteltover aldoor nieu- lang, blijde-groen met fwarte en Wit,
we veezeltjens buiten geel en binnen te vlakken , gelijk kamelot: heeft
volmelkachtigezap : 'tbladfweemt een gefchubde huid, witte vlekken
na een hart, en isboven bleek-geel weder-zijds van 7 hoofd, een ry geen onder grijs. In d' alTche gebraeden tande fchubben van de kop tot d'uiovertreffen de knollen. De batata terfte der Haert, open-flaendeneusverfch gefneeden, geftampt en in gaten, wijde fwarte oogen, kleine
water geweikt, maekt een drank, tanden en vier voeten. De iguqa
die dronkenfchap veroorzaekt. Zy^ tejuguacu verfcheelt van d'eerfte:
wordonderfcheiden indriezoorteh. datze op een bruine huid witte vlekkenge-draegt, een langer ongetand
driederley d'Eerfte omenapo-yeima krijgt
(lag,
kookt de geftalte van roode beet; ftaert en gefplitfte roode tong. Beid
doch verfthemelsblaeuwaf. 7Bin- können acht maenden honger lijden:
nenile vliesje fwart-rood doorgefne- en hoewel dikwils en diep gekerft,
den, levert een pek-fwarte vocht. De blijven levendig. Zy fwemmen wel
tweede üagpararo verfcheelt niet van in de vloeden; doch leggen evenwel
d'eerfte, als alleen dat de flamme, haer eyeren in 7 zand. 7 Vleefch gewortel en äderen des loofs purpur- kookt verfchaft niet min gefond als
achtig zijn. Dejetiope is wit, fmae- fmaekelijk voedzel. De Spanjaerden,Statt v«
kelijk en den koorzigen gezond. De over den boodem van Nieuw-Galicien tjjjjj,
nedergeflaegen, leven by denkoop- Li* '
peperaxi. peper, alhier axi genaemt, wafcht
N
in de warmfte valleyen te weeliger, handel, ofland-bouw en voort-tee- ^T",
wanneer dikwils word begooten. len des vees, of berg-werken in de
etAxi verfcheelt onderling in verve, mijnen.Gebruiken wagens en karren,
reuk en fmaek; want zommige is door offen , muilen en paerden gegroen, geel of rood : andere geeft trokken: en Spaenfche maet en geeen fterke muskus geur: en andere wigt. Vreefen voor geen ongemakwederom bijt min of meer: byzon- ken, danwelkedeingezeetenenvan
der d'aderkens en korrelen vernetten een lichtvaerdige inborft toebrengen.
buiten gemein: 7 zout breekt de Defe kraemen om een geringe oorbrand. 7 Kruid cevadilla geneeft de zaek op : ja loopen tot de woeflijwonden der paerden. 7 Land voed nen, ten einde aldaer vryelijk d'ouontelbaere meenigte wild, varkens, de heidenfehe afgodery plegen. Alfchaepen, gehen, orten en paerden. dus verwildert, vallen vaek de SpaenDe mieren befchaedigen 7 gezaeyde fche onvoorziens aen: diefichgewenExters. zeer: gelijk ook d'exters, vallendenen tot ledere fchilden en helmetten
by duizenden in de ftaen de tatwe, en gevoerde kotoene kleding, om
uit welker airen door geen gebaer fcheut vry voor de pijlen tewandeop vliegen. 7 Gebrek van water quelt len. Dit woefte volk isfehrander genoeg; doch luv: werkt niet, ten zy
Grootfte d'akkers ongemein. De grootfte rievoor groot geld gehuurt. Zy draegen
vier Guadalaiara valt in de Zuiderrievier.
kotoene hembden, vierkantige manOceaen, met weftelijke bogten natels uit de zelveftof, met twee knoo7 noord wellen. Vier mijl beneden pen voor de borfl toe-gegefpt, onderde ftad Guadalaiara,ftortzevan eenbroekenen gezooldefchoenen. BieHeile rotze diervoegen nederwaerd: fe-matten verftrekken tot bedden,
dat de bruifchende wateren haer
op
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op welke ruften onder kotoen e-dee-1 en zaey-akkers. 't Na by gelegenge
kens. Groene fteenen en flek-huis-1 bergt levert overvloedig timmero
jens vercieren d hals, armen en bee- hout. Allerley Spaenfche gewartchen
nen t Grootft vermaek flelienzein jflaegenhier buiten gemein wel. Bindanzen na een grofgeluid welk de nen de ftad word een hooge koningfpeel man op een hol hout maekt. lijke vuurfchaer gefpannen. De
'tHoender-vleefch en 7 brood maiz hoofd-kerk brengt geen klein cieraed
word gehouden voor de fmaekelijk- toe. De Minne-broeders en Auguftijflelekkerny. De drank cacaoftaetin ner-moniken bewoonen prächtige
hooge achting; doch aldermeeft de kloofters. De biflchop ftaet onder de
Maguey een w j j n ? die zy uit maguey tappen. DitMexicaenfche artz - biflchop. De
ZotT is de wonder-boom, welke alles le- lucht, zeer gemaetigt, veroorzaekt
vert; namentlijk rteroop, hooning, geen ongemakken , noch door nijolie, azijn, gaeren, naelden , wa- pendekoude, noch doorover-maeter en wijn: waerom ieder foodaeni- tige hette. Maer behalven Guadalaiageomtrendfijn wooningzorgvuldig ra fliehte ook Guzman in 7 geweft
Tepique 7 fledeken del Efpiritu Santo, andere fttacht flaet: anderzints waffchen ook
als ook Santa Maria de los Lagos, om dekens^
in 7 veld. Zy hebben breede dikke 7 platte land te verzeekeren tegen
bladeren, welker einde fcherp toe- de Chichimecas , een woeft volk tufloopen: de fcherpe fteekels uitge- fchen noord en oofl. Uit haer boftrokken dienen voor fpelden en nael- fchen en onder-aerdfehe kuilen naekt
den. Ook leveren een hairige Hoffe, te voorfchijn gefprongen, en veelin plaets van gaerngebruikt. De jon- tijds dol en dronken van een drank
ge flamme gekerft verfchaft een zpe- met zekere worteis gekookt, quelte vocht : die op-gezooden geen len vyandlijk 't rijk Guadalaiara. Het landfchap
fmaekelijke wijn wijkt; doch ver- tweede landfchap is Xalifco , haer *tJe?'
zuurt, edik geeft. Tweemael ge- hoofd-plaets Compoftella, door Guzkookt flolt tot een rteroop : en in- man getimmert, en genoemt na de
dien ten derden-mael over 't vuur Had in Galicien, vermaerd door 7 graf
komt, ontfangtden fmaek deshoo- des apoftels, Jacobus , volgens de
ninx. 7 Houd bol behoud 7 vuur ge- Roomfche fchrijvers aldaer ter aerde
lijk lont. Eindelijk draegen de inge- befielt. Dit Indifche Compoftella leid compoftella
zeetenen in ledere zakjens cacao, dicht aen de Zuider-Oceaen, op eeneen
maiz en peper onder een geftampt. barre grond, onder een brandende
Over ieder dorp word by de Spaen- hemel. De vochtige boodem brengt
fche Raed gefielt een Indiaenfche ca- veel ongediert voort. Behalven anCapybara
cique, alcalde en alguazil. d'Eetbaere dere fchadelijke dieren, eet de capy-wild beiß.
waeren ftaen op een gezette prijs. De baraboom en aerd-gewafch by doncaciquen hebben erfelijke flaet-vol- kere nachten af. 7t Beert gelijkt na
ging. Niet vattenze oevelder op, als een tweejaerig verken : heeftkorte
ipottery. 't Hoogfte geluk leid in het beenen en klaeuwen, een dikke kop
aenzien van ftrijdbaerheid. Guinee- met een baerd, opene ooren , aen
fche Mooren doen defwaerftearbeid. ieder kaeke-been vier en twintig tanDe Guachichiles en Guamares zijn den , behalven twee kromme flagmanhafte oorlogs- mannen : hebben tanden: 7is zonder ftaert, en gaet
ieder een byfondere tael,w7elker geen langfaem , doch fwemt ongemein
van beide eenige over - een-komft fnel, en duikt lang onder water.
Veeltijds weydenze by groote tropStadt Gua- heeft met de Mexicaenfche. De ftad
pen
dalaiara-.Guadalaiara, die 7 gantfche landfchap , en maeken een vreefelijk gehaer benaeming toepaft, is gebouwt, luid. Tegen Xalifco ftoot Chiametla Landfchap
ch,ametla
in 7 jaer vijftien honderd een en dar- lanx de Zuid zee. d'inwoonders draetig , door Nunnez de Guzman, op een gen körte mantels harten-vellen
vlakte Molino, befpoelt van een ver- fchoenen, en fchilden uitftijve ftokfche rievier, omringt metaengenae- jens gevlochten, van welke fich verFf
wonme fonteinen, vruchtbaere weiden
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wonderens-waerdig dienen in den rtang voor Godeerden. 'tSelve geoorlog. 't Vrouw volk, boven andere tuigt Erajmus Stella van de oude
in fchoonheid uitmuntende, gaet tot Pruiffers, Sigifmond Baro van de Lijflanders en Alexander Guaginus van de
Dorp Sev.i de voeten toe gedekt. 7 Dorp ßnt
fit aen.
Sebaftiaen is geflächt by de hopman Sarmaten en Samogithen. Het zijn de
Francifcus de Yuarra, op 7 jaer vijftienwoorden die Julius Scaliger tegen Carhonderd vier en vijftig. Alhier zijn danus gebruikt: In Samohithta dienen
zedert veel zilver-mijnen ontdekt, d inwoonders de haegdiffen groot anderen fmelt ovens gemetzelt: in welke halfvoet, fwart en dik voorgemein7 zilver met foroche gefmolten, bo- zaeme huis-goden. Indien haer eenig
ven op'tlootdriftig blijft. KenChia- ongemak treft oor deelen den God niet
behoorlijk geviert te wefen, of met te
cuTiacan* metla volgtCullacan ten werten. Nunfechte
en jpaerzaeme fpijs onthaelt.
ou-^mans „ e z de Guzman ontdektealdereetft dit
ttgt
'
landfchap , wanneer hy Guadalaiara Weshalven naeuwer achtop hemßaen:,
had gebouwt. De togt leid aldus. Uit ten einde meer geluk erlangen. En de
Chiametla voort -gerukt na Piaizala, zelve fchry ver : In 7 Landfchap Caverwoefte dit geweft te vuur en lecutzijnftangen met ongemein groote
fwaerd. Met gelijke wreedheid liep koppen , können 7gewigt van 7 alderhy af de landen Zäpuätan en Piaßla. fwaerfte varken haelen : de koning be'tEerfte, eenvlakkeboodemjagbe- wijftze godsdienft. 7 Schijnt de duivel
flooten binnen hoog gebergt. De vermaek fchept, gedient te worden
Spanjaerden vonden hier niet als vrou- onder zulk een gedaente, in welke hy ,
wen en een groote rievier de la Sal, den val des menfchelijken geflachts
welker oevers dicht bewoont wae- voibfagt. Guzman uit Piaftla, alwaer
ren. Piajlla fliet tegen d'Oceaen, en de Spanjaerden op 7 fghoon yrouw-,
wierd befproeyt van een ftroom even- volk verflingerden , na Bayläget tliH^
eens genaemt. De huifen, vreemder- ontdekte de groote rievier de Muge-L
wijfegetimmert, vertoonden binnen res, een land vol boflchaedjeen wy-'
uitdonkere hoeken een affchouwe ven. Lanx Mugeres opwaerds verlijk geficht; want aldaer lagen dui- trokken, klom eindelijk by een ge7'i:"vJ'~ z e n d e n flangen, kloots-gewijs inbergte na den top.Uit 7 volk-rijk vlek
/langen. een gerolt:ftaeken dekoppen boven, Quinola deeden de dorpelingen een
onder en ter zijden uit, enzyffelden Harke aen val; doch bergden flehten
gelijkelijk met op-gcfperde bekken. laetflen binnen een dichte boflchaedd'inwoonders in kotoen gewaed je. Zedert gaf hy 7 vlek, door wiens
beweefen aen de flangen nederige midden een aengenaeme vloed
eerbiedigheid, ter oorzaek de duivel Hroomde de benaeming Quatrobarfich in zulk een gedaente dikwils rios, en 't naefle hier a^n Leon, ter ooropenbaerde. En defe gewoonte is zaek aldaer een leeuw ontmoete.
oud. Toen Eva tot den val gebragt 7Land, vruchtbaer en vol wooninwierd, misbruikte hy dit felve fchep- gen , wierd jammerlijk verwoeft.
j . , , . fei; want het was lidiger dan al het Voor d'ingang van een bofeh vol huiCen x
gedierte des velds, 'twelk de Heere fen kreegen de Spanjaerden een fchenGod gemaekt had. En hierom zoo diep digeneep. Zy wierden echter meeby d'alder-oudfte heidendom in-ge- fters ; doch niet zonder fvvaer verlies:
wortelt, onder de geftalte van een en fpatten dieper en dieper by'tgeflang haer afgoden te eeren. De bergtein. Ondertuflchen begon de
meeft vereeuwde geheimeniflen der leeftogt fchaers om te komen : men
Grieken bragten mede : datze, vol- beoogde geen uitkomft der moeyegens Plutarchus, Hefychius, Clemenslijke togt. d'Honger benoodzaekte unifM
CullMt
'Ale.xanäVinus en andere, wanneer deCullacan aen te doen, een landfchap
Pm-.il ve- veborgenfte gods-dienft pleegden, nevens de Zuider-Oceaen , niet min
dient on.i.r
vruchtbaer als zilver-rijk. Guzman
flangen n uitriepen Eua, en te gelijk een rtang
toonden
bouvvde
aen de rievier Orala, omde
^Tl'"
< Phylarchus en.Elianus fchryfpreyt v en den Egyptenaers toe : datze eennabygelegendheid der ftroomen de
las
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lasMugeres, de Salem Piaßla de ftad kleine kop. Dieper zeewaerd vlie- vuegende
fant Miguel; maerisnamaels, vijf mijl gen depirabeben, die by duizenden vtlchnederwaerds en twfee van de zee- te gelijk fich op-lichten boven de
kantaf, verleid in de valleye Horaba, golven , om de dolfijns en andere
vol fruit-boomen op weelige zaey- roof-viflehen te ontdönkeren : terakkers geplant. De vloed uit zee wijl ondertuflchen in de klaeuwen
komt door de rievier ciguatlan tot de der vogelen vervallen : of ook der
ftadop, en levertovervloedig vifch. viflehen ,• alfoo t'ellekens moetenneByzonderlijk worden in de mond det-duiken, om de vleugelen te natten. Defe vleugelen beflaen uit een
vifch gua- der rievier gevangen de gitarapucu,
rapucu. feven voeten lang, wanneer fijn volle dun en donker-graeuw vlies , door
wafdom bekomt: heeft geen fchub- taeye vinnen in de lengte onderfcheiben; maer een gladde huid, doormen- den. De vliegende vifch verfcheelt
geltmeteen züverachtige en groene ook onderling zeer: de meefte gelijverve: van 7 hoofd tot de ftaert loopt ken eenigzints na haring : andere
weder-zijds van 7lijf een bogtige hebben een dikke kop, voor bot, bylijn, uit dünne fchelpen,gevlochten. kans als de dolfijnen. De landouvv
Zy fwemmen fnel: leven by vifch: vorders rondom fant Miguel is van
en fchieten haer kuit in de zee. öuds her dicht bewoont. d'Huifen
7 Vleefch droog en gezond , word konftig getimmert, vertoonden aen
met zout bewaerd tot winter-voor- deboven-dorpels fchandige fchilde- schandige
raed. Ter zelver plaets valt ook ryen , niet alleen van vleefchelijke^'^"'
de piracoaba, zeer blinkende wegens vermenging tuflehen man en vrouw;
zilvere fchubben : heeft een breede maer felf Sodomitifche vuiligheden.
efplitfle ftaert een lange witte I egenwoordigfpillen de Spanjaerden
aerd, vier groote yinnen en een veelkoften aen de zilver-mijnen de
Ff 2
las
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las Virgines. Tegen Cullacan floot de tenen vetfchillen weinig of niet van
3 ?
noorderlijkfte kuft Cinaloa. de voorige. Alhier rijft een ry berDe vordere togt, by Nunnez de Guz- gen , die diep zeewaerd loopen, en
man afgeleid, kan dienen tot een be- voorts fich met groote bogten honvlnGuz-* fchryving van dit landfchap. Wan- derd en tachentig mijl tot Xalifco toe
neer Guzman weinig weken binnen omkrommen. De vrouwengingen
man.
Miguel had uitgeruft , floeg hy we- gebrandtmerkt in 'taengeficht, de
derom op weg: fcheepte over de rie - mannen ter zelver plaets gekerft, gevier Petatlan, welke die benaeming fchildert en ftrijdbaer. Weshalven
ontfing, ter oorzaek d'huifen met ookde Spanjaerden 'ivlekkefan Juan
matten, Petat by d'lndiaenen, gedekt de Cinaloa niet konden verdeedigen
ftonden. De mannen gebruikten tegen foo manhafte landaerd; onaenvoor dekfel aen een genaeyde harten - gezien Yuarra alle krijgs en levensvellen, onder d' armen door-gebragt. behoeften derwaerds voerde. DusHet vrouw-volk ging naekt, behal- lang belangende de geweften van
ven omtrend de fchaemelheid. De Nieuw-Galicien , by de Zuider-Oceaen
meefte gods-dienft beweefenze den befpoelt. d'Orde vereifcht , dat een
zonne. Maekten geen werk van men- befchry ving ter neder flellen dergene
fchen-vleefch te eten. Zy handelden die landwaerd in leggen. Wanneer
handig pijlen van verre, en k nodzen, Guzman , om Nieuw-Galicien te ontom dicht by te treffen.7 Volk graeuw- dekken uit Panuco verreifde, liet hy
achtig was doorgaens wel-gefchae- aldaer tot onder-fteevoogd Lopes de
Stroom Ta pen. Achtien mijl hooger ftroomt Mendoca, met duidelijke laft : hy
mochala.
de rievier Tamochala, weder-zijds zoude ondertuflchen een togt doen
met dorpen bezet. Tuflehen Petatlan na de valleye Uxitipa : om, desnoo- vaiimu
en Tamochala leggen onbewoonde dig , een volkplanting over te bren- ***•
wilderniflen en bofichaedjen van gen. Mendoca vond ter gezetter plaets
grof Brafilien-hout. Seven en twintig bequaemegelegendheid: enbouw*de
mijl trok Guzman by de ftroom Ta- de Wadfan Luyz, dicht aen de grenzen st*dL*p
mochala op tot Cinalia, een landfchap van Xalifco, onder wiens landbertier
alwaer vijf en twintig dorpen getelt gebleven is : ook zelf zedert Panuco
worden. Bykans anderhalf maend tot de Mexicaenfche vuurfchaer gehield 7Spaenfche heir halte, belet hoorig wierd. Wonderlijk vruchtbaer
door geftaedige rege. De dorpelin- is Uxitipa van allerlei geboomt en
gen verfchaften eenige dagen tortel- aerd-gewafch. Behalven harten en anduiven, haefen, konijnen en aller- der wild, voet het overvloedig hoenley gevögelt; doch pakten fich ein- deren , patrijfen , tortel-duiven en
delijk des nachts weg. De Spanjaerden, yorder fmakelijk gevoogelt. Uit dit
over Tamochalagezet, hielden ftreek landfchap fpruit de rievier , welke
zuidwaerd, door een waterloofe door Panuco in zee flort. Overdaedig
woeftijn. Tenzyin dedellen nu en leefden eertijds d'oude ingezeetenen.
dan vochtigheid hadden gevonden , Byzonder word verhaelt: hoe zyvuileit»
de dorft verfmagte alle. Ook hielp drinkens zat den drank van onderen*"^'
zeer 7 geboomt tunas welkers lieten infpuiten. 7 Geweft Zacatecas LmdfM
door-hakte fchors overvloedig zap lijd gebrek van water, maiz , tarwe ZKMU
leverde Over de rievier Taquimi en aerd-gewafch. De zilver-mijnen
vondenze een verlaeten dorp, uit nochtans trekken veel Spanjaerden
welk een breede weg lanx de ftroom derwaerds. Francifcus de Yuarra ontaf-liep. Guzman derwaers in-geflae- dekte , op 7 jaer vijftien honderd
gen, ontdekte eerlang een flag-orde vier en vijftig, de mijnen nafant Marop 7t vlakke veld. Hierhadderuitery tijn genaemt, en zedert ook Lucas
voordeel: zulx d'lndiaenen, na eenige Avinno, del Sombrerete, dicht onder
tegen-weer om een goed heenko- de ftad delErena. Uit de groeven de zilvam
men zagen. De dorpen lanx Taquimi los Ranchos, Chalchuites, de las Nieves nm'
als ook de tael en zeden der ingezee- endel Frefnillo zouden demijn-mecnaefte
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fters vry meer zilvers trekken, indien zette de zelve door Rodrigo del Rio,
van quik-zilver voorzien waeren. alfoo buiten gemein groote fchatten
d'Onder-koning over Nieuw-Spanje beloofden. Kenfan Juan overwinterde
Luide wijk de Velafco befchikte by iederhy in een fterk huis vol allerley leefzilver-mijn gewaepende bezetting, togt, door hem gebouwt tot een
flaeven, paerden en muilen : om de verdeedig-plaets tegen de Chichimezelve te verdeedigen tegen d'overlaft cas. Doch hoewel flippe wacht hield,
deringezeetenen, die doorgaens ge- , floegenze meer als vier honderd
wapenderhand uitvielen. Ook vaer- Spaenfche paerden en muilen dood.
digde Velafco Minne-broeders af, tenZulk een verlies brak hem denmoed
einde 'teuangelium aller wegen ver- niet , om de voorgenoome togt na
kondigden. Doch Yuarra, bekommert Topia te verhinderen. Derwaerds ge- Landfibap
voor de moniken , geleide haer met fpat, vond dik befneeuwde rotzen en To?'*'
een bende krijgsknechten : ontdekte leed ondraegelijke koude: waer door
by dufdaenige gelegendheid de Val- tmeeften deel der paerden doodley efan Juan en rievier de las Nacaj: vrooren: een wierd op denvijftienen Hilde demuitende Volkeren op de den dag, zedert de geeft gaf, gezien
grenzen. Dicht aen de zilver-mijne ftijf te ftaen niet anders of leefde.
fan Martijn fliehten eerlang de Minne- Binnen de gre*nzen van Topia gevorbroeders een kloofter. Voorts ftelde dert, na dat groote ongemak en honYuarra de mijne tot Avinno, by hem ger uitftond , vernam tegenfland;
gekocht, voor ieder open : mits bc- doch bevreedigde met fchenkaedjen
taelende 7 gerechte vijfde deel aen de ontftelde inwoonders. Eindelijk
den Spaenfchen Koning. Sulk een heeft Nieuw-Galicien zeer bequaeme
vry dorn maekte yeel gaende : zulx havens: namentlijk fan Jago,Navidad, Kavent.
Avinno zeer bevolkt wierd binnen Malacca, Chacalla beneden d'uithoek
körten tijd. Yuarra liet het werk hier Corrientes, d'inwijk Xalifco, de reede
by niet fteeken: zond Antonius Pache-Maffatlan en Chiametla,alfoo genaemt
co na een valleye in Guadiana, om de na d'hoofd-plaets elf mijl landwaerd
stadDH-ftadDurango te fliehten, alwaer vervan d'Oceaen afgeleegen. Alhier en
rango. fcheide ftroomen byzondere gelegendheid verfchaffen tot gemakkelij- infchelijx op verfeheide plaetfen over
Togt van ke wooning. Na drie maenden volgdeNieuw-Galicien waflehen meenigten
ruarra. Yuarra, en voltrok 7 mangel der nieu- anjers , leelien , roofen , violetten,
we vefting. Doch de voornaemfle jafmijnen, behalven andere onbekenzilver-mijnen ontleenen den naem de bloemen. Maer boven al verdient vreemde
boomriorivan 7 landfchap Zacatecas : vijf hon- floripondiumbyfondere aenteikening. pm
mm
Defe
boom
bloey
17
gantfche
jaer
onderd Spanjaerden en foo veel flaeven,
behalven de ruitery, houden hier ge- ophoudelijk : de witte bloezems,
ftaedig wacht. Seven en twintig mijl grooter dan leelien, verfpreiden,voorten noorden der ftad Guadalaiara be- naementlijk by koele morgenftond,
woonen in 7 voornoemde landfchap een geheel liefelijke reuk. Geen minde Spaenfche een gefterkte plaets Xeresder achting heeft de murueuia, by de
inntera. de la Frontera. Niet min koftelijke als Spanjaerdengranadilla, welke nimmer Aerdigt
moeyelijken oorlog voerden hier om niet weelig groent, voornaementlijk JJjJf*"
her de Chichimicas en Guachachilesals van overtollige uitfpruitfels geeindelijk t'onder-gebragt door de zuivert blijft. 7 Loof, gelijk keelkruid gevlochten over een galdery,
Landfchap markgraef Villamanrique. Noord-weN««».£//- fteijjk y a n Zacatecas
i ei( j Meuw-Bif- geeft aengenaeme fchaduwe. Zy
krijgt eindelijk beruchte bloemen, na
caien , vol vee en vruchten. Yuarra, 's Heilands lijden genaemt: d'omtrek
als voltooyt had 7 geen aen de bou- gaet de grootfte roos verre te boven:
wing der ftad Durango fchorte, trok over deblaedjens, beneden groen en
met honderd en dartig krijgsknech- na boven purpurachtig hangt een
ten landwaerd: vond de ziiver-mijnen rond bofeh uit duizend gekronkelde
Endehe , Jim Juan cn Barbara , en be-draedjens, die buiten en binnen verFf *
fchei-
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fcheiden - vervig flikkerende , met eenwit-geele kring. De bloem ontwitte en roode flipjens onderfchei- Huitfichdrie uur nazonnen op-gang,
den, fchoonheids-halven onderling en trekt toe weinig voor de onderftrijden. De bleeke ftijl, dewelke gang. Haer vrucht volkoomen rond,
7
tmiddel punt des bloems beflaet, glad, blyde-groen met witte vlekwerd gedeelt in vijf andere ter zijde ken, dikke fchelle, zaffraen - geel,
gckfomt, onder met een eyer-geel gezond en fmaekelijk vleefch , zit
knopje. Op de middelfte ftijl pronkt vol fwarte zaeden binnen blaesjens.

Vijftiende Hoofd-ftuk :
KIEUW-SVJKJE.

Ieuw-Spanj&, voornaem ge- en de andere , die zonder gehaevent
deelte van 7 Noorder-Ameri- te worden voortkomt,verven foo wel
ca, teltindelengte, van Yu- njet als de rechte cochinilje. De tunas*»«**«
Wd»JOoftelijkftehoek , tot brengt ook een vrucht voort als mon- (JJJJJ
daer Mechoacanftoottegen Guadalaia-niks karzen, buiten met een gladde
drie honderd fettig mijl : in de fchelle, binnen vol korrelen, gelijk de
ra
breedte , beginnende met Panucoos vijgen:de roode wijken in fmaek voor
noorder-einde tot de Zuider-Oceaen, de witte ; doch vervendepifle bloehonderd en tachentig mijlen: hoewel dig. De pijn-appelen verfchillen lmP^W,den ook ten grooten deel tegen 7 noor- van de Spaenfche, dat 7 vleefch bin- '
ten noort den onbekend leid, fchuilende ach- nen geen doppen beflooten leid: hebonlt
ter ontoegankelijke bergen ennaere ben een aengenaemereuk, hongerwilderniflen. De naefte woefte Vol- verwekkend vleefch, en rinfeh-zoekeren , hoedaenig de Tepecuaenes, tefmaek. Ingezult, worden lang goed
bewaert. Ongelijk meer nuttigneid
Guachucules , Cacatequas, Tecaxquines eri andere, die onder den blaeu- brengt de cacao aen, met welke vrucht cacao«
vven hemel by de jacht of verrotte Nieuw-Spanje fterke koopmanfehap JJJ^JJ
krengen leven , en geduurig malkan- drijft: ja verftrekt voor gemunt geld. verßnh
vm
&
der beftrijden, zijn flechts door een Zy teilen by vijf, dartig en honderd,
donkergeruchtkenbaer. Nieuw-Span- wanneer de cacaos-vruchten uitgehaer
je dan leid wijd uitgefpreyt, vol be- ven. De bedelaers lanx de huifen ontvruchtbaerheid. quaeme zaey akkers enweyden voor fangen een tot aelmoes. De hooge
7 vee. Men zaemelt 7t koorn twee- achting defer vrucht ontftaet uit de
mael 's jaers in ; doch indien te veld drank chocolata, die de zelve uit leblijft tot 7 laetfle van flagt - maend, ven : zonder welke d'inwoonders
vervrieft lichtelijk in d'airen, byzon- niet können leven, dewijl op de zelder op koud gebergt. De vijfde zoort ve buiten gemein vetzot zijn, hoeder tunas, genaemt cumbeba wafcht wel anderzints wegens giftig fchuim
hier overvloedig. Onder haer grove een walging veroorzaekt voor die
blaederen groeyt een wormtje,klein- dufdaenigen drank ongewoonis. Als
der dan een vlooye, welktemetsde d'Engelfche zee-voogd Thomas Cangroote en geftalte krijgt van een difch in de haven Guatulco honderd
\veegluis:die een zaed als mijten door duizend laft cacao verbrande, ftond
de gantfche boom neder-zet: ja een geheel Nieuw-Spanje verleegen : dehof van honderd planten binnen een wijl de landfehappen Guatimala en
jaer vervult. De wormfelf iswit, en Nicaragua op haer vochtige gronden
leid bedekt binnen een vliefch: word foo veel binnen een jaer naeuwelijx
\ qprzichtig afgetoogen: in koud wa- leveren. De boomen zelf worden on- £J£JJ
ter of met overflrooyde aflehe ge- derfcheiden in vierderhande zoor- derleyu*un,i'.:.»>- dood : en als dan gedroogt , maektten , wegens groote en gedaente
i.b.y fr*»*' cocbiuilje. De belle en meefte valt verfcheelende
in
: alle buiten gemein
cecLii.Hj
Tlafcda. De bergachtige chichimecas,j teder ; want zy niet alleen nergens
.c.rt
vvaf-
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waffchen als op haer gewoonelijke werpig rond groeyt: zy wijkt in
grond ; maer ookgeenzints verdrae- fw7aerte voor geen meloen : is zafgen de koude des nachts, fterke flor- fraen-geel: heeft een gemeine fleel,
men of heete zonnen-fchijn. Wes- infnydingen over lang, en binnen een
halven de cacao-boomen , die uit d'af-vette en taeye zap van fmaekelijk bitgevallene vruchten voort - fchieten ter , maetrg verkoelende: gedroogt
geen tier hebben, dan in befchaeuw- tegen de zon , verduurt de bederde en warme valleyen. Hierom plan- ving, en word zeer hoog geacht, deten ook d'inwoonders van Nieuw- wijl dechocolata levert. Eer de SpanSpanje den lommer - rijken boom ca- jaerden zieh meefters maekten van
caoquananthli, foo veel gezeid als deMexico, was geen andere drank, als
moeder der cacao, nevens den cacao :uit enkele cacao in waerdy. Men taelten einde onder des felfs befchut wee- denageenwijn, hoewel de boodem
lig groeye. En aldus ftaen groote overvloedig aller wegen druiven
boomgaerden foo verre 'tgezichtkan voort-bragt van zelf. Maer behalven
toereiken. O p 7 tweede jaer geeftze de quathuitl heeft Nieuw-Spanje drie
vrucht, eens omtrend louw-maend, andere zoorten van cacao-boomen: naen voor de tweedemaelin'tmidden mentlijk mecacauatl, aenzienelijk
des zoomers. Doch onder de vier- wegens hoogte, als ook groot blad en
derley zaorten munt uit quathuitl, ta- vrugt. Hier aen volgt de xochicacauatl,
melijk hoog en vol puntige bladeren, kleinder dan de voorige. De minfte
aen de takken vaft zonder fleel: zy flag word genaemt tlalcacahuatl. De
draegt een groote bloem witachtig- vrucht van defe vierderley boomen,
geel : als de zelve af-valt, blijven hoewel in gedaente onderling. verlange, taeye en hairige draeden, fcheelt, komt in kracht over een. Newaer uit cacaventli een vrucht lang- vens de felve mengen de Spanjaerden,
om
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ventien ; doch landwaerd vieren vijfom
chocolata
te
bereiden
,
maizby
de
Drank choeolata hi: Mexicaenen tlaolli, het z y raeuw en tig mijlen: binnen welke omtrek legtoei'jfc:.'.
gemaelen, het z y te vooren met kalk gen ten noord-ooften Lateotlalpa,
word.
gekookt. Voorts komen ook in de Meztitlan, Xilotepeque en Panuco, ten
gezeide drank de roode korrelen, die werten Matalzingo en Cultepeque, ten
binnen de vrucht des booms achiote ooften Tuzcuco, ten zuid-ooften ehalwaflchen. Uit de korrelen , droog CO ten zuiden Suchimilco Tlaluc,
en verkoelende
met warm water Coyxca en Acapulco. D e ftad Mexico, -jJ/J*
gekookt en geduurig geroert, word eertijds by d'lndiaenen Tenujlitan, leid
een klonterig brood gemaekt, welk op dhoogte van negentien graeden
aen de chocolata een bloed-zuiveren- en een half benoorden de middagde kracht geeft, en alle walging weg- lijn, uit een ziltig meir vol drabbig;;
neemt. De peper mecaxochite wafcht water, wiens ommegang lanx 7t ge*
lanx d'aerde, met.langachtig welrie- bergt bereikt feventig lnijl opge-Mi
kende bladeren,rond-gedraeyde ftee- bouwt. 7 Vaer-water grimmelt van
len, hairige worteis en drie lange pe- kleine fchuitjens, die 7 volk geduurig
pers aen ieder ftam opwaerds fchie- over-fchepen uit 7 eene bewoonde
tende. Defe peper breekt de verkoe- eiland tothet ander. Vier fteene brug- .
lende hoedanigheid der chocolata.Ein- gen, niet min koftelijk atekonftig,
delijk beftaetze ook uit xochinacatlis, aen verfeheide plaetfen door-fneden
tlilxochitl en d'harzachtige vocht hol- en met poorten voorzien, loopen na
li. Xochinacatlis is een boom metfmal- de vafte kuft uit de ftad. Gemetzeile blaederen en groote bloemen, aen de gooten brengen fchoon water onlange fleelen benedenwaerd omge- der 7 meir door, binnen Mexico: uit
kromt, binnen purpurachtigen bui- welke niemand mag fcheppen , teil
ten gras groen * liefelijkriekendeen zy d' opgeftelde prijs aen 's koninx
fweemende na een oor. Defe bloe- rent-meefters betael. Vorders reit de
men verfchaffen aen de chocolata een ftad meer als feftig duizend huifen, in
aengenaemegeur en heilzaeme wer- eilanden verdeelt: welker zommige
king. Tlilxochitl kruipt ten top der met fWaere bruggen malkander begeboomte gelijk klim-op: 7blad;ver- reiken : andere , midden in 7 meir
lcheelt weinig van weeg-bree : de gelegen , worden door klein vaerbloemen donker-bruin reinigen de tuig bevaren. R o n d o m ' t m e i r , bynieren verfterken d'herzenen en zonder daer Mexico uitgangen heeft
verteeren d'ongezonde raeuwighe- na de vafte kuft, vertoonenhaer verden. Hollidruiptuitholquahuytl, een feheide voor - fleeden , alle binnen
glad bärtige boom vol taeye vocht. muuren beflooten , tuflehen welke
Uit de baft vloeyt eerft eenmelkach- fterke toorens boven gedekt op-rijtige vocht, daer na eyer-geel, en fen. O m de rtag des waters tebreeeindelijk fwart, welke tot rondebal- ken hebben de Tenußitaners een hooft
letjensgekneed en gerooft, een ge- uit gevlochte rijs door 7 meir heen
nees middel zijn tegen de buik-loop gebragt, met grootekoften, halver
Verdeeling en verfweering der darmen. Wr^vor- wegen der ftad. Doch 7meir Laguna,
vanSieuwders Nieuw -SpanJens verdeeling be- uit wiens grond Mexico gebouwt is,
ifaKje.
langt , het word onderfcheiden in het verdeelt fich tweezints: 7 zoete meir 'tZttt «
artz bifdom van Mexico. de bifdom- hooger als het zoute valt in 't felve ZOHttMM
men, Mechoacan - los Angelos oiTlaf- door feven openingen met bruggen
cala, Guaxaca en Chiapa, de voogdy- beleid, welke de dijk draegt, die uit
fchappen Panuco en Yacatan, en het de ftad leid na'tvaftelancf. 'tZoute
l'.efchry- landfchap Tabafco. Mexico , hoofd- meir heeft brak en bitter water: valt
vtii^ van
landfchap van Nieuw-Spanje, leid tuf- en vloeyt na de wind waeyt : geen
Mexico :
fchen Tlafcala en Mechoacan, beflaet vifch kan aldaer duuren: alfoo 7 wain de lengte noordelijk en zuiden ter, uit het gebergte in Mexicoos gehonderd enfeventien mijl: de breed- ficht neder-geftort, een zulferachtite lanx de ZuiderOceaen bereikt feTrr\nA
\:\r\A
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veel zout gemaekt, met welk de bur- | door een draey-wind over Mexico
gers fterke handel drijven. Meer als gewaeyt, met regen neder. Op de
honderd duizend fchuitjens {d'ln- vochtige avond volgt een flar-lichte
diaenen noemenze acales , de Span-nacht enaengenaeme morgen-ftond.
jaerden canoas) vaeren geduurig afen Van flagt mand tot bloey-maend toe
aen. 7 Verfche meir grooter dan het houd het meeft drooge dagen; doch,
ziltige , voed kleine vifch. Beider wanneer zomwijl vocht valt ontoevers hebben ruim vijftig voor-fte- fteekt te gelijk een ftorm, welke een
den, welker zommige vijf duizend, fulferige Hoffe veroorzaekt, en de «**"»Wen andere eens foo veel huifen tel- floffeeen duifterheid, niet min pikden. Ja de voorflad Tefcuco gaf Mexi- fwart als ongezond: alzoo d'een den
co een grootheid eertijds niet toe. Ze- ander geenzints fien kan, enpijn der
dert de Spanjaerden meefters van defe lendenen ter neus en mond ingevlooftad bleven, floptenze veel graften, gen verwekt, ja den dood zelf:
om ruimte uit te winnen aen de naeu- waerom allenthalven een ieder binnen geflöoten deuren en venfters fich
driegroote vveftraeten. Behalven drievoornaenarkten-. m e m a r k t e n ^ verfchaft ieder open verbergt, of landwaerd trekt. Voorts
plaets allerley eed-waeren dagelijx. dient aengemerkt, hoe de ftad haer
De markten noemen d'lndiaenen zelf t'eenemael ongelijk isgeworden,
tianguyftli , de Spanjaerden tianguez.zedert onder 't gefag des Spaenfchen c
d'Eerfle ftaet in Tatelulco, aen drie koninx verviel: en byzonder als op verd r)'rZ
kanten met galderyen omringt. Mid- 't^jaer feftien honderd negen entwin- jammerhjk.
den-weegs Van defe vier-hoekige tig jammerlijk door een overltrooruimte gehouden voor de grootfte mende water-vloed verwoeft wierd.
der weereld, pronkt nevens 7gerecht De gefchiedenis dient een weinig
een konftige fontein. De tenten, een- hooger opgehaelt. Barnabe Cabo vermael 'svveeks alhier ten handel op- teil de voorval aldus, in een brief aen
geflaegen , maeken meer als dartig den lefuiet Hernando de Leon. Mexico,
duizend uit. De tweede markt na feid hy, leid in een-*valleye tuflehen
fantJoan genaemt, leid binnen Mexi- hoog gebergt,feventig mijl beflaen de.
co, en grimmelt van menfehen. De De valleye langwerpig rond is ten
därde voert de benaeming Hyppolito meerderen deel doorfneeden met
befchuts-heer der ftad. Alle woons- meiren, welke d'lndiaenen, en na haer
dag en donderdag vloeyt herwaerds de Spanjaerden groeven : alleerilijk is
zulk een aental handelaers : dat de 'tmeit, Mexicobefpoelende , uit de
ruime vlakte te naeuw valt. Voor natuur. Om de water-vallen te ftuiten
ieder koopmanfehap iseen byzon- leggen allerwegen dämmen en dijdere wijk.Swaerepakkaedjen Wijven ken. De vloed voor Mexicalcingo
in fchuitjens aen de water-kant leg- ftroomtanderhalf vadem hooger als
vier wijken: gen. In de vier wijken der ftad,tegentot Mexico. D e vier an dere m eiren ten
woordiggenaemt/<M//tfd», fanta Ma- noorden hebben noch vry fwaerder.
ria laredonda, fan Pablo enjan Seba- W7ater dan Mexicalcingo: welker zomftiaen, bevinden haer meer als vier mige flechts vier, en andere drie mijl
duizend Spaenfche borgers en dartig in d'ommegang uit maeken: daer Meduizend Indiaenfche huifgezinnen: xicalcingoos meir vijftien en Mexicoos
behalven 't voornaemfle gedeelte feftien telt. By' inbteuk der dyken
wondere Thatelulco, nu fan Jago. Wonderlijk heeft Mexico nu en dan groot gevaer
geßalte des
gaet 7toe met de geftalte desluchts. geloopen en fchaede geleden. Weslucht s:
Over dag is het doorgaens helder halven d'onder-koning Luidewyk de
weder. De noorde wind tegen den Velafco byzondere vlyt aen wen de: om
avond brengt regen by, van%welke ergens door de laegfte bergen een uitde top de berg Tepeaquilla, een kleine wateringte maken.'tLand rondom gemijl boven deftadaf-gelegen, zeker peylt wiert de noorder kuft by 7 dorp
bewijs geeft; want wanneer aldaer een Gueguenoca bequaemft gevonden.
duiflere wölk gefien word,die komt, Doch wegens de manier der uitwateG
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h'.'rkwaer- ring quamen de wis-konftenaers niet
e-.^e tv^.ter- over een. De meefte floegen voor;

de kruinen der dämmen en dijkenals
ook de ftraeten niet boven ofmen belti.nr.--e i.
eengrafttedelven, waer in de mei- gon de gronden te verhoogen: overal
ren haer ontloften : andere een on- bruggen te leggen : en meer aental
der-aerdfche breede goot te leggen. fchuitjens te timmeren. De burgers
7
t Laetfte ontwerp volgde Velafco, met vonden ook goed een diepe graittot
ongelukkige uitflag ; alfoo de my- meerontlafting van7 water te maken:
neerders, door 7 inftorten van 7t zand hoewel twintig jaer arbeids vereifchbedolven bleven , of wegens de be- te. De rievier, welke bykans midden
flootefulferige lucht ftikten. 't Werk door de ftad loopt.wort van een muur
is echter niet blijven fteeken: hoewel bedwongen. Met een kromme bogt
op een gantfch andere voet hervat leid een galdery vol prachtige boogen
weit. De Franfman Henrik Martyn namftadwaerd. Achter de galdery veraen de rievier Quautitlan, die in't meir fchuilen koftelijke paleifen onder
Laguna valt.te diepen: en door de ver- aengenaem geboomt. De kloofters ktotfm:
dieping tot een boezem te maeken, verheffen boven andere huifen zeer
waer door Laguna 7 overtollig water verheven daken en toorens. De Franfoude loozen. Dejefuietjoan Sanchez eifeaeners bewonen vier uitmuntende
fprak de toeleg met vele redenen te- gefliehten.7 Eerfte aen Francifcus toegen ; maer ging echter voort. En eer- gewijt,bertaet't opperftegedeelte van
lang viel't water diervoegen.dat men Mexico: leid binnen een ruime vierdroogs voets tot de klippe el Pennol kantige hof.konftig in bedden en ryen
een mijl van de ftad afgelegen, konde van boomen verdeelt. -d'Ingang vergaen.Men hield geftaedig d'hand aen toond drie poorten. t Kloofterzelfis
dit werk: totter tijd Condede Getues buiten gemein hoog:op de twee uitervoor onder-koning over quam. Defe \ fte muuren ruft een fwaere toorn met
oordeelde d'onkoften onnoodig: ja vier ommegangen.Midden weegsder
gelafte de dijken door te fteken, wel- ftad ftaet haer tweede kloofter fanjake 7 water fchutten, afgeftort lanx de go.wederzijds heeft het gebouw twee
zilver mijnen van Pachuca: ten einde Vierkante toorens, onder en boven
dejuiftepeylhad, hoe hoog'twater even dik. 7 Darde leid een weinig ter
Mexico onder zette. De vloed wiefch zijden af, achter de voornoemdegalzedert jaer op jaer: tot eindelijk in dery.langwerpiggetimmert vertoont
7jaerfeftien honderd negen en twin- een hoog en konftig gefpan in de
ting een fwaere regen viel, die 7 meir lucht: draegt de benaeming Maria la
Laguna diervoegen deed fwellen, dat Rodonda. 7 Vierde niet verre van het
Mexico ellendig verdronk. De huifen eerfte ; doch veel kleinder : word
fpoelden by duizenden om verre: alle genoemtfan Diego. d'Augußyner monkoop-waren , welke niet tegen het niken wijken geenzints voor'de FranMexico her water mogten , verdorven. Ten zy eifeaenen. Haer voornaemfle gebouw
c outet :
de onrelbaere fchuitjens byzonder te heeft heerlijke zaelen en twee tooparte quamen, t had meer menfehen rens : de laegfte, rond en dik, loopt
7 leven gekört. Henrik Martyn her- fpitstoemet een cierlijke knop: de
ftelde eindelijk de waterleiding van hoogfte recht vierkant ftrekt drie omGueguenoca: bragt de vloed, uit het megangen hemelwaerd : erkent Augebergte gezakt, binnen d'oevers der gußyn tot befchuts-heer. Recht achter
ftroom^«d«//r/d»:groefeengraftlang vertoont fich fan Pablo, met minder
acht duizend vademen: en bouwde
luifter. 7 Geflieht Sebaftiaen na 7 meir
een konftig fteen - verwulfel onder Laguna,isgebouwt kerks-gewijs: de
, er irre be. d ' a e r c l e v a n gelijke lengte als de graft. toorn heeft een dikke fpits. 7 Augufchr^mg. Dit werk heeft om de twee honderd ftyner kloofter fanta Cruz ftaet viervademen ruime lucht-gaten, eneeiv! kantig nevens de markt, wiens middieptevanfeftig vademen: zulx een I den pronkt met een künftige fontein.
geweldig nat verfwelgt. Langzaem j Het hof, binnen dikke muuren behep Mexico droog. Soo haeft ftaeken ! flooten, trekt den befchouwers door
cen
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een koftelijk vermaek in vervvonde- las Recogidas, Ieronymo en Conceptionring weg. Op gelijke wijze bewoo- Tegen over de lange galdery vol boo- a h
ncn de Dominicaenen twee fchoone gen doen fich twee gafthuifen op, i ß- *>f'»klooftcrs. 't Voornaemfle na Domi- dicht by malkander, Real de los Indios
nicus genaemt is achter achtkantig, en noftra Senora del Amor. Voorts legwelker dak boven fcherp toe-loopt. gen acht andere voor arme ziekemals
Voor verlieft haer een toorn , waer namentlijk de Dios, del Spiritu Santo,
aen een matelijkekerk vaft blijft. Het Iuan de Doys, de la Mifericordia, defan
tweede getimmer , ter zijde af van Hippolyto en de fan Lazaro. De drie kerken:
fan Jago, beftaet uit drie onderfchei- hoofd-kerken voeren de naemen Cade gebouwen , verwulfs-gewijs ge-. tharijn, Martijn en Vera Cruz. De gildekt, wordgeheten Collegio de Portaden der Santen vergaederen weekeCmli. Schuin over fan Jago, nevens de lijk binnen prachtigepaleifen. Onder
v
groote markt, hebben deJefuieten een defe munten uit Iuan de Lateran, de
prachtig paleis, alwaer een meenigte Chrifto en las Niuas. De verblijf-plaets
leerlingen in de Latijnfche en Griexe des onder-koninxleid nevens7Do- paleis:
taelen gcoefent worden. 7 Paleis minicaener kloofter Porta Cceli. Waerdraegt de naem Cafa Profeffa los eftu-lijk een fluk Werks, 7geen voor geen
dios. Haer tweede woonplaets lllefon- gebouwen, by d'oudheid wijd-luftig
fe Sanna novifiad behoeft d'eerfte niet uitgekraeyr, behoeft te wijken. Eventoe te geven : als welke een dubbelde wel moet het toegeven aen de floel fioeUet
gevel vertoont voor een koninglijk van d'artz-biffchop, in 7 ronde getim- ßlop'/efr
huis.De monniken la Mercedonthou- mert gelijk een fchouwburg, uitdruk- koftelijk .•
den haer binnen twee kloofters.beide kende 'taenzien des gefachhebbers,.
aenonfe Lieve Vrouwe toegewijd.Even die 'tbewoond, als welke heerfcht
zoo veel bewoonen deCarmelietenfm- over de bifdommen van Tlafcala, Guafchelijx na Maria genoemt;doch d'ee- xaea, Mechoacan, Nieuw Galicien, Chiane met de bynaem Montferrate, d'an- pa,Yucatan, Guatimala, Verapaz en de
der Carmel. d'Eerfte, gelegen niet ver- Philippinas. Dit ver wo nderehs- waerre van derievier,iseenflechtgebouw dig geflieht begon Ferdinand Cortefius;
in vergelijking des laetften , wiens doch wierd voltrokken door Sebatoorn en tempel - dak boven alle ge- ftiaen Ramires de Fuenleal. Behalven
bouwen uitfteekt, in Mexicoos boven- defe paleifen zijn ook uitmuntende
ftad ter zijde van 7 kloofter Francif- Cafa de Cabildo, Alameda en d'Hoogevrouwen. cus. De vrouwen-kloofterszijn veer-fchool , alwaer de leeraers nu over
kiooßen. t i e n door Mexico wijd en zijd ver-lang haer geleerdheid aen de weereld
fpreyt. 7 Voornaemfle eert voor be- hebben bekend gemaekt, op papieren
fchuts-vrouw Catharina van Senen.:vol wijfe letteren, binnen Mexico geheeft een prachtige toorn en ruime drukr. Rondom defe Had lagen eerwooningen. Meer luifter evenwel ver- tijds fteden en vlekken, aenfienelijk
toont fantaTerefa, gebouwt na de ma- door een groot getal van heerlijke huinier eens kaizarlijken paleis : boven fen. Onder de zelve verdient Chululaftadchuverwulfd : beneden met een laege geenfints de laegfte plaets. De ftad,lula'
muur, en achter met een buiten ge- gebouwt op een vruchtbaere vlakte,
mein vermaekelijke luft-hof: niet ver- telde meer als twintig duizend woore van de ronde fontein, die geduurig ningen. Delufthuifen rondom waewater fpuit, in d'ommegang vol kon- ren niet minder. De tempels ett tooftig-koftelijke pylaeren. Boven de rens bereikten- 7 getal van de dagen
fontein ftaen didit over malkander de desjaers. 7 Bewind der ftad ftond aen
vrouwen-kloofteren la Encarnacio en defleevoogd, fes voornaeme edelen
fanta /»«.Vordersieggen liieren daer, en opper-priefters ; want zy geen beboven, beneden en midden-weeg der raedflaeging ter hand floegen, fonder
ftad de gefliehten Jejus-Maria, Lau- voorige godsdienfl te plegen. De prierenfojas Des-calcas, fanta Clara Juan de
fterlijke bediening vereifchte niet alla Pa?nitentia,Regina Coslifanta Monica,
leen 7 bewierooken derafgoden vierGg 2
mael
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mael binnen vier en twintig uuren des d'hoogte twee ronde kaperten boven
morgens, middags, na zonnen-on- klapmuts-gewijs, ieder met vier gaedergangen termiddernacht.Niemand ten en een breede poort : binnen fat
een vervaeilijke duivel. Sesprieflers
Wrecdcoefe- mögt afwefen. Maer zy gebruiktcn
"nfßm:
infchelijx een wreede oefening bekleeden dit bloedig ambt: droegen
omtrend haer zelf, en nochwreeder de benaeming chachalmua. Die 7 hart
omtrend andere Op de gewoonelijke den gevangene uitrukte, gebeten pafeefldagen onthielden fich van fpijs, pas oftopilzin, ging d'andere in aenvreemde drank cn flaep : geefelden t licchaemzien te boven : droeg een roode gorZ7i"ft7 on genaedig metgeknoopte koorden: dijnom'tlijf, niet ongelijk een lange
quetfen •. fpouwden haer mannelijkheid op, omtabbaetd met breede franje lanx de
alle onkuifche beweegingen te be- boorden, als ook een kroon uit groedwingen : quamen des nachts opeen ne en geele pluimaedje op 'thoofd,
ruime plaets des choors te zamen: aen d'ooren oorhangfelsvolkoflelij
alhier nedergezeten doorftaeken j ke gefleente , en door de liphalfwemetlancettende kuiten enfeheenen, i gen de kinne een blaeuwe fteene
volontelbaerewonden, zulx 7t bloed fchaft. 7 Aengefight en handen leeallerwegenuitgudfde : ditftreekmen lijk-fwart beßreeken : met zulk een
aen de flaep deshoofdsen doopte I verve vertoonden haer ook de vijf
ookin'tzelvedelancetten, diebloe-1 andere ; doch verfchilden ingewaed
dig voor den tempel-gevel ten toon van den topilzin. datze om 7t verwerdhingen in een ftroo bolle. Delancet- gekruld hair een ledere riem bonden,
ten maekten een groot getal uit, alfoo en witte rokken aen hadden, fwart
niet meer dan eenmael mogten ge- f geftikt. De topilzin liep haeftig de
bruikt worden. Doch op de dagen trap af na de gevangens , en toondc
aen d'afgod Tezcatlipuca toegewijd, ieder byzonder een beeld: feggende,
droeg , behalven de priefters , ieder dit is uwe God. 7 Beeld, gekneed uit
menfeh een nieuw touw uit d'hennip deegvan bledos, mays en hooning,
mangey een vademlang, enmet een i had voor oogen groene koraelen, de
dikke knoopaen 7 einde ftijf toege-1 mays-graenen maekten de tanden.
draeyt : welk diervoegen over de Thans wierden de gevangenen na bofchouderszlingerden, als of den rugge ven geleid, en aldaer met de rugge op
ten pletteren wilden kloppen. De de puntige fteen quauxicalli. De vijf
priefters bleven vijf volle dagen in priefters chachalmua vatten ieder een
den tempel: gebruikten aldaergelijke been, arm en 'thoofd. Die 'thoofd
wreedheid : en aten flechts eenmael neder drukte , wierp den wringende
binnen vier en twintig uuren. Om- menfeh een houte halsband , gelijk
trend de gevangenen pleegdenze een een flagge gekronkelt, om den hals.
afgrijfelijke verwoedheid. 7 Beuls- Terwijl de borfl gefpannen lag, keerongehoorde w e f k ging aldus toe. In de kerk ftond
defichde topilzin na den afgod, en bewreedheid een rond tooneel uit fteen gebouwt,
toonde een nederige eerbiedigheid.
van men- na welkers ruime vlakte een breede
Thans tarnt hy met een fcherp fteene
fehen- offer.
trap boven leide. Op 7 tooneel was mes den gevangenen , kermende op
een vierkantige ftellaedje , onder- den puntigen fteen , de borfl open :
fchraegt van acht en twintig pylaeren: rukt 'thert uit het lijf: vertoond het
achter welke een befchoeying ver- rookende aen de zonne : werpt het
toonde duizend en duizend men- eindelijk den afgod in 'taengeficht:
d e ge
ffltni°_°^
, " I en terftond ooktvermoordelijkvan
vangenen, ten offer gefchikr, moeder- de trappen af. Beneden gerold word
naekt, by een gewaepende wacht be- weg gedraegen van die aen de trap
waerd. Een trap ging na de boven- wachten; doch ieder neemt fijn eigen
grond der ftellaedje : drie voet van de gevangen: die zedert gekookt cn genap ftond een fteen die fcherp toe- braeden voor een lekker gerecht verhep (d indiaenen noemden hem quau- j ftrekt. Zulk moorden greep niet alxtcalli) en achter de fteen waeren in l e c n ftand onder de Mexicaenen-,
maer
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maer ook by de meefte Indiaenen ton-1 moniken en nonnen. 7 Zout van
dorn her : en byzonder binnen de aerde alhier gemaekt word alomme
ftad Chulula, foo veel gezid als 7 Hei- vervoert,hoe wel niet wit is, en flechts
ligdom aller Coden. Jaerlijx, wierden dienftig om peekel vleefch te maealhier fes duizend kinderen geoffert. ken. Voorts leid Mexico rondom in
De burgers plagten wijd en zijd koop- verfeheide dorpen, onder welke de DtrPfß om
manfchap te drijven, inzonderheid kroon fpannen Guatitlan, Tenyauca,
Bragt van
metcochinillie. Haer dragt was ver- Efcapuzalco , Tacuba en Suchimilco.
Chulula.
feheide. De vermoogenfte droegen 7 Naeft-gelegen landfchap Xilotepec
kotoene rokken, aen welker randen is vermaerd wegens twee fonteinen *M
pluimaedjen en punten van konijhe- en uit-fteekende vruchtbaerheid Untetnen •
vellekens flingerden. 7 Siecht volk d'Eene fontein dicht onder 7 dorp
ftakfichin nequens-tabbaerden: nequenQueretaro levert ziedent water, welk,
is een lywaed, geplukt uit hairige verkoelt, voor 7 vee een gezonde
Steden Ten- bladeren der boom maguey. De ftad
drank verfchaft. De andere vloeyt
cucot
Tezcuco , vol gefchikte ftraeten en vier jaer, eneven zoo lang geeftze
prachtige huifen,gebouwtop de kant niet een droppel. By harde regen is
van'tziltige Mexicoofche meir, en de zelve droog, enby droog weder
echter geenzints gebrek lijdende we- vol goed water. Tuflehen de dorpen
gens verfch water, door onder-aerd- Queretaro en fan Juanleid een ruimte
fche gooten uit 7 gebergte af-geleid, feven mijl lang en feven breed, en
c*ver-trefte eertijds in groote, volgens twee mijl boven Queretaro hier by geAntonius de Herrera , de beruchte rekent , alwaer honderd duizend JJJJISIrSpaenfche koop-ftad Sivilien twee- hoorn-beeften, eens zoo veel fchae- heid.
fguitlav*- rrtael. Quitlavaca, by de Spanjaerden
penen tien duifend paerden weydens
genaemt Venezuela , ( ter oorzaek genoeg vinden. 7 Gebergte Nevada sergNevagelijk Venetien rondom in 'twater leid, by de ftad de los Angelos verdient geen /^,
aen verfeheide eilandekens verdeelt) gemeine verwondering. 7 Begint.
telde eertijds meer dan twee duizend van dartig mijl terijzen toteenyzehuifgezinnen. Een dijk, twintig voet lijke h oogte, boven vlak en met een
breed en een half mijl lang, leid door wijd-gaepend log, wiens grond in onYztatpala- 7 meir na de vafte kuft. Yztacpalapa,
mettelijke diepte zinkt. Gemeinelijk,
pa.
vijfmael dichter bewoond, vertoonde met zonnen-opgang en onder-gang,
fich ten deelen in'tzoute meir, ten vliegteen dikke damp, foo recht als
deelen op 7 vafte land, alwaer vereen kaers, hemelwaerd; doch verfche vijvers overvloedig vifch voeden , twee mijl van Mexico , wer- fpreid eerlang in de lucht gelijk een
waerds een breede dam leid : lanx phümaedje, die terftond verdwijnt,
welke, ten zy een kromte had in het en haeftelijk wederom verändert in
begin Mexicoospoort gezien zoude een bruine wölk. MerderookwerptWorden. Op den dam ftaet een fon- ze ook afch uit. De berg is vermaetein van hooge boomen omringt, en kelijk beplant. Onder ander geboomt
Mexicalt
levert fchoon water. Ter zijden af groeyen zeer hoog de cypreften,
zingo.
verhief Mexicaltzingo uit 7 meir Lagu- cederen, eiken en pijn-boomen. De
na vier duizend heerlijke gebouwen: vruchtbaere velde leveren overvloeen'tdorpCuyocan opeen vruchtbaere dig tarwe, kotoen en mayz. Zelden
landfdouwe fes duizend anderhalf valt omtrend defe land-ftreek 7regen.
mi'flvan Yztacpalapa. Nergens na zooAen de voet des bergs leid t dorp
magtig was 7 dicht by gelegen vlek Tepexco , vermaerd wegens kriftalHiucilopucho. Defe drie plaetfen, eerlijn-aluin , 7 vlek Ocotlan leeft by
den halsbukten onder 7 Spaenfche zout, welk een ziltige put. verfchaft,
jok, pronkten met prachtige tempels en Tuculala by goud mijnen en
en hooge toorens, welkerzilverige vruchtbaere zae'y-Ianden, die meeft
vreemd*
luifter verre af blonk. Tegenwoordig tweemael 's jaers door aerdbeevingen
y
d h
~ "~
verändert in kloofters fteeken vol ellendig fchudden : waerom d in-*"
gezeetenen geen fteene huifen; maer vmg'
G
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laege flroo-hutten bewoonen. Ten eindelijk dentunal en arend metuitzuid-oofte van Nevada valt fchoone geftrekte vleugelen , oogen na de
zuiker : en op den berg zelf de ver- zonne gekeert, eenneft volkoftelijcomme maerde gomme anime, welk voort- kepluimen en vogel in de klaeuwen.
komt uit jetaiba een boom nimmer Gefwindbouwenze alhier eenkapel-dor, met hard-wit hout, eenbieek- le uit aerde zooden: dekapmetried
geelgefprenkelde baft : drie blaede- gedekt bewaerde den afgod tegen
ren langachtig enzacht hangen over 'shemelsongemakken. By beter gemalkander aen een takje, en de vruch- legendheid ftond het vaft, hem een
ten by demiddelfte flamme. Als in prachtige tempel te maeken. 7 Meir,
flagt maend de regen voorby is, w7ord op Wiens eilandekens fich nederfloein de flamme een gat gefneden, waer gen, leverde overvloedig vifch en
uit d' anime af-drupt: zy heeft een water-vogels: die zy aen denabuuliefelijke reuk en heilzaeme kracht ren Tepanecas en Tezcuco mangelden
tegen hoofd-pijn door koude veroor- tegen fteen en kalk, totbouwingvan
zaekt. De valleyen Matalzingo en een kerk voor Viztliputzli en een nieuAtzompan hebben weelige weyden. we ftad. Men damdenu ook een fluk
Diego Munnoz de Camargo fokte uit des meirs Laguna: verdeelde de ftad
twee fchaepen veertig duizend, bin- in vier groote wijken, en de groote
nen tien jaer op Atzompans grond. in mindere. Over ieder wierd een byEn dit zijn de voornaemfle fteden, zondere afgod gefielt. Men voetde
dorpen en landeryen.welke 7 beruch- tot flads-wapen den arend, gelijk op
te Mexico rondom verder en dichter den tunal gefien wierd. De lchifting
Stichtag omringen. Wegens deftichting deferder wijken en gebuurten verwCkte
van Mexi- ftad v e r h a e l e n d'lndiaenen de naervol- groot mifnoegcn by d'aenziehelijkfte: als die oordeelden de kaveling
Merkwaer- gende voorval. 7 Sevenfte geflacht
V
l er Narvat acas
uit r
d'ei int7e ^
»
' geweft Aztlan derervenonrechtmaetig. Weshalven smmigi
weg-trokken lanx 7 meir Laguna, en jjjjj"
n7n wegens herkomftig , fwerfde een geruime
deftichting.tijd, nietzondet duizend ongemak- fich op een duinachtige grond neder- 9e,-.lWb„.
ken, van'teene land tot het ander, floegen : aen welke de benaeming *'"
na 7 bericht welk de toovenaers kree- Tlatellulco toepaflen. d'Afgeweekene "
gen door de duivel Viztliputzli. Ein- behielden bittere haet tegen haer
delijk zommige priefters, buiten het lands-genooten , die de vier wijken
heir afgedwaelt , geraekten in een van 7 nieuwe Tenujlitan bevorderden.
wildernis vol liefen en allerley ruycht: Zy deeden uit Tlatellulco alle moogecnten laetften voor een heldere wa- lijkeafbreuk. Hier door vonden fich
ter plas, in welke de viflehen niet al- de beflreedene benoodfaekt een koleen zilverig kheenen te fwemmen; ning te kiefen: ten einde met meer
maer ook de beemden en boomen gefach eneendracht tegenftand boorondom wit glinfterden. Des nachts den. Doch, om niet onderlingdiensopenbaerde Viztliputzli aen d'oudfle aengaende over hoop te leggen, bepriefter in een droom : zy zouden flooten een uitheemfeh opperhoofd
aen de ontdekte plas een tunal-boom, over fich te Hellen. Niemand wierd ^«y*wiens blad 7 een uit het ander voort- bequaemft gekeurt als Acamapixtli, J ^ k
komt, vinden op een fteen , onder die den koning van Culhuacan voor Mexitilwelk'therte lag van den vermaerden groot-vader erkendc. 7 Gefant- "'*'
tovenaerCo/»//. Detunalhad tot een fohap , derwaerds afgefchikt , bezekerkenteiken een arend, welkers quam haer oogmerk. De nieuwekoeene poot een geroofde vogel vaft- ningbeftelde alles voorfichtig: zulx
hield, en d'andere een tak des booms. Mexico 7 hoofd meer en meerbegon
Alhier moeft , na lang omfwerven op te fteeken. Doch d'aenwas vereenftadgebouwt ter vafter wooning. wektevrees onder de nabuuren : als
Op de droom des ouden priefters be- die defe vreemdelingen ontzaegen
naerfUgt fich ieder tot foeken na de wegens oorlogs-dapperheid. Byzonaengewefen plaets. Men vond dan der wierden gaende gemaekt de Tepanecas,
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necas, welker hoofd-flad Azcapuzalco paer ganzen en weinig vifch, welvol ftrijdbaer volk ftak. Defe leiden ke de Mexicaenen , in plaets der
enkelijk toe, om de Mexicaenen uit te fwaere fchatting, zouden op brenroeyen, eer grooter macht kreegen. gen, toterkentenis, datze fijn land
Zy hadden tot noch toe fchatting bewoonden'. Chimalpopoca , opfijnchimaipoontfangen, ter oorzaek 7 meit Lagu- tiendejaer ouderloos, ontfing boog pocaä
kOMil'i
na ten wooning in-ruimden ; doch en pijlen in de flinker-hand, en een
Tillen buh eifchtennu boven de gewoonlijke toi
fwaerd uit vleymen in de rechter, gev^emdaf e e n tweede: welken ten zy op-brag- kroont en gezalft ten koning vergevordert. ten zouden d'uiterfte verwoefting
bünd fijn moeders vader tot gunftdoor de wapenen moeten af wach ten. bewijs aen de Mexicaenen; want alDe vereifchtetol beftond in verfehei- zoo de zelve groot gebrek leden van
de geboomt, tot bouwen der ftad, en verfch water,verkreeg zulk te mögen
aerd-gewafch op 7 water geteelt, en af-leiden uit 7 gebergte Chapultepec,
door 't water na Azcapuzalco gevoert. een mijlter zijden Mexico afgelegen.
De Mexicanen niet weinig ontflelr, Zy maekten dan een goot van planwillen geenzints, hoe zulk gewafch kenenpaelen, met kley tuflehen een
konden leveren: wanneer Viztlipuztli dubbelde fchoeying gevult, door
in den droom aen d' oudfte priefter 7meirheen. Dpch dewijl de goot
bekend maekte, dat 7 vereifehte doe- niet dicht bleef, en 7 water bygevolg
nelijk was. Hy gebood danaerdete ondrinkbaer wierd , vaerdigden een
werpen op de driftige water-liezen, gefantfehao na Azcapuzalco: eiflehenen in die aerde te zaeyen. En defe de kalk, fteen en metzelaers, om een
bragt ter gewoonelijker tijd voort buurzaem verlaet te leggen. Oevel
mayz, axi, tomates, chias en kouwoer- nam deraed dufdanigen voorflagop.
deii. De Tepanecas, voor die reis te Wat lieten fich de Mixicaenen voorvreden gefielt, vorderden tegen 7 nae- ftaen? zaleen vluchtige hoop,die ten beexftejaereengansen reigerbroeyende dein eens anders landwoond, tot dienfteyeren, uit welke de jongen pikten, baerheid vorderen. de welke over haer
juift als beide de neften, leggendeop heerfchen> Men neemt dieshalven een
de driftige teel-aerde, binnen Azca- flot-vonnis buiten 's koninx kennis
puzalco gebragt wierden. Door be- (alzoo verdacht gehouden wierd wericht van Viztlipuztli volbragtenze gens fijn neve Chimalpopoca alle onook dufdaenigen eifch , vijftig jaer derhandeling met deMexicaenen af te
achter een. Middeler tijd overleed fnijden op lijf ftraf: ja de zelve gantAcamapixtli, dewelke Mexico met fchelijk uit te roeyen. Zommige echgebouwen, ftraeten, markten en water verftonden; men behoorde Chiter-togten merkelijk haa verbeten.
Op fijn fterven wilde hy geen flaet- malpopoca te verfchoonen : andere
volger noemen; maer liet de verkie- daerentegen, dat hy voor af aen kant
fingin de vryheid der gemeinte: die diende : als dewelke, van 's vaders
fijn zoon Vitzilovitli ten koninglijken Wegen een Mexicaener fijn volk ten
throon voerde, en hem verkregen de uiterfte m ^ d e wapenen zoude bedochter des koninx der Tepanecas: omfchermen. De laetfte voorflag floeg
den zelvenop defe voette vriendte ) boven; doch den koning der Tepanekrijgen, en vermindering van dejaer- cas diervoegen om 7hart, dat droeflijxefchatting./fytf^ig«*/* kleed dan heidshalveflierf.En 7 wierd ook eer- r
Vitzilovitli wierd vaft geknoopt aen vitzilovitlieslang te werk geleid ; want ettelijke *° dverTepanecas over-vielen Chimalpopoca by "'
tweedeko- rok, totvoltrekking des houwelijx:
BWX
'
en zy beviel eerlang in de kraem van nacht infijnpal eis. Defe moord vereen jonge zoon: welken de groot- wekte de Mexicaeners tot een ziedenvader , des ootmoedig verzocht, de wraek. En zy leiden haer wigtige
noemde Chimalpopoca , zoo veel ge-toeleg op de Tepanecas voorfichtig
zeid als een rondaffe die rook geeft :aen. Traeden in verbond met Tezcuco
ja hy hield fich te vreden met een en Culhuacan : verkooren Izcoalt om iwah
fijn held-daedigedapperheidten ko- *""'• *•"
ntng.
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ning hoewel Acamapixtli hem ge- een fteil gebergt ; doch na-gejaegt
te'elt had by een flavinne. Izcoalt wierpen de wapenen van boven nemaekte terftond groote toe-rufting der , en verfochten lijfs-genaede,
ten oorloog, hoewel tegen de borit onder aenbod van flaverny. 7 Vervan ieder een, uit over-flag van d'o- foek wierd ingewilligt. Izcoalt vond
ver-macht der Tepanecas. 7 Liep ein- een onwaerdeerlijke buit binnen Azdelijk hier toe : men zoude vrede capuzalco : deelde de verheerde lanverzoekken , en wooningen op de deryen uit, na ieder fich manhaftig
vafte kuft : omeenmaeluit dellendi- droeg. De bevochte zegen bragt de
ge liezen te verhuifen. Zulk een bee Mexicaenen in toog der nabuuren :
de konde binnen Azcapuzalco niet on- als die haer fchielijke aenwafch verfitiakelijk zijn : indien de Mexicae- dacht hielden. De fteden Tacuba en
ners haer God derwaerds bragten, en Cuyoacan behoorden ook tot de Tepafich gantfchelijk den Tepanecas onder-necas , hoewel haer eigen opper-hoofwierpen. Anderzints wie fag niette den erkenden. Gevoeligft toonde
gemoed een gewis verderf ? Doch haer Cuyoacan: die, hoewel vruchtehoewel ieder de voor-flag omhelfde, loos Azcapuzalco aenhitike, den ftrijd
dapperheid ftond Tlacaellel 's koninx neve hier tehervatten, zelf de wapenen in de
van llaca- hard tegen. 7 Mögt niet beftaen met
vuift nam. Doch eer het ten oorlog
ellel.
de Mexicaenfche achtbaerheid , uit uitborft, fpeelden de Cuyoacaners een
fich een aen-bod te doen van zoo- fchandige trek aen Mexicaenfchers"""^daenige flaefachtige voorwaerden. mannen, genoodigt tot een plechte- J^Jf
Waerom geen beraed genomen , of lijk afgooden-feeft: namentlijk, na
niet eenig gevöeglijker middel te vin- dat de galten met fpijs, drank endanden was? Hy wilde gaernefijn leven zeryen wel onthaelt waeren, dwonin de waeg-fchael Hellen, en na Azca- genze vrouwen gewaed aen te trekpuzalco gaen : ten einde aldaer den ken niet zonder fchamper verwijt
gantfchen toeftand door-fnuflelde. van een ontaerde mannelijke inborft.
Soo gezeid, foo gedaen. Doch we- De fpot bleef niet ongewrooken ;
der-gekeert bragt bericht: hoe fich want de mishandelde maekten een
deTapanecas ten ftrijd toe-rufteden: vergiftige rook in Cuyoacans poort,
en geenzints na vrede luifterden. De door welke de fwangere vrouwen
tijding baerde een algemeine verflae- mis-dragt kreegen, en veel tot fwaegendheid. Vele baden, fich eiders re ziekten vervielen. Ten laetften
met de vlucht te bergen. Dochlzco- trokkenze weder-zijds. te velde.
alt boezemde den verzaegden moed Terwijl Izcoalt hand-gemein was , atpt»
in : maekte een verbinding tuflehen trok Tlacaellel achterom, en viel de m'rf*
hem en't volk. Indien hy deflagver- Cuyoacaners op de rugge met loodae- iwü.
loor , zoudenze hem op-eten; byal- nigen feilen indruk aen ; datfe ter
dien 't veld behield, moeft de gemein- zijde uit fpatten na een fterken temte t'fijnen dienft ftaen. Moedig dan pel ; doch Tlacaellel quam haer voor:
rukt de koning tot ondeÄe ftad Azca- ftak den tempel in brand : en verpuzalco. De voor-togt beftaende uit volgde de vluchtelingen tien mijlen
7 puik des adels, voerde Tlacaellel. Iz- verre. Een klein getal kreeg de top
coalt in d'aehter-hoede gaf'tteiken eens bergs onder de voet , en lijfsten ftrijd op een trommeltjen. De behoudenis, mitsdienftbaer bleven.
vyand, tien man tegen een, vielge- d'Overwinning maekte de Süchimil- alsotkit
fwind ter poort uit; doch wierd foo cos, 7 eerfte geflacht der Navatlacas, *
raeuwelijk onthaelt by Tlacaellel, dat gaende, om den voort-gang der Metommelinx na de ftad verftoof. De xicaenen te ftuiten : uit inzicht, dat
overwinnaer hing hem kort op de niett'eenigertijthaer te magtig over
rüg -. fulx te gelijk met de vluchtelin- den hals quamen. Zy meinden dan
-.trflaet de genbinnen-drong. Hier ging het aen 7 zeeghaftig heir t'onder-fcheppen;
Lefar.tcas
7moorden. 'tSwaerd verlchoonde doch Tlacaellel in de voor - baet trok
niemand. Weinige bergden fich na gefchikter orde de Suchimilcos , met
'tgantCOI.
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7gantfche gros gelijk aenvallende, juiching des adels. De flaetzie eindigonder d'oogen. Niet lang duurde het dein koftelijke maeltijden, konftige
gevecht, oiTlacaellclbtagt de vyand vuur-werken en gewoonelijke danop de vlucht: verooverde de ftad zeryen. Toenmaels wierd ook tot
Suchimilco voor Izcoalt: die, aldaer eenonverbreekelijke wetgefielt: de
ten koning gehult, belafte den over- kroning in te wyen met een offer van
wonnene een ftraet te leggen van Su- gevangenen, die hy moeft af-haelen
chimilco tot Mexico , vier mijl lang: uit 's vyan ds lan d. Weshalven Mutecten einde tuflehen defe twee fteden zumäna'tgeweft.Chalco rukt, alwaer
d'handel gemakkelijker mögt werden verfeheide landzaeten in fijn handen
gedreven, en d'onderlinge gemein- yervielen: welker rookende harten
fchap bewaert. Onaengezien duf-" den ritzlifuztli ten offer ftrekten.
daenige voorbeelden , fpiegelden Thans nam de krooning vbortgang
fich Cuytlavacan niet. De ftad, aen hettot welke een ontelbaer aen-tal menmeir Laguna gebouwt, Wertrouwde fehen uitaUe^omleggende landfchap- r
'tmeenigvuldig vaertuig , met welk pen toevloeyde. Die onder toi opde burgers byzonder willen om te brengen zaten bragten gefchenken:
gaen. Weshalven Mexico te watcr voor de gefchenken droegen d' hofquelden. Izcoalt vond goed fijn ze- meefters de Wapenen der rijken, tot
gend-praelend leger haer op den hals Mexico gehoorig, ingefchikte orde.
terukken; doch Tlacaellel hield het Terftond na defe prachtige flaetzie *£%£»
i voortegen: als die beloofde de muitende viel de koning in Chalco. Deftrijdbae- val
in
ftad onder de knie tekrijgen, indien re landaerd weerde fich mannelijk: ch*lc0'
aenkomende jongens mocht kreeg Muteczumaa broeder, nevens
er. ^f*^.flechts
Cu
vacan
„JjJ '"gebruiken, die in de canooen hand- een bende Mexicaenen, gevangen.
Den gevangen booden d'overwingenoomm. gaeuwwaeren. 7 Wierd toegeftaen,
> „• enbefloeg diervoegen ^ datjay. met naers'trijk aen : welke voorflag by
een aerdtge krijgs-lit!f", wytlavacan by hem wierd afgeflagen; doch eindelijk
verdrag vermeeflerde. De jongens aengenoomen, onder beding: dat een
bragten te rugge een groote buit, en hooge mall zoude werden opgerecht,
merkelijk aental gevangenen, ge- wiens top een ftellaedje droeg. Ider
fchikt ten offer voor Viztlipuztli. De dachte, dat Muteczumaes broeder alongehoorde zegen , wijdluftig uit- dus beoogde een verheevene wijze
van inhulding;maer ter beftemder tijt
B Tezcuco gekraeyt, beweegde Tezcuco, fich
aer
ten
kruin der maft geklauwter: riep
^Iver.
t'onderwerpen den Mexicoofchen
koning: die't opper-hoofd over Tez- den gevangene Mexicaenen, die fijn
cuco tot opper-raedsheer verkoor: krooningbywoonden,luidskeelstoe:
hoewel niet zon der voorgaendefpie- Chalco zoekt my ten throon te verhefgel-gevecht tuflehen Tlacaellel en fen. d'Hemel laet't niet toe. Leert van
Tezcuco: in welk 7 Tezcucofche heir my liever tefterven, dan te levenfchulfich ter befcheidentheid des over- dig aen 's vaderlands verradery. Hy
winnaers fiel de buiten bfoedflorting. had gefeit:wanneerfich,met bloemen
Ondertuflchen wierd Izcoalt na een in de hand, van boven neder wierp.
twaelf-jaerige heerfchappy, af-lijvig, 'tLijk, tepletteren ge vallen, verbiten Meteczumafijnftaet-voIger.Prach- terde de Chalcoofen diervoegen: dat getig ging de verkiefingtoe. De nieu- fwinddenevensxftaende Mexicaenen
Vijfde ko- W e koning met punten van tygers
aen kant hielpen. Eerlang wreekte
S « M « vellen bekleed wierd geleid in de Muteczumät mifdrijf :bragt niet alleen
teezuma i hooft-kerkvoor een haerd, op wel
Chalcot'onder; maer ook verfeheide
e n a c h t e11
andere
landfehappen om her. Alleen% in'huir ^
dag vuur brande. Nevens
ding. ftond de throon. Alhier neder-gefe- lijk liet hy voor-bedachtelijk Tlafcala
ten offerde den duivel bloed, gevlymt leggen: ten einde Mexico hier een nauit fijn ooren, kaeken, fcheenen en buurige vyand had: welke gevangekuiten. Een wel-fpreek ende redenaer nen ten vervloekten offer verfchafte,
wenfehte hem veel geluk, onder toe- en een wapen-fchool tot oeffening

Hh

der

*4-

l'C.Ci

llhg

r:j-

J.ei

tempels van
Mexico.

T W E E D E

B O Y K

derjeuchd. Hy rechte vuur-fchaeren Indiaenen, welker armen uitgeftrekt
op, voorzien van gefchikte wetten : in d' handen kandelaers vaft-hielden;
bouwde een prachtige paleis en tem- de koppen pronkten met pluimaedpel : Heide vreemde zeden in den jen. Dertig trappen, elk een vadem
gods-dienft. Aflijvig na een achten hoog, leiden na een ronde wandeltwintigjaerigcbeltiering, had tot na- plaets, waer de ftellaedje vol doodszaet Ticocic. De tempel C« binnen Me- hoofden te zien was , gefchikt ten
xico door hem gebouwt uit fteenen, voor-noemden offer, om levendige
flangs gewijs door malkander ge- menfehen t hart uit te tarnen. Als ievlochten, is van uitmuntendgroot be- der fijn ver moorden gevangen had
grip. Binnen vertoont fich een ruime gegeten, bragt hy 7 doods-hoöfd te
open-plaets, rondom onderfcheiden rugge aen de priefters, die het vaftin wooningen,debenedenflevoorde hechten onder de boven-grond der
minder priefters de bovenfte voor ftellaedje: en foo lang bleef, tot afde hooger. Opgezette feelten hiel- viel; maer de leedige plaets wierd terden binnen defe plaets meer dan tien ftond gevult met een verfch hoofd.
duizend menfehen een ronde-dans. Aen 7 einde der ftellaedje waeren
Vier groote poorten eindigden op twee kapeilen, boven klapmuts-gezoo veel breede ftraeten, ieder twee Wijs gebouwt: binnen 7 een zat Viztmijlen lang. Op de buiten - poorten liputzli , binnen 7 ander Tlaloc. Honftonden fwaere beeiden. Degevels, derd en twintig fteene trappen liepen
gemetzelt uit git-fwarte.fteenen, tuf- derwaerds. Doch behalven de prach- »nitre fer
lehen beide beftreeken met roode en tige tempel Cu ftonden in Mexico ne- J j j j
geele verve, hadden niet min konft gen andere binnen een ruim perk :
alskoftelijkheid. Ieder hoek der rin- alle met hooge toorens, priefterlijke
ne vertoonde twee zittende fteene woon-plaetfen , konftig beeld-werk
en
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en koftelijke zuiien. Ieder was aen landfchap Teguantepek , om met gebyzondcre afgod toe-gewijd. De vangenen offerhandcn te worden invoornaemfle naeft Cu erkerlde voor gehuld. Hy zelf, voor 't leger uirgebefchutsheer Tezcatlipuca , geflelt ftapt, daegtden vyandlijken koning
overdeboetvaerdige. Men ging der- tot een alleeh-flrijd. Defe weigert;
waerds lanx tachentig trappen : voor maer fleunende op een oorlogsde deur lag een ruime open-plaets. magt, aller wegen tezämen-gcruckt,
De deur , iaeg en breed , bleef be- valt Axayaca heevig aen. Duur ftond
hangen met een fluyer, achter welk hem de vuurige torn ; want Axayade priefters alleen binnen traeden ca voet-flaekt voorbedachtelijk tot
in een heerlijke zael met tapijten d'hinderlaege achter ftroo verborbehangen , voor welke konflige gen. Thans verhief fich 7 gevecht
beeiden pronkten. De zael was Vier- gantfch bloedig : zulx de leguantekant , befet van kamers, alwaer pecers eer lang in wan - orde geraekde gildens by-een quamen , de leer- ten, en voorts aen 7 vluchten. d'Olingen ter fchool, de rechters vuur- verwinnaer vervolgde fijn. zegen tot
fchaer fpanden en de priefters bequae- Guatulco, bekende haven lanx de Zuime huiivefting hadden. Maer om we- der-Oceaen. Aldus zeeghaftig geder te keeren tot Muteczuma , naeu-! keert, kreeg de kroon op 'thoofd.
welijx was fijn uitvaerd prachtig ten Onaengezien dufdaenige proef-ftukeindegebragt, ofde vier hooge rijx- ken van held - daedigheid , daegde
raeden , nevens de gevolmagtigden hemd'heer over Tlatellulco ten kamp
van Tezcuco en Tacuba, vergaederden:uit. Axayaca vaerdigde derwaerds
ren einde een koning verkooren. Tla- eengezantfchap, raetlaft: alzoode
caellel voorzitter onder dekeur-vor- burgers binnen Tlatellulco een bloed
Hen wierd met gemeine Hemmen de waeren met de Mexicaeners, van welkroon opgedraegen: als welkenieder ke , oni het verdeelen der wijken
de 4Mexicofche moogentheid dank en erven, even voor de inhulding
moeft weten. Doch weigerdeernfte- deseerflen koninx Acamapixtli, fich
lijk d'aenbod. De keurvörften verafzonderden : zy beliefden goedfochten dan, hy beliefde iemand ten
willig. Mexicoos koning voor opper•iefle Mexi- troon te vorderen : en vorderde7/cohootd te erkennen. De gezanten
co fche ko- cic Muteczumaes oüdfte zoon. Waeriing licocic
om hem aenftonds de neus door- fchamper bejeegent brachten zulk
boord , en in 7 gat een efmaraüd ge- befcheidte rugge: weshalven Axayahangen is. Eer den kroon op 7 hoofd ca gefwind ten wraek trekt. Eengekreeg moeft hy , volgens gewoon- deelte van t heir valt den vyand te
te gevangen vyanden ten voorzei- water aen. Hy zelf komt te land af:
den offer gewaepender hand haelen. hand-gemein tuflehen beide de leTe veld getrokken bragt wel gevange- gers , haer ftil houdende , met de
nen af; maer liet veel meer Mexicae- heer over Tlatellulco,jaegt hem eindenen in de loop, niet zonder duidelijk lijk op de vlucht. 7 Heir volgt haer
bewijs van onverftandige blood-har- bevel-hebber. Zoo dicht hielden de
tigheid. Oevel nam 7 volk zulx op: Mexicaenen achter d'hielen der vluchwaerom in 'tvierde jae7 desbewinds telingen : dat gelijkelijk ter ftad inword omgeaen vergif fneuvelde : enfijn broeder drongen: den heer fich bergende bobragt.
Axayaca plaets ruimde rot de kroon, ven op den tempel ten pletteren wierSevmße koning Axa- dootTlacaellels beftier. Defe tothoo- pen ; en voottsTlatellulco aen koolen
yaca.
gen ouderdom geraekt, beval den leiden. Niet min gelukkig liep de
koning de kinderen , welke nahet: .ftrijd tewateraf. Elf jaer fat Axayaca
ep ftierf befchreid met heete trae- aen 7 bewind: wanneer door de dood tht e k
nen des gantfchen volx. Nooit vorft plaets maekte voor Autzol: die fijn ^ $ *was zoo prachtig ter aerde befielt. inhulding focht te bevorderen met 3 ^ "
landfchap
Axayaca ondertuflchen voerde een een aenflag op 'tmagtig
T
ßjn hildQuaxutatlan
,
w
elker
ingezeetenen
flrijdbaer heir na 7 verre af-gelegen
datdigi
de Mexicofche tollen aen-hielden.
daeden.
Hh 2
Maer

B o E K:
Maer defe , verfchrikt voor Autzols het een weinig hooger opgehaelt.Onleger, bergden fich over een arm der der de Mexicaenfche adel fpande Mu- J**j
zee. De zee had haer lijf-berging ver- teezuma de kroon, een heer van wei- „ *
vreemie fohaft: ten zy Autzol een driftig eiland nig fpraek en fpitsvinnig verftand, die ««
v,nds
op rijs , planken en balken verzon. fich meeft onthield binnen een prach- *
Den vyand floeg een kille fchrik om tig vertrek aen d'hoofd-kerk Cu, om
thart: terwijl fich onverwacht ver- gemeinzaem met Viztlipuztli te hat*flaegen vond, daer hy meinde veilig delen. En alhier fchuildehy weg, zoo
te fchuilen. d'O verwinnaer vervolgde haeft bericht kreeg : hoe de verkiezedert zijn bevochte zegen, enbrei- fing ten koninglijke waerdigheid op
de Mexicoos.rijk uit tot Guatimala hem gevalleh was: 7 zy uit overfla^
toe , drie honderd mijl verre. Des van 7 gewigt der zaek, h e t z y uitge-V
zelfs mildadigheid en bouw-kunft veinfdheid. Ontdekt en geleid na de
fijn mild- word boven gemein geroemt. De keurvorftelijke vergadering,en voorts
na d'h eilige vuur-teft,prikkelde aldaer
daedigheidfohattingen, by de landen om her
*
Z»(iT' ingebragt, verdeelde hy tweezints. tot een offerhande bloed uit fijn ood' Armen genooten kleederen en ren , kaeken en fcheenen , volgens
eed-waeren, de krijgs-overften plui- 7 oude gebruik : een efmaraud wierd
maedjen en vordere koftelijkheden. gehangen door de doorboorde neus*.
Voorts wierden, uitfijnlaft, de flech- d'heer over Tezcuco begroete hem met
te gebouwen afgeworpen, en nieuwe een reden: welke, alzoo ten ti)dedei
wondere getimmert. Eindelijk had hy 7 breedIefuiets Iofeph de Acofla in vafle geheuwaterlei
voor met de waterloop , van welke genis Hond, (gelijk ook andere verding,
fich Cuyoacan diende. 'tVoorneemen wellekomingen der koningen den
lag, om binnen Mexico in broekach leerlingen onder fchool-meeftets
tig land geplaetft verfch water te tucht wierden voorgefpelr, tot oefebrengen. Een tovenaerrieddeze toe- ning van tael vaerdigheid) hier in te
leg af, dewijl 7 water den ftad zoude laffchen niet ondienflig kan we^en:"
onderzetten. Autzol ,gebelgtovet de ten einde uit vele een ftaelrjc ter hand
bygebragte reden, joeg den tovenaer zy der Miexicaenfche welfprekendweg. Defe , gevlucht na Cuyoacan, heid. Tezcucoos heer dan begon aldus:
wierd eerlang te rugge gefleept en 7 Groot geluk , hoog - edele Mutexzu- Rtjm
verworgt. Thans opende Autzol den ma, welk dit rijk is toegekomen, door £ w
dijk voor Cuyoacan. Door 7 gat vloey -de verkiefing op u gevallen, kan licht bedeeen fterke flroom in 7 meir Lagu- fpeurt uit d'algemeine blijdfchap. Niena , welken de priefters met vreemde mandsfehouders zoofterk,omeenmoobygeloovige zeden verwellekomden. gendheid, ho%daenig defe , te torzen
Zommige bewierookten de vloed: kloekmoedigen verftandig , dan uwe.
andere offerden 'tbloedderquakkels Godbemint Mexico, aen wien wijsheid
of ook haer eigen aen 7 water: andere verfchafte van zulk een keur. Wie kan
wederom fpeelden op kinkhoorens. twi)feien, ofgy die boven dhemelen hebt
Defe handel ftaet afgemaelt, nevens doorlopen in heilige ommegang met
de befchry ving, in de Mexicaenfche Viztlipuztli, zult lichtel'tjk beßellen
vereeuwde jaer-fchriften, berußen- d'aerdfehe vooryallen hier beneden ? Wie
de binnen de Vaticaenfche boek-ka- kan twijfelen, of aen zoo veel deuchdsi,
mer tot Romen. Doch de voorzegging als uwe boezem beßuit, hebben wedudes geworgden tovenaers wierd by- wen en wefen toeverlaets genoeg? Spring
kans vervult; want 7 water verwoelte dan blijdfchaps-halven op , o Mexico.
een groot deel van Mexico, en maek- 'd'Hemel verleent een vorft voorzichtig
te voorts de ftad in eilanden door- zonder loosheid , barmhertig zonder
fneeden. Autzol bedwong eindelijk fchending des rechts, kloekmoedigzon^
7 ongemak met dämmen en Huifen, der lichtvaerdigheid, minzaem zonder
en ftierf in 'telfde jaer fijns koning- verachtegemeinzaemheid. Engy ^korijks. Zedert geraekte 7 werk gewei- ning, laet de yerheveneftaetgeen verdig over hoop. Noodfaekelijk dient andering veroorzaeken van zoo veel
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dus lang bekende dguchden. De kroonvoor-over plotzen : en dikwils eer
baert moeyelijke zorgen voor 7 gemeineten vernieling Valien, als uit geringe
beft. De bekommeringen moeten haerftaet groot worden : even zulk geval
uitßrekken over 'tgantfche rijk, en ie- trefte Mexico. Doch voor haer on- Va'r<h^™
der in 7 rijk. Aendachtig hoorde Mu- derganggingen vreemde beduidfelen. ™%£,\
teczuma den redenaer : en zoude de Binnen de ftad Cholola gaf de duivel gang ».-»reden hebben beantwoord , indien Quezalcoalt te kennen : hoe eenderhjk'
had können uitbrengen. De traenen vreemd volk in aen-togt was, om
uuteczu- fchooten uit d'oogen. Maer eer hybezit te nemen der Mexicaenfche
filnhuUe- uit-toog, omfijninhulding met offer heerfchappy. De tovenaers voorfielt •.
van gevangenen tebeveftigen, ftelde zeiden'tzelve : waerom haer Mutecorde op d'huifelijke toeftand. Tot zuma ter hechtenis beftelde. 7 Had
noch toe waeren de koningen in haer aller leven gekoft : ten zy door
paleis bedient by gemeine burgers: 's duivels konft ontfnapten. De vrouwelke alle hy af-fchafte, en nam rid- wen en kinderen dan moeften het
ders en voornaemfle adel totgewoo- ontgelden : als die, uit's koninx laft,
nelijk huis-werk aen : onder voor- pijnelijk ftierven. Middelerwijl verwending , dat aldus een duidelijker , fcheen een vreefelijke ftaert-flarre
verfchil wilde Hellen tuflehen d'ede- j aen den hemel >gedüurende een jaer.
len en 7volk, en meer aenzien om- .) De groote tempel Cu infchelijx brantrend de koninglijke waerdigheid. Na \ de ten grond toe af. 7Water, ten
dufdaenige beftelling valt Muteczuma leffinge geftort, flikkerdealsfwevel.
in een af valiig landTchap : waer uit Een yzelijk hemels-vuur vertoonde
merkelijk aental menfehen tenflagt- by dag drie hoofden, en wierp uit
offer voor Viztlipuztli weg-fleepte. een fchintelende ftaert vonken ter
jijnprach- Thans ging de krooning voort metaerde. 7 Meir Laguna tuflehen Mexico
nfngk.r0$~ ungemeine flaetzie. Uit alle geween Tezcuco begon fchielijk te zieden
ften vloeyden duizendenna Mexico, met fpringende bobbelen, die ettezelf de vyanden van Tlafcala, Mechoa- lijke gebouwen 'tonderfte boven
can en Tepeaca, n ooit by de Mexicaenen
keerden. Een naere Hemme klonk
verheert. Deftadfcheen uit-gelaeten by nacht over 7water : Kinderen.
in danzeryen,vertooningen, bly-fpee- 7 verderfnaekt. Waer zal ik u voeren,
len en maeltijden. Onwaerdeerlijke om niet verhören te gaen ? 7 Geen
fchatten bragten alle geweften ron- vorder de Iefuiet Acofta hier af ter
dom her, die onder tol-op-brenging neder fielt , luid aldus. Aen Muftonden. Allenthalven waeren de teczuma Helden de viflehers ter hand
ftellaedjen, venfters en daeken vol een vogel , den kraen niet onge- Vreemde
kijkers. Geen koning ftapte immer lijk , gevangen op 7 meir Laguna. vogel.
diervoegen prachtig ten throon bin- 'tVoor-hoofd , boven gemein blinnen Mexica, of die zulk een ontzag kende, vertoonde als in een fpiegel
hield. Niemand des gemeinen volx een heir - leger, welk fijn vyanden
mogthem onder d'oogenzien. Hy neder-hakte. De waer-zeggers, tot
raekte nimmer d'aerde: wierd ge- ontleeding deivbeduidenis ontboodraegen in een ros-baer, op de fchou- den , wiflen niets te zeggen. Onderders van voornaemfle ridders : ge- tuflchen verdween de vogel. 'tTweebrückte nooit meer dan eens een de voorfpook is immers zoo vreemd.
kleed, fchotel of drink-pot : onder- Een boer , van den akker in eens T.en boer
hield ltrengelijk de wetten, by hem grooten arends bek op-gevat, wierd daZdT
gemaekt: verkleede fich vaek in on- door de lucht gevoert.na een duifter vom.tverbekend gewaed, ten einde na alles hol: alwaer een man, van diepe flaep
naeuw onder-zoek deed. De Mexi- over-vallen, fnorkte. Een naere Hemcaenfche moogendheid ftond nu me riephem toe, kentgy dien man
ten hoogflen verheevendheid geftei- wel? Deboerkendeuit 'tkoninglijk
gert. Maer gelijk andere rijken, door gewaed Muteczuma. Deftemme hereigen geluk top-fwaer, ten laetften vatte : hoe zorgeloos ruft hy ? De
Hh 3
tijd
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tijdvereifcht Hraf van meenigvuldig branden. Muteauma, door zulk bemifdrijf. Brand den fnorker de dije richt te meer verflaegen , befluir
met de toorts, dien hy in d' hand 7 uiterfte te waegen : met koftelijke umntt,
houd, hyzalgeenfmenvoelen. De gefchenken Cortefius te gemoecen: £ £ *
boerfchroomachtig, hoorde:Ikben en de kroon hem ter hand te ltelleji, gemotd.
grooter dan de koning, vol-voer mijn in tegenwoordigheid van fijn rijx-raegebod. 7 Gefchied : Muteczuma ver- den. Marina een Mexicaen, ervaeren
roerde fich geentzints. Eerlang kreeg in de Caftiliaenfchc tael , diende
dcie bericht van dufdaenigfpook, en voortolk. H e t fcheen, of alles met
bevond fijn dije verbrand, nietzon- minnclijke vriendfchap zoude aflooder heevige ontfleltenis. Hy fat nu pen : wanneer 7 werk gantfehelijk
veertien jaer op de koninglijke zetel: uit de plooy geraekte. Corteßus focht
wanneer tijding ontfing van een een reden, om 7 Mexicaenfche rijk
vloot, uit canooen die aen boord onder 7 Spaenfche jok te brengen.
waeren geweeft , en d' afbeeldzels Eerlang vond hy een oorzaek : nader mannen en fchepen , in doek ge- mentlijk men leide Muteczuma telaft,
maekt, hem ter hand Helden. De als of Coalcopoca de nieuwe Spaenfche
boodfehap verfchrikte Muteczuma, ftad Vera Crux uit fijn laftbeftormde.
dewelke met fijn raeds-heeren oor- Geen verontfchuldigingen hidpen.
deelde theilzaemft : de kuften lanx Zelf niet hoewel Muteczuma den
de Noorder Oceaen met fterke wacht te koning Coalcopoca , nevens vijftien
verzekeren. Des niet tegenftaende raedsheeren, gevangen over leverda:
Cortcfi-M,
fijn merk- lan Je Ferdinand Cortefius met vijf alle by groen hout verbrand. Hy*»-«'''
r4waerdi'e
honderd voet-knechten en feftien word dan ter hechtenisbefteld, niet^ ''
vernchitnruiters : nam de ftad Potanchanum zonder groot mifnoegen der Mexi«en.
trok door 7 geweft Sincuchimalar caenen. 7 Algemein gemompel ging:
in
naTafcalteca , by verkorting o o k g e 7 Was nu verre genoeg gekomen, ßch
naemt Tafcala. Alhier viel een fcherp telaten ben ge len van weinig vreemdegevecht; in welk de Spanjaerden lingen . die den koning kluijterden, de
tweemael 7 tuiterfte gevaer liepen, vereeuwde beeiden met voeten trapten,
ten zy fes veld-ftukken, door onge- op aller keel moordaedig zaten en de
woone flagen , niet min fchrik als hatelijke Tafcaltecaeners en Guazuzinfchade toebragten. Binnen Chiurutecal gers ten fpijt binnen Mexico bragten.
ftond het even censgefchapen; want Acht maenden hadden nu de Spanongetwijfelt was 7 Spaenfche heir jaerden alhier leelijk huis-gehouden:
ter midder-nacht over-vallen, indien wanneerde burgers ter been ftappen,
nicteen vrouwe d'heimelijke toeleg onder een nieuw opper hoofd Quieuxtemoe : en drie dagen en nachten
Vreemde ontdekte. Muteczuma ondertuflchen
focrv.il
raeds-pleegde met de toovenaers; de Spaenfche bezettelingen on-opmet toveom door befweeringen Cortefius te houdelijk beftormen. 7Hielp niet,
na.fi.
verdrijven. Ter tijd als defe door dat de gevangen koning belafte afte
Chalco reifde,vervoegdenfich een mer- trekken. Z y vielen even heevig aen.
kelijk-aen-tal duivel-jagers uit Mu- Muteczuma zelf, door een flingerteezumaes laft, derwaerds. O p t ge- fteen getroffen, beftierf de wonde.
bergte geklommen Helden haer gui- Cortefius neemt by nacht de vlucht;
chelery te werk : wanneer d'afgod doch zoo felgevolgt, dat twee duiTezcalipucavezfcneen: ftelde zieh dul zend hulpbenden,anderhalf honderd
aen, en fnaeuwde den toovenaers Spanjaerden, en twee en veertig paertoe : Wat onder-windgy luidenonder- den in de ioop bleven. En indien het
ling ? Muteczuma zal kroon en leven den Mexicaeners niet ontbrooken
verliejen , wegens gepleegde dwing- had aen leef-togt, geen Spanjaerd
Lmdy. Aijkt eens over de fchouders , ontfprong den bloedigen dans. Eeren 7 zal blijken wat verder f voor lang evenwel word de torn hervat.
Mexico beftbooren leid. Om-ziende, d'Omleggcnde Volkeren , uit haet
befchouwden de ftad liever-laey te tegen de over magtige ftad Mexico,
vocg-
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voegden Ach by Cortefius. Men bragt pulco bereikt twee en feventig mij len,
dartien fchepen in 7 meir Laguna. Se- leid over rted gebergt gevaeriijke
ven dagen duurde de ftorm, niet zon- klippen en verfeheide ftroomen. Üe
der fwaer bloed - vergieten weder- voornaemfle zijn delPapagayo. met
nemen Je zijds. Dedartiendevanoogft-maend een pont voorzien ten gerijf der reil.xd weder
des jaer vijftien honderd een en twin- zigers : de las Balfas loopt buiten getig braeken debeleggers door: pleeg- mein fterk: d'lndiaenen brengen rietden alle bedenkelijke wreedheden: vlotten driftig op drooge kaiabarten
en ftaeken eindelijk Mexico in brand. met fwemmen over: fan Francifco is
De Spanjaerden volkoomen meefters vene de grootfte; doch heeft ettelijke
herbouwden de verwöefte ftad. ondiepten, om door te waeden. De
7 Kloofter binnen Brügge leverde , kleine muggen mouftiken fteeken gedoor orde van Kaifer Carel de vijfde, duurende de weg diervoegen vergifraneifeae- drie Nederlandfche Francifcaener mon- tig, dat de wonden tot zorgelijke fwe
n kernen
niken, Joan de Teclo Joan de Aora en Pe ringen fetten : ja zomwijl reizigers
nnen
exico.
ter van Gend. Haer verrichting kan 'tlevenbenemen. Anderzints vailen
blijken uit een brief tot Mexico ge- d'ingezeetenen nederig en geenzints
fchreven by Peter van Gend, op 'tjaer quaed - aerdig. Alhier leid 7 geweft
vijftien honderd negen en twintig. del Valle, navvel^ Ferdinand Cortefius
d' Inhoudluid aldus. De afgooden der fich mark-graef noemde. De mond
Mexicaenen draegen meeft benae- der haven Acapulco gaept een volle
mingen na flangen. Over ieder ding mijl zuid en noorde. Binnen , ungeftaet een byzondere duivel: waerom mein ruim , loopt ten noorden een
tot zulk een getal zijn uit-gedijt, dat geul Boca Grande genaemt, alwaer de
naeuwelijx geweten word. Aen zom- fchepen veilig ankeren : ooftelijk
mige offerenze rookende menfehen- breid fich een tweede arm uit, ( by de
harten, bloed en haer kinderen: aen Spanjaerden Puerto del Marques) beandere vogels.papier en w7ierook. De fchut tegen alle winden : zommige
priefters maeken een groote menigte inhammen hebben vlakke ftranden,
uit. Ettelijke onder de zelve eten niet bequaem omdefchepen tekielhalen
dan vleefch van jongensof meisjens: 'tSlotfan Diego leid met fes bolwerbeider bloed verftrekt ten drank. ken op een uit-fteekend hoofd voor
Mannen bedrijven met mannen de ftad. De ftad zelf, gebouwt aen een
fchandelijkheid. Doch laetonsliever kolk des havens, vertoont fchoone
in de befchryving van 7 Aertsbif- huifen, fchuilende achter hooge berfchopdom van Mexico voortgaen en gen; voor hebbenze een breede ftraet,
des felfs beruchte havens befichtigen. welker kant d'haven befpoelt. De
Door de felve word het land längs de kerk lang-w7erpig vierkant pronkt
Zuid-zee en Noorder-Oceaen voor op 7midden met een fpitze toorn.
Befchry- allerley vaertuig geopent. Boven alle Aen 7 water is een fteene muur, uit
\ng van
fteekt.
eapulco. munt Acapulco uit, werwaerds uit Me- wiens fchiet-gaten gefchut
xico de koopmanfehappen worden Tuflehen de kerk en muur rijzen drie
afgevoert, om te verfchepen na China, bergen, haer ftrekkende na d'inwijk
lanx een vaert meer als twee duizend Boca chica. Lanx defe gantfche kuft
mijlen lang. Veertien maenden bren- word een vreemde vifch gevangen:
genze gemeinelijk zoek op defe togt. heeft een ongemeine groote, mond
Vier zeilen van feven en acht hon- vol fcherpe tanden, boven den mond
derd vat houden dit vaer-water in. een lange en dikke fnüit, vafte fchubMet delente fteeken twee naChina, ben , ftijve vinnen op de rüg een
van waer des zomers te rugge kee- breede ftaert en wel- gevoed lijf. Joris
ren. Soo haeft laetenze 7 anker voor Spilbergen, na dat hy den Spaenfche spilbergens
Acapulco niet vallen, of de twee ande- alle afbreuk lanx de Zuid-zee toe-verr^hüng
re fchepen, ondertuflchen zeil-vaer- bragt, liep met vijf fchepen dicht on- ^efM'
dig gemaekt fteeken zeewaerd. der 7flot Acapulco: welk tien fchooDoch de weg tuflehen Mexico en Aca- ten uit kortouwen deed; doch hield
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op : foo haeft d'Hollandfche ammi- lagen. Duflang wegens Mexico, te- »£*,.
rael een boot bemande, van welke gen welk Panuco paelt ten noorden. rj£
een witte vredens-vlagge waeyde. Dit landfchap , vijf en veertig mijl m
De Spanjaerden roeyden den boot te breed, en by na van gelijke lengte,
gemoed, en quamen aen boord : de is fich zelf ongelijk. Na Florida uitfar)ant Peter Alveres en vaen-draeger geftrekt vertoond een flechten booFrans Menendus, die door langduurige dem : 't overig gedeelte verfchaft
verkeering in Nederlandde Duitfche overvloedige lijftogt, en eiders ook
tael duidelijk fpraeken, beloofden al- goud. Ferdinand Cortefius vond hier
lerley ververfching. Spilbergen kreeg groote tegen-fland; hoewel met geachterdocht, alsof 'de Spaenfche iets lukkiger uitkomft als Frans de Garayy
quaeds in den zin hadden : weshal- die Panuco meinde afteloopen; doch
ven digt onder de fterkte fijn vijf Zei- liet veel Spanjaerden achter, enkee*
len over lang kort, en 7 gefchut klaer de on verrichter zaeke. Cortefius brafl
maekt. 't Vermoeden verdween: al- wel de landen Ayotextetlatan en Chjr
zoo Alveres en Menendusfichtepand onder 7 Spaenfche iok ;. maer nij|t
ftelden, ter tijd toe de beloofde dar- zonder fchendige neepen. d'In4
tig offen, vijftig fchaepen, ettelijke woonders ftrijdbaer en wreed dör!
honderd hoenders, en voortskoolen, ften den dood onder d'oogen zien:
oranjen appelen, citroenen en dier- vielen tegen dekogelsin. Menfcljjb
gelijke ververfching gelevert waeren, bloed te plengen was haer dagelijx
gelijk ook 7 brand-houd' en water: werk, volgens vereeuwde gewoonte
welk laetfte den Hollanfchen matro- in Nieuw-Spanje. Op de feeft-dagen
fen vry ftond, om van land te hae- Racaxipe Veliztli, (zoo veel gezeidais
len. Men ftelden de Spaenfche ge- flaven-villing) wierden mewof minvangenen , nu en dan bekomen , op der dienftbaere menfehen d'huidlevrye voeten. Ondertuflchen befoch- vendigafgetrokken: welkzommig«
ten verfeheide aenzienelijke perfoo- aentoogen over 7 naekte lijf. 4)eie
naedjen den ammirael: onder welke gingen van hut tot hut, eifchende aeld'hopman Caftilio , die twintig jaer moefen; die weigerden kreegen een
den krijg in Nederland volgde en flag in 7 aengeficht met 7 bloedig vel.
Melchior Hernando neve des onder- Zoo lang een lap aen d'huid ning
koninx over Nieuw-Spanje , begeerig duurdedufdaenigfpel. d'Aelmoefen
te befchouwen de Zeilen, die welke wierden befteed tot noodwendighe*
aen Rodrigo de Mendofe, voerende de den, ten afgooden-dienft vereifcht.
magtige koninglijke vloot, tweemael Ter voornoemder dagen gefchiede
dorrten flag leveren, en over alle ze- ook een ander grouwel. d' Offeraer o»p«
gen -praelen. Hernando ftond ver- daegde den gefchikten flaef tot offer *"*•
. °, ,../•
|../*|
www«
baeft , dat zulk klein vaer-tuig foo . °
uit
,
ten
einde
lijf
om
lijf
kampten.
^M
veel fwaere Spaenfche fchepen vernielt of verjaegt had: bragt d' ammi- Men bond de flaef met d'eene voet «•»'»*
raels zoon by den ftad-voogd Geor- aen een groote ronde fteen: voorzag X*'
gius Porreo, die den jongeling beleefd hem van fwaerd en rondas tot veronthaelde. Acht dagen bleef Spilber- weering. Met gelijk geweerbefprong
gen voor Acapulco leggen, verwondert hem d'offeraer. Indien defe te kort
over debeleefde onthaling der span- fehoot, behield de flaef 7 leven en
jaerden : te meer nadien, acht maen- den naem eens held-daedigen maus.
den te vooren verwittigt van de Hol- Wonderlijker ging het toe met delijflandfche vloot, alles ten tegen-weer eigenen, die jaerlijx den afgod vervaerdig maekten. 7 Slot had feven- toonde. Defe keurig gereinigt, droeg
tien metaele ftukken en vier honderd de klederen en naem des afgods. Ieder eerde hem als den afgod zelf een
befettelingen, behalven een merke- j vol jaer. Ging over al vryelijk, hoe
lijkaen-taledelluiden en vry willige: wel met twaelf lijf-wachten: teneindaer anderfints flechts veertig man de niet weg liep ; want anderzints
en drie gotelingen binnen de fterkte I moeft de voornaemfle bewaerder in
des
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desgevluchten plaets treden. Voorts del Puerto) Sant Jago de los Falles,
bewoonde de vertoonende afgod twee en twintigh mijl landwaerd
d'heerlijkfte zael van den tempel: ten wellen van Panuco : en Luis de
at lekkerlijk, en wierd gedient ko- Tampice aen • de Mexicoofche inninghjk. d'Aenzienelijkfte heeren ham.
geleiden hem gedienftig door de
Miles Philips, een der Engelfche, Reis van
ftad : zoo haeft op een pijpkenfpeel- welke hopman Joan Hawkins in de jgjf pfo'
de, ten bewijs dat over ftraet ging, bogt van Nieuw-Spanje te land zette,*
liep ieder toe, viel voor fijn voeten op'tjaer vijftien honderd achten feneder en aen-bad. 's Nachts wierd ftig , zukkelde eilen dig eer tot Pahy binnen eenfterkekouwe rondom nuco aen quam. Defe getuigt: hoe
mer yzere traelien beflooten, en ter de ftad, gelegen lanx de rievier even
gezetter hoog-tijd ledendig gevilt. eens genaemt, aldaer niet meer als
Met groote moeite kreeg Cortefiuseen half boog-fchpot breed, in een
defe bloedige landaerd onder de vermaekelijk-vruchtbaerelandsdouknie, en byzonder d'inwoonders we, toenmaels twee honderd Spaenvan GH£f,wefker boodem uit-geftrekt fche borgers telde, behalven d'ouna de Noorder-Oceaen, door veel meide ingezeetenen en Negers. Zout
ren gebrooken leid. De Spanjaerdengeeft de.meefte handel, welk gebewoonen in beide de geweften maekt word in pannen beweften de'
Chila en Ayotuxtetlatan drie fteden:
rievier. Philips uit Panuco vertroknamentlijk Panuco, na welk 7land-ken na Mexico , befichtigde op den
fchap en ftroom genoemt zijn : \yech het dorp Nohete, by de Spanjaer(debenaeming Panuco is tegenwoor-den hernoemt/<i»ta Maria, en alhier
dig verändert in Villa de Santiftevan
een kloofter vol Witte - monniken -•
Ii
zedert
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terzelver tijd in een fwaere krank- ; ,;
zedert ook Meftittan , 11 waereenige heid : en , hoewel buiten gemein ; l r.f
Graeuw -monniken een huis hadden,fwak , fteeg te paerd niet een^ In-1
en 7 Hedeken Puctiucd^Maer deblagdiaen achter hem : ten einde d'on-; *±
-. .m fcan aenteikening, gehoudenby/ta» Chi- gezonde lucht en fchracle plaets,; ff;ton , vier jaer na de togt van Philips,
zeer merkgeeft meer licht aen 7t landfchap Pa- daer niet anders viel als water en
watrdtg. .
nuco. Hyhadtotmet-gezel een Span- fruit, met een beter verruilde. Doch,* . |;'
jaerd , wanneer Mexico achter fich vandewech gedwaelt door een naer ,A>
liet, om Panuco te vinden. Na drie bofch , geraekte in haiiden van wuV
dag-reifen geraektenze binnen de de menfotien , onder ftroo - hutjeiä?
ftadMeßitlan. Onder dertig duizend haer behebende. Aenftphds om-»<*i
w,w,
Indiaenen betrouwden haer alhier ringdenjieBfi twintig: bragten fchoon,
twaelf Spaenfche burgers. De ftad, water ten drank uit een verguld Vegetimmert op hoog gebergt vol boU netiaenfch glas : twee naekten gefchaedje , leid rondom in dorpetj, * leiden hetn na een hooge weg : weldoor welke fchoone water-fonteihenj ke eindigde: voor de poort der beftroomen. De lucht is niet min ge- walde ftad fant Jago de lös Valles,
zond, als de grond vruchtbaer. De bewoont by vijf en twintig Spanjaer- .verheevene wegen leggen overfcha- den Uit defe verftond Chilton het -ci.7«*
t. 'si
duwt met allerley vrucht - boomen s groot gevaer »' in welk, hy geftee- J *
:
• £ 7 Vlek Clanchinoltepes , een vierdeken had ; want de bofchÄlden on- nu
volk-rijkerdan Meßtlan, hoort een der wel£ verviel, waere^menfchSpaenfch edelman toe : negen Augu- ;eters ; die örilanx op zekö; geberg(lijners onthouden fich hier binnen te een Auguftyner Alopfte^etbtat^
een flecht kloofterken. In de ftad . den, en 7 volk tot een lekj^emaelGuaxutla woonen twaelf,van de zel- tijd weg - fleepten. Hier haddenfe
ve orde.
'**\iS*i;*
".-. iM /Buiten twijfel 7 Veneetfcifegia»ge.,
Voorts gingenze over 7 vlakke rooft. Ten zy oordeelden uit Chilland Guaßecan na de vlekke Tan- tons ongedaenheid , dat met eenig
cuylabo, vol groote Indiaenen, met ontugt, waer voor zeer vreefen,
. blaeuw - gefchilderde lichaemen en befmet was , hy zoude al in haer
gevlochten hair tot de knien toe. maegen verteert zijn geweeft : en
Gaen moeder - naekt; doch nooit een fluk des huids met eenig hait
zonder boog en pijlen. Zy houden (zulx word zeer aenzienelijk geniet in grooter waer den als zout, een kernt ) flingerde nu om de middel.
Zout een - zonderling genees-middel tegen ze- Terwijl Chilton binnen fant Jago ftil
vreemd genees-mid- *kere wormen, groeyende tuffchen bleef, quam Frans de Page, wegens
del.
haer lippen. Zedert bragtenze negen den onder-koning Henrik Manriques,
dagen toe, eer tot de zee-ftad Tam- met veertig foldaeten, aldaer : lichpice geraekten. Van veertig Chri- te noch vijf-honderd naekte Indiaeftenen , aldaer gehuifveft, hadden nen uit de twee naeft- gelegene dord'inwoonders veertien af-gemaekt, pen Tanehipa en Tamaclipa, alle goe*
terwijl zout vergaederden. Tamp'tce de fchutters. De toeleg lag, een
leid aen de mond der rievier Panu- wech teopenen na de zilver-mijco by welke fwaere fchepen zou- nen Sacatecas. Chilton , by dit geden können opvaeren , ten zy een zelfchap vervoegt , geraekte voor
zand den mond flopte. Eindelijk de groote ftroom de las Palmas, fchei*
quamen tot Panuco , eertijds eenaen- dende Nie^uw - Spanjen van Florida.
zicnelijke ftad ; doch meeft verlae- Drie dagen wierdert vruehteloos*
ten wegens dequellaedjen, die d'ln- zoek gebragt, om ergens door te
diaenen den burgers aendeeden. Niet komen Weshalven uit af-gehakte
meer als tien Spanjaerden en een hout een viot toe-ftelde , by fwem*
priefter hadden fich toen ter tijd al- mende Indiaenen over-getrokkön.
daer neder geflaegen. Chili on ver viel Zedert reifde het leger over fteil*
bergen
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bergen en door dichte boffchaedjen : Hortte Herk vloeyen. Alleenlijk omen quam eindelijk tot Sacatecas : by trend Topoyanco leid een diep meir
welkers aldcr-rijkfle zilver-mijnen met verfch water, rondom bewoont
van gantfch America meer dan drie van Indiaenen, bouwende weelige
honderd Spanjaerden haer dagelijx be- zaey-landen, en aengenaem wegens
Ä / " ' 2 i 8 hieben- 7 Bifdom Tlajcala (eer- cochiniHie-boomen, die 's jaerlijx meer
'2.
tijds ook Tlafcalteca, Tlaxcala en Tlaf-dan twee honderd duizend dukaeten
callan) ontleent defe benaeming van opbrengen. In 7 meir fwemmen fwar- fwarte hagedißen:
een ftad even eens genaemt, gelegen te hage-diflen , welker vleefch fmaein gebrooken gebergte , boven ge- kelijk is en voedzaem : worden ook
mein hoog , van welk overvloedige gezouten en verzonden. Dit volk a- menfehenvocht fakt na de vruchtbaere val- ten niet alleen haer gevangene vyan- vleeftheten.
leyen. DoOr den berg Xicotencalt den ; maer ook malkander : zulx in
vloeyt de ftroom Zahuatl, die zom- openbaere flacht-huifen 7 menfehenwijl de akkers wijd en zijd plas fet, vleefch tekoop hing. Zonder byfland
en d'huifen weg-fpoelt. De rievier des gemeine bell Tlafcala, had Ferbeteikentfchurft water, ter oorzaek dinand Cortefius d'hoofd-ftad Mexico
fchurft worden, byzonderlijk kinde- nimmer bemagtigt. Waerom ook kairen die fich in 7zelve waflchen. zar Carel de Vijfdfhaer diefwegen vryLanx d'oever hebben de Spanjaerden heid vergunde:zulx volgexssJoan Chilbequaeme woon-plaetfen getimmert ton , niet meer betaelen jaerlijx als ie->
na'svaderlands wijfe, nu ook meeft der een hand vol tarwe. Zedert de Tlafcdla tot
een bifdom
yeemdtin- wordgevolgtbydIndiaenen: dewel-Spanjaerden 7 heidenfehe gemeine-gemaekt:
J
taenfchc ,
°t
P
uifm: ke anderzints te vooren op een an- beflin een bifdom veranderde, en de
dere manier plagten te bouwen; want benaeming Tlafcala in los Angelos,
zy fliehten laege huifen van aerde, heeft het gekregen tvyee en negenhout of fteen , met niet min ruime tig mijlen lengte en tachentig breedals vreemde kamers: zommige een te , gelegen tuflehen de Zuider-en
fteen-wörpgefcheiden, andere dicht Noorder-Oceaen , als ook Mexico en
aen een, tuflehen welke enge ftraet- Guaxaca ; doch zijn ook binnen dejens liepen , zeer bogtig. 7 Land- fe omtrek begrepen de landfehapfchap zelf fpreekt tweederhande tael, pen Tepeacaen Zempoala, alwaer eerde Mexicojche en Otomifche. döto- tijds een vlek even eens genaemt,
mis vielen eertijds Mexico af, enbe- nevens twee ftroomen lag, bewoond
gaven fich onder de befchutting van by een gefchikte landaerd, die haer
j
Tlafcala. 't Is een arbeidzaem en oVerigheid groot ontzag toe-droeg.
•ergen: woeft volk. Ten noorden heeft Tlaf- Hier omtrend onthielden haer de
cala toppen , drie maenden door de Totonaques, welker tael met geen
zonne verwarmt: geduurende de vor- Americaenfche gemeenfehap heeft.
fteden:
dere tijd des jaers dufkenze onder De ftad Puebla de los Angelos , ver-haer
los Angelos:
dikke mift, befproeyrTnet gefladige deelt in vier wijken , die vijftien
eeften: flort-vlaegen. Dit gebergte vol ge- honderd huifgezinnen teilen , is geboomre, leeuwen, tygers, wolven en flieht door Sebaßiaen Ramirez , op
wilde honden adives, die veel fchae- 7jaer vijftien honderd een en darde toebrengen aen 7 kleine vee,fcheid tig , aen 'tbegin der valleye Atlifco,
7koude geweft van het warme. lanx een vliet uit een rookende berg
Voorts zijn hier meenigte flangen, gevloeyt. t L a n d rondom levert
adders, harten en allerley wild, be- overvloedig tarwe , zuiker , vlas,
rtuhm: halven yeelvoudig gevoogelt. Men wijngaerden, moes-kruiden en allervind ook doorgaens aluin , koper- ley Spaenfche vruchten. Ten noor- Tlafcala:
rood , zilver-mijnen , manna , anime den af leid de ftad Tlafcala vol Inen liquidamber een welriekende gom- diaenen. Alhier ftond de hoofdme, drabbigdruipende uit 7 geboom- kerk des bifdoms tot 7 jaer vijftien
te. De rievieren voeden geen vifch, honderd en vijftig : wanneer binalzoo van de bergen geweidig afge- nen los Angelos is over - gebragt.
Ii a
Be-

B O E K:
Behalven de kerk, hebben de Domi- brand ; ieder pakte fich weg, voornicaener , Francifcaener , Auguftyner-neemens nooit te keeren. Toen de
monniken en Ciariffen prachtige kloo- viammen en fmook begonden te minfters alhier getimmert. 'tQueek- deren , ftapte hopman Diego de Ordas
huis voor vijf honderd Indiaenfche na boven, tot de kant van 'tgapende
kinderen , om op-gevoed te wor- log. 'tScheelde weinig, of de ftoutdenin7Roomfchegeloof, voorzag moedigheid kofte hem 7leven, meeRamirez met jaerlijkxe rijke inkom- nigwerf in gevaer om te ftikken weften. Tuflehen Tlafcala en los Ange- gens den fulferigen rook. Verwondelos zijn de fonteinen, waer uit de rens-waerdig is de vrye markt binnen
rievier borreit, die door Mechoacan Tlaßala : tot welke ontelbaere In- «#*,,„
en Zacatula in de Zuid-zee valt. Ner- diaenen en Spanjaerden jaerlijx toe- a M .
Aerdder g e n s e e n vloed zoo volkrokodillen, vloeyen. Ter eener zijde van de
krokodiiien. als defe : zulx eenige plaetfen jammarkt ftaet de hjftogt. Doorgaens
merlijk ontvolkt hebben. Geenwon- zijn dan de vleefch hallen alleen
der; want de wijfjens leggen gemei- voorzien van meer ofmin als vijftien
nelijk feftig eyeren, niet grooter als duizend fchapen , vier duizend ofder ganfen, welke zy in d'aerde be- fen en twee duizend varkens. Terangraeven. De Indifche muis Ichneu- der kant is te vinden overvloedig comon vernieltze, alwaer bekomen kan: chin'tllie, liquidamber en andere droozouden anderzints tot meerder getal geryen, behalven 7zilver en goud:
uitdyen. Ja kruipt by den bek der om welk te fmeeden, verfcheide winkrokodiiien in, en bijt door de buik. keis arbeiden. Men voert ook herOok vindenze doodelijke weder- waerds Spaenfche wijnen ; doch is
partyen aen de water-flangen , havi- den Indiaenen verbooden te drinken:
ken, buflels en byzonder de tygers; anderzints zoude geheel Spanje niet
die de krokodiiien op de rüg fmijten, genoeg können leveren, totverzaeen voorts den buik ftukken rijten. diging van de gulzige inboorlingen.
Zy vallen hier wreeder tegen de men Voorts word 7 bifdom Tlafcala op de
fchen dan eiders : ter oorzaek de noord-kuft befproeyt door de ftroom ünmn.
ftroom vanliafcala weinig vifch heeft. Papaloava, zedert na den Spaepfchen
Bedekt onder flijk vallen de water- hopman, die d'eerfte fijn fteven derhaelers op 7 lijf: vervolgen de canooen, waerds wende, genaemt Alvarado.
en flaen den roeyer met de ftaert van De naefte rievier de Banderas, wierd
boven neder. Het dorp Napaluca in alzoo geheeten , ter oorzaek d'inde valleye Ocumba heeft haer oor- woonders witte laekens by ftokken
fprong van een Indiaen Juan, die een om hoog ftaeken, om de Spanjaerden
land-huisen veel verkens had : lokte na den oever te lokken. O p den oede omleggende huisgezinnen van de ver van de ftroom Almeria fliehte Cortoppen na beneden: zulx eerlang dui- tefius , 's jaers na d'inneeming der
zend menfehen fich by hem neder- hoofdftad Mexico , 'tftedeken Mefloegen. Acht mijl boven Tlafcala dellin , ter gedachtenis van fijne gerookt de hooge befneeuwdeberg Po boorte-plaets in Spanje even eens genaemt, doch wierd eerlang afgebroo117T P/catTc'J\eVzel ftoTdze zonder ken door de Spaenfche Devel-hebberg. fmook ; doch borfl zedert met zulk bers, die alles moed willens over hoop
een gedruifch, dat alles wijd en zijd fmeeten , uit haet tegen Cortefius.
zidderde, op 7jaer vijftien hondert' Voorts leggen in de Noorder Oceaen
en veertig. Tuffchen een pek-fwarte voor de Ttafcalafcheftrandd'eilandeneiianimdamp flikkerden yzelijke viammen Bianca, Verde ende Sacrificios. 7 Eerhemelwaerd : by vlaegen neder-ge- fte kreeg haer benaeming wegens wit
Haegen zetten 'tland aen koolen. zand, 7ander van groen geboomte,
d'Aflchen vloogen tot Guaxocingo en en t derde, dewijly^» de Gryalva, die
Chulula toe. 7Stond dcerlijk allent- eerft Nieuw-Spanje ontdekte, op 7 gehal ven gefteld : boomen en kruiden zeid eiland een bebloede outaer vond
verzengt: d'huifen ten grond roe veren
1^2
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engeofferde menfehen metgeopende aengenaem gefpikkelde veertjens:
borften en afgekapte armen en bee- 'tleefd by bloemen en den daeuw:
als de regen maenden in den herfft
de facrifi- nen. De rievier Almeria watert tegen
ophouden , hecht het fich vaft aen
dos hoedae- j g ^a(rtßcios 0 v e r \t\ dOceaen:waerom
"'"
de Spaenfche Zeilen eertijds aen dit een boom met den bek, en blijft aleiland, om te ondoffen, ten anker zoo dood. Maer word wederom leliepen. Doch bleef naderhand ach- vendig zoo haeft d'eerfte regen des
ter, ter oorzaek de noorde wind hard, gras-maend valt. Tepeaca telt vijf TepMc4,
op de wal ftaet, en veel vaertuig ver- Francifcaener - Klooßers en vijf vlek1
nielt. Henrik Hawks geeft een tweede ken, welker ieder van een bequaem
1
reden : namentlijk dewijl vreemde gaft-huis is voorzien. Vorders leid
1
fpooke de Spanjaerden buiten gemeinde ftad Vera Cruz op een vierendeelftadvir*
Cruz
"
quelden. Binnen 7 bifdom Tlafcala uurs aen de Mexicofche zee, ten zuidleid ook beflooten 7 Landfchap Te- ooften van Villa Rica, eertijds meeft
bewoont van arbeids-luiden, die de
ßadsegura:peaca, welker hoofd-ftad Segura gebouwt wierd door Ferdinand Corte- Spaenfche vlooten ontlafteden, en
fius wanneer met groot verlies ge- de vrachtertbinnens boords hielpen.
jaegt was uit Mexico. De plaets geeft Tegenwoordig gefchiet zulx tot
een dorre fteenachtige grond. Kon- Buytron. 7 Is hier aller wegen on*
ftige buifen brengen 7 water tot de gezond: niet alleen ter oorzaek der
merkt, uit een viiet Hortende van regen, die van de lenteafbegint en
Tlafcalaes - berg. 7 Vlakke lan d ver- in d'herfft eerft ophoud; maer ook
fchaft goede weiden, d'inwoonders dewijl doorgaens tegen den avond
fpreeken vierderhande tael: de ge- d'oofte of ooft-zuid-oofte wind ftortmeinfte is de Mexicaenfche : ander- vlagen bybrengen , welke 7 fijne
Zints gebruikenze ook de Popolucan-zand indrinkt, en alzoo grootekou*
Jche, en zommige te gelijk tfeOtomi- de des nachts veroorzaekt. Defe
fche fpraek. 7 Dorp Alyoxucan ver- vochtigheid trekt de brandende zontoont fich verre van een hooge berg, ne daegs om hoog, totfwaere on ftelWiens top zeer wijd gaept, want an- tenis derherzenen,wegens vergiftige
derhalf honderd vademen .van de dampen. Binnen Vera Cruz, verzae- wondefpoel
kruin af, in 7 hertje des bergs, leid melenze ter tijd vanderegen-maen- JJ/**1
een meir, vol koud en blaeuw water, den den regen in een gegraeven poel;
vreemde
welk
nooit hooger of laeger word. welke alle morgen ontelbaere kleine
meiren:
Lanx een naeuw päd klimmen de padden met ftaerten levert. Binnen
dorpelingen derwaerds. Dicht by weinig dagen vallen de ftaerten af;
vindmen twee andere grondeloofe doch de kleine padden , tot groote
meiren, beide midden in vlak land. aengegroeit, maeken geduurende
7Eerfte TUchac heeft een mijl omme- de nacht een affchouwelijk geluid.
gangs en witte fmaekelijke visjens Van flagt-maend tot 't einde der leneen vinger groot. 7 Tweede Alchi- te-maend valt me eilen tijd niet een
chican is eens zoo groot, verheft met droppel uit de lucht. De noorde
de wind bitter water, niet anders dan winden als dan maeken een droog
zee-gol ven. 7 Land, en byzonder de aerd-rijk en gefonde lucht; doch
Valleyefan Pablo, levert overvloedig meenigwerf een onftuimige Oceaen
tarwe; namentlijk vier honderd maevoor de wal totfwaere fchipbreuken.
ten in d'aerde geworpen geven ten
tijd des oogft tachentig duizend. De zee-haven fant Juan de Alna eenA l mhaven
7 Vee tiert infchelijx buiten gemein klein laeg eilandeken is ftijf vier mijl wel. De boflehen dragen allerlei ge- van de rievier Vera Cruz ten zuidboomt. De fneeuw - bergen byzon- ooften. Twee monden leiden binneder voeden tijgers, luipaerden, wol- waerd. De voornaem fle la Laxa word
ven en harten. Onder veelerleyge- meeft gebruikt. Binnen de andere,
, ... voogelt, munt uit een klein zoomer* genaemt Gaüega, leggen de fchepen
by fterke noorde-wind niet zeker,
wonderlijk
° t .
I
, ,
hoewel
aen koopere ringen in een
vegeUje. voogeltjen met een lange bek en
Ii 3
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Hawkins
envoorftchtigheid.

Vlekken
rondom
Vera Cruz.

Muilen,
hair aerd.

Befchrijv. ng van
't jifdom
Antiquera

T
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fterke muur vaft-gemaekt. De muur de Zuid-zee, en half zoo veel nevens
heeft tot verzekering wederzijds de Noord-zee.'tBegti'ypt eenige fchooeen bolwerk j-van gefchut voorzien. ne landfehappen, onder welkeGua- GtmtttK
En zedtttjoan Hawkins binnen defe xaea de kroon fpant. Dit is een val- »%«
haven twaelf rijk gelaeden fchepen leye vol dorpen en vruchtbaer , na
betrapte , by welke dartien andere welke Ferdinand Cortefius den eeruit Spanjen quamen met een nieuwe naem mark-graef ^^Äl? voerde. Zy
onder-koning, gefchatopfeftig ton- levert kriftal, kooper-rood, heilnen gouds, isde haven gefterkt met zaeme gefteenten tegen graveel en
een vaft flot. Hawkins hadgemakke- 'tbloeden, zijde, tarwe, mays , colijk de twaelf Zeilen können prijs chenillie, canna fiftula.bezoar, goud,
maeken, en de dartien buiten hou- zilver en allerley Spaenfche vruchden ; doch verliet fich op 'twoord ten. Drie honderd en vijftig vlekdes onder-koninx , belovendeeen ken , weinig minder prächtige landallenthalve vergenoeging te geven huifen , honderd en twintig Domiaen Hawkins : die fich bedroogen nicaener-kloofters, en immers zoo
vond. Uitgezondert twee fchepen, Veel fchoolen bewijfen genoegfaem
bleef fijn gantfche Vloot in de loop. de magt der valleye Guaxaca. Men
Landwaerd , tuflehen Vera Cruz en fpreekt hier dertienderhande tael; JUmdtr.
los Angelos, leid op een vlakke grond doch de Mexicaenfche is meeft intim,Mlnd'herberg-plaets Rinconada : voorts gebruik. Onder verfeheide gewafXalapa en Perota, beftaende uit ftroo- fchen groeyt hier een wonderlijk ver- wmdtr
huisjens midden in een boflehaedje giftig kruid, welk na de tijd despluk- **#'/
vol cederen en pijn-boomen , by kens de dood veroorzaekt: om ieSpanjaerden bewoond ten gerief der mand op 7jaerte doen flervenmoet
reifigers. Ten zelven einde ftaen et- het jaerig zijn , op de maend een
telijke huifen rondom defpring-bron- maend , op een dag ter zelver dag
nen Fuentes de Otzumba, fpuitende geplukt wefen. 7 Geweft plagt eeruit hooge rotz-fteenen. Geen volk- tijds veel ongemaks te lijden wegens
rijker vlek daer omtrent als Chetula, d'aerdbeeying; doch treft nu zoo fcl
alwaer twaelf Spanjaerden haer leven niet. De Spanjaerden fchrijven zulx
betrouwen onder ftijf feftig duizend toe aen Martialis befchuts-heer der
Indiaenen. d'Ingezeten trekken by- hoofd-kerk tot Antequera. Onder
zonder groote dienft van de muilen. Guaxaca behoort Mifteca, verdeelt in
Defe beeften afzetfels uit efel en mer- Alta en Baxa. Beide hebben göudrie, behouden meer gelijkenis na rijke rievieren en beeken: werwaerds
haer vader: zy hebben lange ooren, dTndiaenfche vrouwen haer begekörte voeten, fes en dartig tanden, ven met lijf-togt voor ettelijke dawelke gezetter tijd verwiflelen: zijn gen: verzamelen 7 goud in hoenderzonder galle: fcheppen vermaek on- ichaften : tegen welk op de Spaender den blaeuwen hemel: worden fche merkten allerley nootdruftiglicht befmet door een ongezonde heden verruilen. By 'fvlekke Cuertlucht, ter oorzaek den honden in lavaca leid een hooge berg, aenmerkracht van ruiken niet toegeven. De kenswaerdig wegens een vreemd
wijfjens leven doorgaens langer, hol: d'ingang is zeer eng; weinig virmnhdan de mannetjens. Vermoeidzijn- binnewaerd vertoont fich een vier- JJjJT
de, wentelen haer om en om. Zoo kantige plaets van vijftig voeten -. aen
haeft een wolf ontdekken, befluiten 7 einde ftaen putten met hoogetraphem in een kring , alwaer dood ge- pen: by welke een kromme weg be*
fchopt word. Tuflehen los Angelos en gint doolhofs gewijs, een mijl lang:
Guatemala legt 7 bifdom Antiquera, thans leid een groote plaets , vooralzoogenoemt na d'hoofd ftad, be- zien van een fontein vol goed water:
flaet honderd en acht mijlen in de een beek vloeyd nevens de fontein.
lengte van de Noorder-Oceaen tot deDoch dewijl niemand dit hol verder
Zuider, in de breedte negentig lanx ontdekt heeft, blijft 7 vordere geheim
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vreemde heim als noch verborgen. Öp de top
PhihdeJooded'Egyptenaers , Herodoputten. yzafa„t Antonio woonen d' indiaenen tus de Mooren, Strabo de Trogloditen,
in putten cuffchen de klippen met Cyprianus de Phmniciers en Arabiers
wijf en kinderen. Dicht by vertoo- haer van oudsherbefneden: 7 welk
nenfichtwee borgen, welker voeten als noch by zommige in fwang gaet.
zeer wijd van malkander de krui- Het is infchelijx duidelijk te zien by Jer. c.9.
nen nochtans zoo dicht zamen voe- jeremias, dat a" Egyptenaers, E dornte- v-lf'l6'
gen , datmen de zelve kan över- ten, Ammonieten, Möabieten en Ifmaeifchreeden. De fes rotzen Penneies, lieten de zelve gewoonte ondereertijds by de Mexicöfche koningen hielden. Voons d'hoofdftaddesbif- Amequera,
met krijgs volk befet, hebben goud- doms Guaxaca is AnteqUera, twee en vanGutten loodmijnen en een wortel, die feventigmij'iten zuid-Ooften vanMe- *<"*•
voor zeep verftrekt. In 7 vlek Toto- xico afgekgen. De kerk alhier, uit
machiapa iseenkuil, die onder d'aer- een ftukgehouwen, vertoont koftede een half mijl bewandelt word: lijfce marmor-pylaeren. De rievier,
7 water belet de vordere ontdekking, welke de wallen befpoelt, borreit uit
zapottca*. 7 Klippig geweft Zapotecas plagt d'aerde,
te
en loopt na 'tgebergte Coatvoeden yzelijke inwoonders, met lan. Herrera telt vier honderd Spaenvellen omgord; doch nu tot bezae- fche huifgezinnen; maer de fichtbaedigder leven gebragt, draegen klede- re genüge/<M» chilton flechts vijftig:
ren en hoeden. 7Volk, over Guaza- anderzints dicht bewoont by IndiaecuaL o, Yluta en Cueztxatla verfpreyt, nen , die haer toi betaelen aen de SpanDebefnijde- onderhouden de befnijdenis , voljaerden met kotoene mantels en comigeiZ' gens een oud gebruik , gelijk voor- chinillie. De tweede ftad Ilifonfo de stadiancaentnon- geven. Hier uit hebben te vergeefs
les Zapotecas leid op een berg, gehooderhouden. z o j r n r n ]g e bewijs gelocht, als ofdefe
rig tot de Mixes, een woeft, fterk en uixes woefi
Americaenen haer herkomft haelden lang-gebaerdvolk:fpreeken eengro- voikuit de verftrooide flammen lfraels, ve tael : gingen eertijds naekt : alVan welke de Tatters zouden oor- leenlijk hing een wit herten-vel met
fpronkelijk zijn: die eindelijk, over menfehen herzenen bereid , over
de ftraet Anian gefcheept, 7 ledige d'heüpen. Zy voerden geduurig oorAmerica van inwoonders voorzagen. log tegen de Zapotecas : en zouden
Maer dufdaenig gevoelen ftaet al- door de Spanjaerden geenzints t'onlenthalven zonder waerfchijnelijke dergebragtzijn, indien nietgebruikt
redenen. Want waer blijkt het, dat hadden den dienft van wreede hondeTatters, 'tgrootfle volk desaerd- den. Defe beeften maekten zulk een
boodems, haerafkomft moeten dank fchrik; dat dartig Spaenfche foldaeweten aen weinige Ifraelitifche ge- ten binnen ilifonfo fich verttöuwden
vangenen > Is het, ter oorzaek befrte- te woonen tuflehen dartig duizend
uithovitu. den worden ? Doch de befnijdenisMixes.Men handelthier metkotoen,
nee
uT"
& hy haer geen plaets gegrepensals m aiz en gou d. De darde ftad Jan Jago st ad fan
met d'invoering der Muhammetifche de Nexapa Word van een Heile kruin 7"&o:
leer. En die aldaer defe leer noch verre gezien. Twintig bezettelingen
niet aennemen, laeten fich als noch houden de wreevelige Zapotecas inniet befhijden : gelijk blijkt aen de fchelijx door honden in den toorn;
Cataiers en Sarmaten, terwederzijde De laetfte plaets, gebouwt by Gonzavan de rievier Oby. En fchoon befne- les de Sandoval, öp 'tjäer vijftien
den waeren voor Muhammets inge- honderd twee en twintig, is Viäa del vuiadei
voerde godsdienft, zoude echter Efpiritufanto; voert gefach over vijf- *jf™u
geen bewijs Hellen: dat uit lfraelziyn tig Indiaenfche dorpen, die gantfch
voortgekömen. Want hoe Veel Vol- befwaerlijk den hals bukteh onder
keren namen de befnijdenis waer, 'tSpaenfche jok. Lanx de Noord-zee
welke nochtans geenzints afdaelden heeft Guaxacavf einig havens. De rievan Abrahams zaed. Alzoö getuigen •vier Aquivilco verfchaft een bequame
Diodorus Sieulus , hoe deCholchiers,reede, vermids de mond hundert en
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wreedheid tegen d Indiaenen .- zelf
negentig fchreeden gaept. Aen de als een fwart enblank menfehtezaZuider-Oceaen leid d'haven Guatulco,
men flaepen , verfcheurenze den
daer de fchepen laeden, die na dHon- 1 fwarten. Of nu zulx onbepaeld geduras en Peruzeilen. 'tVlektelt om- loof verdient, kan blijken aen zoo
trend honderd hutten, een tol-huis, ; meenigen Spanjaerd over den Welt-.
welke Thomas Candifch aen brand
1 Indifchen boodem tuflehen der tijftak: negen jaer te vooren door Frans I gers tanden vermaelt. Op de togt die ***Draek uit-geplondert.. Op de zelve i Fedreman alhier deed, viel de tijger J j j j ^
kuft ontmoetmen de fmalle reede een gewaepende krijgs-bende aen: dmtjgn.
Tecoantepeque, vermaerd doorkreef- fcheurde in aller tegenwoordigheid
ten-vifichery,en d'invallende ftroom een Spanjaerd en drie Indiaenen : en
Ometepec, uit de poelen van 7 geberg- ontquam. Geen boomen verfchafTen
te Cacatepec geftort 't Bifdom Me-lijf-berging ; want zy klimmen tot
J Ä " ckoacan (zoo veel gezeit als een vifclv den top, en rukken den gevluchten
/ bifdom rijk land ) beflaet lanx de Zuid- zeevan boven neder. Haer nageis verMechoacan:ftijfzeventigmijl,te landwaerd weibergen zulk een vergif : dat de wonnig minder , ftoot tegen Mexico en
de nimmer geneeft. Geendier,ofzy
NieuGalicien , ten noorden loopt het
verre onder de Chichimecas. Menwaegen een fchuine fprong: weshaltaoUn- fteekt in Mechoacan vierderley tae- ven onder de ruichte fchuilen. Indien de fprong null, tredenzebrielen, d'Otomifche, Chichimecifche, Mexicaenfche overgeheel Nieuw-Spanjefchende langfaem te rugge : ter oorgemein, en eindelijk Tarafca, een net- zaek andere beeften lichtelijk 011tte en körte fpraek, die eigentlijk al- vluchten , alzoo de tygers niet fnel
hier te huis hoort. 't Land, vol mei- zijn in 7 loopen , gelijk d'oudheid
ren .rievieren , baden en fonteinen, verkeerdelijk gelooft heeft; maer
heeft een gezonde lucht, (hoewel el- langfaem. Belangende 7 onderfcheid
tuflehen menfehen vleefch welk zy
vruchtbaoro d e r s heet, en elderskouder) boomrijke bergen , weelige vveyden voor maeken is dus verre waerachtig":
7 vee, en vruchtbaere akkers tot al- datze meer fmaek vinden aen vroulerley gewafch. Vier fchepels tarwe wen-torften , dan andere ledemaegezaeytleveren in den oogft fes hon- teh, en een fwart menfeh uitpikken
derd . Paerden , geiten en verkens voor een blanke. Wegens7 eerfte
dwaelen by groote troppen door de geeft Vrankrijk duidelijk bewijs: wanboffchen : hoewel de leeuwen en neer twee tygers, ten tijde koning
wilde honden jaerlijx een groot getal Luide wijk de twaelf de boven d'aerde
verflinden. Het meefte onheileven- ftond, los braken : en meenigte wijwel komt van de tygers ; die, wan- ven borfteloos by de wegen lieten
neer eens menfehen-vleefch fmaken, leggen.Het tweede beveftigt Joan Jon- Ä i ^
't volk ten platten lande uit d'huifen ßonus met een vreemde gefchiedenis i.<*H
t,¥
wech -haelen. 7 Helpt niet, of de in Bengala voorgevallen. Een Moor
deuren vaft geflooten zijn ; zy ruk- droomde, hoe hem een tyger uit
ken dak en wanden aen ftukken : en 7fchip weg-fleepte : waerom den
maeken een geweidige opening. We- volgende nacht fich onder de plecht
verbergde. De fchipper zocht na
Audt+c4!.'. ß e n s n a e r fterkte g et uigt Jacob Bond'oorzaek , en verftont den droom.
tius : hoe 7 opper-hoofd Peter Car- Juift lag'tfchip aen de wal. Bymid
pentier buiten Bataviaeen valuitbalken metyzer-beflagftelde, in welke der-nacht fpringt een tyger binnens ^ ' ^
een geit vaft maekte , om tygers te boord : verflind den Moor en raekt
lokken. 7 Gelukte, maer 7 beeil niemand van dartig Hollandfche
benaeuwt fcheurde de balken, en liet boots - gefeilen die fcheep waeren.
den geit ongefchend. Hugo Linfchoo- Gelukkiger ontquam een matroos.op
satuur ten verhaelt wel dat de tygers in ftrand wandelende : achter fette een
tyger op hem toe, en voor eenkroder tyeers: ,yeß.hefieM getn spanjaerden befchaI
digen ; zy plegen alleenlijk haer kodil. De tyger, omdenkrokodilte
gaeuvv
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gaeuw te wefen , liep uit haeft den ' andere plaetfen. 7 Volk fchikt fich
matroos voor by, en geraekt met de gantfchelijk na de Spanjaerden in klekrokodil in ftrijd. Dit gevecht baete ding en tael. Leert allerlei ambachhem 7 leven. Eindelijk de Weß-lndi- ten. Haer tafeis, killen en karten uit
aenen ontzien niet alleen den tijger brafilie-hout behoeven voor geen
wegens wreedheid, boven andere Europifche fchrijn-werken te wijdieren; maer bewijfen 7 beert: gods- ken. De fchilder-konft heeft ook
dienftige eer: om dat de duivel mee- een goeden opgang. Zy maeken
nigmael in zulk een fchijn tot haer klederen, fchoenen en wonderlijke
fpreekt. Behalven de tijgers, lijden kopere flöten. Bebouwen d'akkers
ook d'inwoonders van Mechoacan verftandelijk. Maeken veel werks
Overlaß groote overlafl door d'eek-hoorns, van de Spaenfche honden; doch aldoor eek- die niet alleen veel vruchten na zoo weinig fpijs gaven, zijn vele
hoorns :
d'hoolen fleepen; maer zelf d'huifen gevlucht en verwildert. Dragen de
diervoegen ondergraeven, dat weg- naemCimarrones , en brengen groote
zinken öfter zijde overftorten. De fchaede toe aen 7 vee. Maer hoewel
fchaede is te grooter , dewijl zeer de Mechoacans veel Spaenfche zeden Inmo"der'
*.
..
vanMechof
vermenigvuldigen. Meeft krijgenze
overnemen
,
zijn
echter
niet
at
te
MIM, haer
vier jongen gelijk: dewelke ten darden dag omroof loopen. Können be- brengen van een gewoonte, fchae- ««*»•
delijk voor de koorts; want fchoon
haer na- fwaerlijk gevangen , wegens loofe
tuur, en fnelheid. Springen van d'eene tak weinig beteren , ja zommige de
feßerliy
zeer wijd op den ander. Dienen fich dwaesheid met de dood bekoopen,
zoort.
veelvoudig van haer groote ftaerten: fpringenze, als de koorts haer grootin 'tfpringen gebruikenze voor een fte Vertiefung heeft in koud water.
vleugel, in 'toverfchepen met een I Tegen andere ziekten gebruikenze
ball voor een zeil. Stoppen by onwe- kruiden, welker geneefende kracht
der den windzijde toe , en maeken d'ervaerendheid onfeilbaer over lang
opening aen de louwe kant. Men betoont heeft. Zedert de Spanjaervind alhier fefterhande zoort. Tlilic den Mechoacan tot een bifdom maekfchuilt onder fijn ftaert; bootft het ten , zijn aldaer geflieht vier en ne- J g j ^ "
tillepen der muffen aerdig na. Qua- gentig fchoolen, vijftig kerken, ver- Mechoacam
a
kfie
pachtli is eens zoo groot, en kan nooit fcheide gaft-huifen en kloofters, be- Jt" ~
tarn gemaekt: infchelijx ook techal- woont by Francifcaener en Augußijlotl, met een kaele ftaert en groote ner monniken , de fteden Pafcuaro,
oogen. Thalmototli heeft een dikke Vallodolidvoorzien van een biflehopkop, en een ftaert vol fwarte en witte pelijke floel en vifch-rijk meir , Miftreepen. Quimichpatlan vertoont een guel vol bouw-huifen voor beeflen,
kleinkopjeen lange beenen: fchijnt Felipe op een onvruchtbaere grond,
te vliegen van d'eeneboom tot d'an- Conception de Salaya en Zamora. Ses
dere. Yztaäechalotlisviittäshtig. De honderd Spanjaerden vinden geflavoflen doen ook groote fchaede. dig werk aen de zilver-mijnen Gua- h vm i
naxuato. De voornaemfle haven * Overlaß Haer pifle ftinkt veertig dagen , dat
door voße- niemand omtrend de bepifte plaets Navidad ontfangt de fchepen , die
pit.
kan duuren. Wanneer op een kleed op de Philipines vaeren. 7 Lan dfchap
valt, word van d'ondraegelijke flank Yucatan, by Francifcus Fernandez eernooit gereinigt. De aurasziyn niet on- fte ontdekker verkeerdelijk voor
Aurat woneen eiland gekeurt,paelt met drieen
Urlijkevo- gelijk de fwarte nennen: vliegen zeer
\elen.
hoog in de lucht: eten niet dan flin- twintig mijl lands aen Guatemala en
kende krengen, welke zy van verre Tabafco, heeft twee honderd vijf en
rieken : hebben een hairige kop en twintig mijlen in d'ommegang. Pehals , en yzelijk gezicht. Somrnig ter Martijr haelt d' oorfprong der begevoogelt keert en vertrekt ter ge- naeming van een misverftand : nazetter tijd :. andere blijft. Slangen mentlijk de Spanjaerden , voor defe
en haegdiflen zijn fchaetfer, dan op kuft vervallen , riepen den inwoonders toe met gebaerten entekehen,

Kk

hoe-

258

T

W E E D E

B O E K

hoedaenig word ditgewefl genoemt? poton en Salamanca met kromme
zy kregen ten antwoord Yucatan; bogten over dwars fich uit-ftrekt,
word bewoont van ongemein lang- Witt»
Befchn; - beduidende, wy verftaen u niet. Tufvmg van
fchen Yucatan en Tabafco maekt delevende menfehen. Indien een Fran- f£f
't landfchap
zee een dubbelde inwijk vol kleine eifeaener geloof verdient, zag hy
Yucatan :
eilanden, welke, totverwonderens een man, welke drie honderd jaer
eilanden:
toe, niet min vele als verfeheide flag bereikte, volgens bewijs 'tgeenanvan zee-vogelen voeden. Ook valt dere gaven : dekinnehinggekromt
hier fchoone jagt opkonijnen, ver- tot de knien : de huid, alzoo nooit
kens en aepen. Yuacatan zelf heet en klederen droeg, was rouw-begroeyt.
vochtig, heeft geen rievieren; maer Voorts verdeelt 7 gebergt Yucatan in r«catM i,
goede putten, welke fchoon water noorder en zuidelijk. 7Noorder, ""«Air.
putten:
door een fchelp-grond op-wellen- dichtfl bewoont, zoude meer gevreemd
De winter neemt aenvang in wijn- zengt worden door de brandende
verhael.
maendmetnoodelijkeflormen : die zonne-ftraelen : ten zy d'ooftelijke
denin-gezetenen, aen groote hette winden by dag en tegen d' avond de
gewend en dun gekeeld, veeltijds lucht uit zee d'hitte temperden.
gevaerlijke zinkingen en koortzen Francifcus Fernandez ontdekte wel
veroorzaeken : hoewel ondertuf- eerft dit gewefl; doch keerde zonlchen doorgaens lang leven en der vordere verrichting na Cuba. Zevruchtbaer voort-zetten. Zy ver- dert hervatte loan Grifalua de togt: vmithmt
fielen van haer voor-ouders, datze ftapteuit op t eilandCohumel, fanta f**""1*
uit'tooften herkomftig, fich'tjok Cr«* hernoemt: ftreed tegen de Cam- dertopr*.
der dwingelanden ontrokken, niet pechiers : vond fleene enhoutekrui- **"*•
zonderalmagtigebyftandGods, die fen : kreeg bericht, hoe eertijds oneen weg opende door de zee : ten der de
Yucataners een waer-zegger
einde droogs - voets herwaerds quaChilam Cambaileefde, voorzeggeriVoorts zijn alhier twee din
de: een vreemd volk, herkomftiguit
men.
gen byzonder merk-waerdig. Onder 'tgewefl daer de zonne op-gaet,
\ eerfle mag geHeld worden een zoude Yucatan onder 7jok brengen.
Manier
7
van dooptn manier van doopen, zeer eerbiedig j Grifalua befichtigdeeindelijk tlandondir a" A- bedient. Zy hebben hier af een groot | fchap Tabafco : hellte 7 anker t' huif7
mericaenen
zeermerk- gcvoelen. De verzuiming Helt den w aerd : en liet fijn naem aen de fterwaerdig.
menfchblootterverdoemenis. Daer j keflroom, die uit Tabafco in de Mein het tegendeel de doop in-flort ' xiaenjcfje z^evalt. Na hem geraekte
een heilige bequaemheid, en ver-,i Cortefius aen Cofumel te land, en alzeegeldverloflingvaneeuwigemoe- | daer in kennis met de tolk Hieronyyelijkheden by de duivelen veroor- , mus de Aguilar, van welken groote
zaekt. De ouders vallen drie dagen | dienfl genoot, terwijl Nieuw-Spanje
te vooren, eer haer kinders ten doop i beoorloogde. Op tjaer vijftien honbrengen. Zy kiezen hier toe d'ou- j derd feven en twintig, vatte Frans bymi«
derdom van drie tot twaelf jaeren , | de Montero 7 werk, by Cortefius on-VMt4n'
en een dag, volgens by-geloovige : der-laeten, wederom ter hand, ge-ten.
"
rekening geenzints ongelukkig. volmagtigt van 7 Spaenfche hof.
7 Verdient aen-gemerkt, datze dit Aen Yucatan geland vond harde tedoopen noemen met een woord, gen - ftand , welken de ftrijdbaere
beduidende weder-gebooren. Ein- dorpelingen uit Xamanzal deeden.
delijk mag geen ongedoopte in den Hy floeg door haer heen, en den
houwelijken ftaet treeden. 7 Twee- weg in na Conti: alwaer de beflicrde , niet min merk waerdig, raekt de ders van 'tgewefl Chuaca bericht
Kljht'.;kt
koftelijke fteene gebouwen, welker bragten : hoe haer hoofd ftad Tirgeb.
luifter d'turopifche paleifen uit- roh ftond onder de ftee-voogden
daegt : daerze ondertuflchen geen Cheles. Weinig weer boden d'inyzer koper, zilver of goud ken- woonders des landfehaps AarrinCtkergt,
nen. 7 Gebergte, welk tuflehen 0mm- chel. Om geholpente worden tegen
de
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de Cocomes , ontfing hem Tutulxin, over in de jagten en floepen.De groowiens hoofd ftad Mini is, zeer vrien- te boots voerden ieder twaelf man.
delijk. Zulx Montero een groote 7 Volk , verdeelt tot twee hoopen ,
voet kreeg op Jucatan. Hy het de lande een uur na zonnen-opgang aen
geweften Chetema en Cochuaque legeen groene valleye. Twee Spaenfche
gen , ter oorzaek de fteen - rotzige vaendelen , behalven de ruitery,
grond niet veel beloofde. Zedert de hield de ftrand bezet. Doch de twee
Spanjaerdenficht'eenemael meefters groote booten, elk voorzien van een
maekten van Jucatan, flichtenze drie fteen-fluk, als ook de Nachtegael en
adueri-fleden.De voornaemfle Merida,leid Gyffeling maekte met 7 gefchut zulk
op den boodem van 7 Indiaenfe vlek een ruimte; dat de Spanjaerden weeMayapan, alwaer veel fware muuraed- ken binnen haer eerfte befchanfing:
jen ftonden , vertoonende naekte waer uit geweidiger - hand gedreven
menfehen, niet min konftig als oud. wierden: en met de zelve furie uit de
Binnen Merida (alzoo geheeten ter tweede begraeving. Voor 7 derde campioorzaek eenigzintsgeiijkt na de Ca- bolwerk vonden dHollanders meer ^ Ü "
ftiliaenfche ftad even eens genaemd) werk. De yyand lofte drie yzere wederverhouden huis de biflchop en gefach- flukken, en gaf dapper vuur met muf- jJJdEJÜ
hebber over 's koninx inkomften. ketten : eerlang eehter liet hy 't ge- ders.
fchut voor d'overwinnaers die de
lüedoiid: valledolidheeh een prachtig Francifcaener-kloofter; en vijftien duizend rampaerden aen ftukken braeken,
fchatting betaelende Indiaenen. Cam- en voorts zeeghaftig op de markt toectmpeii um :
pechium gelegen aen een ondiepe ha- zetten. Ses ftraeten, die by de markt
ven , ontleent de naem van 7 beken- uitloopen , waeren met een borft\\rkert be de verf-hout. d' Engelfche hopman weering vijf voeten hoog en vol
Wilhem Parker lande alhier met fes en fchiet-gaten gevult. Twee metaele
vijftig man in den morgenftond by kortouwen en tien veertien-ponders
't kloofter Francifco ; överviel vijf- ftonden tegen d'aenkomft met fchrot
honderd Spanjaerden en acht duizend gelaeden. Eens wierden alle los geIndiaenen, die twee dorpen bewoon- brand. d'Hollanders drongen terden. Doch de gevluchte Spanjaerden ftond zoo vinnig in: dat piek tegen
trokken gefwind alle magt by een, piek en fwaerd tegen fwaerd handen recht op d'Engelfche. 7Gevecht gemein vochten. Wederzijds bleef
liep fcherp af:en zoude Parkertekort veel volk; doch meer gequetfl. Eingefchooten zijn, indien niet met een delijk vluchten de Spanjaerden boaerdige krijgsvond, de gevangenen ven op de platte daeken der huifen
arm aen arm gebonden, ten doel der en de kerk van een fteene borftkogels ftelde: en alzoo, achter duf- weering voorzien. Niet zonder veel
daenige borfl-weering gefchuilt, moeyte konden de gevluchten beffcheep ftapte. 't Gelukte den Hol- dwongen worden om af te klimlandfchen zeevoogd/o#» Joans-zoon men. Indien moeds genoeg hadvan Hoorn betet. Defe lichte in bloei- den , zouden dHollanders met fteemaend desjaers feftien honderd drie nen dood können fmijten. De fteeendartig, voorPernambuco d'ankers voogd Juan de Barros, weigerde randder Zeilen de Faem, Middelburg, de zoen voor de gevangenen en brandGoude Leeuw en Zutfen-, de jagten d'Otfchatting: alzoo Campechium, uit fwater , Brak, Nachtegael en floep Gyffe-re fteene huifen gebouwt, niet veel
ling verfterkten de vloot. Doch d'Ot- fchaede konde lijden van de vlamme.
ter, Brak en Gyffeling liepen na Ma-De gevangens gaven bericht : hoe
ragnan, om aldaer 7 Spaenfche vaer- drie honderd en vijftig Spanjaerden,
tuig van de reede te halen. 7 Schip vijftig Mooren , en meer dan duiZutfen dwaelde af. Vier mijl buiten
zend Indiaenen in wapenen ftonden,
de Campechifche wal liep d'Hollandals
d'Hollanders aenviden. In defe
fche vloot ten anker. 7 Krijgs-volk
vier honderd fterk ftapte des nachts bragten rijke buit na boord : namen twee en twintig fchepen voor de
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ftad geankert, meeft gelaeden met veel geftampte tabak, welk tegen de
vermoeydheidknaeuwen. Paeuwen, » ^
Campecbie - hout en cacao. Zommige
1
randzoeneerden de Spanjaerden: faifanten,papegayen,quakkels,hoend' overige zijn verbrand. Campechium ders, duiven en veelerley gevögelt
is een wel betimmerde ftad : heeft den Europeers onbekend, vindmen by
prachtige gebouwen en driekerken, duizenden. De tygers en leeuwen » ^
d'hoofd-tempel, fan Roman ende los brengen geen klein onheil toe. De *•»*
Remedios. Buiten de wal leid een wilde fwijnen vallen zeerfmakelijk,
heerlijk kloofter, by Francifcaenen gelijk ook de konijnen en harten.
De fchildpadden vertoonen een verSalamanca bewoont. Eindelijk leid Salamanca
!
drie en fertig mijl van Merida in het wonderens-waerdige groote. d'Aepen , meerkatten en eekhoorentjes
Tucatan- landfchap Bacalar. De Yucatanfche
fchekufl.
kuft vorders loopt meeften-deel befchaedigen de vrucht-boomen, en
vlak : zulx de fchepen vier, vijfen byzonder de cacao zeer. De mouftiemeer mijlen van de wal moeten bhj- ken quellen ook buiten gemein de
ven. Nergens een haven, dan voor menfehen : beletten de nacht-ruft.
klein vaertuig. De vloed gaet zeer Zedert de Spanjaerden van Tabafco.
fterk in, en'tebtlaeg. Metd'ebbe meefters wierden , hebbenze d'inleggen verfeheide in -wijken droog. woonders bedwongen ha Spaenfche
Tuflehen 'tzee gras blijven duizende zeden en wetten te leven. Zyfpre-ywJ
viflehen hangen. d; Eilanden aldaer ken driederlei tael. De gebruikelijk- '"
maeken een groot getal uit, meeft fte Chontal fteekt vol woorden. De
met klippen befmet. Het laefte ge- tweede Zoques grijpt plaets op 'tge-|
weft, genoorig onder Nieuw-Spanje, bergte,welk Chiapa en Tabafcofcheydi|
is Tabafco, ten noorden befpoelt door De Mexicaenjche is ingevoert door de
Befchrijde Noorder-Oceaen, paelt ten ooften befettelingen , die Muteczuma leide
ving van
't landfchap tegen Yucatan. De grond, vlak en zon- binnen de fterktenZimatlanen Xica:
Tabafco:
der gebergt, draegt groote boflehaed - lango : en word temeergefprooken,
jen vancederen, brafilie boomen en dewijl niet alleen haer befchaefde
andere. Alhier vallen zeer fmaeke- nettigheid heeft; maer ook groot gelijke vruchten , hoedanigdemameyes, bruik : alzoo eensdeels over geheer
zapotes, aguacates enguajabos. TegenNieuw-Spanje word verftaen, en an- j
lange regen. drie maenden droogte valt de regen derfdeel nadien de Roomfche prienegen maenden. De vocht en hette fters veel Mexicaenfche liedekens
vruchtmaeken 7 land vruchtbaer. Zulx drie, gedieht hebben , by welker gezang
batrheid:
javiermael'sjaers, den maiz in-oog- deTabafcers vermaek fcheppen. De
ften. Wijngaerden, vijgen , limoe- hoofd-plaets Nueftra Sennora de la Vit- *ßß
nen, oranje-appelen , rijs , gierft en toria ontleent haer benaeming vanJJ,1*
allerley hof-kruiden flaegen infche- Ferdinand Cortefius , die aldaer een
lijx buiten gemein wel. d'Overvloe- heerlijke zegen bevocht tegen et Indige poelen , vloeden en meiren diaenen, toen fijn eerfte togt deed na
ichaflen veelerhande zoorten vifch. Mexico. Dus verre de befchrijving
Behalven de tortugas, yguanas en an-van Nieu-Spanje, verdeelt in zoo veel
dere,word ook voor de ftrand gevan- Volkeren , verfcheiden in zeden en
gen de bekende manati of zee-koe. taelen: hoewel meeft alle fich eenigDefe vifch,affchouwelijk om te zien, zints fchikten na 7 doen der Mexivifch:
heeft een ofle-kop , kleine oogen , caenen, dewelke fich door de wapetwee voeten omtrend 7 hoofd in nen een weg tot over moogendheid
plaets van vinnen, twee ronde gae- gemaekt hadden. Alle erkendenze
ten verftrekkende voor ooren,ronde een Schepper van alles ; doch geen
beenen als kaetsballen in d'herzenen, naem, om'twoord God uit teefrukeen körte ftaert, een huit met bor- ken. Maer behalven een opperfte Af dt*
flels. De wijfjenszijn ook voorzien Heer, zijn andere fchepfelen tot Go* t
van twee mammen, om de jongen te den aengenomen : en onder die de
zuigen. De inwoonders gebruiken zonne, maen, Herren, en zelf af-gefturve-
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fturvene menfehen. Met de lijken fijn flaeven, hof-meefter, fchenker,
gingen de Mexicaeners , en andere dwergen, bultenaers en eigen prieVolkeren daer omtrent , vreemd te fter: (ieder heer voed zulk volk)
vreemde werk. Den priefteren bleef aen-beten einde den gewoonelijken dienft
tgravtn- v 0 0 i e n J e ZOrge over de begraeving:volbrengen in d'andere weereld. Ja
d'Akker - werven , of ook zomwijl alle huis-genooten en broeders zelf
d'huifen, verftrekten totgraf-fteden. vergezelfchapten 7 lijk ter flagting:
Andere voerden de lijken na de ber- en namen metfichgewaed, goud.gegen. Andere befteldenze ter aerde fteenten , arm-ringen en koftelijke
in de tempels. Het zy delicchaemen gordijnen : om geen armoede te lijverbrand wierden, of niet verbrand, dennaditleven. De priefter; die de
klederen en koftelijkheden, by d*o- begraevenis bezorgde,* ftapte" voor
verleedene gedraegen, dolf men te 7 lijk met de teikenen des afgods,
gelijk. Ondertuffchen zongen alle die de doode verbeeld had; (want
een treurigtijklied. Na7gezang,hiel- een iegelijk heer, tot vermeerdering
denze een maeltijd. d' Erfgenaemen der achtbaerheid, droeg de toe-naem
van aenzienelijke perfoonaedjen en 7gewaed van een afgod) andere
kleeden in rouw , zoo meenig ter paepen floegen op trommelen, zondood-ftaetze verfcheen. Een geftor- gen treurig , fpeelden op fluiten, en
vene word uit geftrekt opde vloer: wierookten : 7 gehuii der vrienden,
tertijdde vrienden aller wegen toe- en byzonder die ten flachting gingen,
komen, om Sern met giften te be- verdubbelden de naere gähnen. De
groeten, niet anders of leefde. Wree- ridderfchap droeg de waepenen en
dergaet het toe omtrend groote hee- oorloogs-daeden by de aflijvige verren . dan brengenze niet alleen ge- richt, in doek konftig af-gemaelt.
fchenken ; maer bieden hem aen ook Rondom het lijk wierden eindelijk
Kk 3
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geftaoeltgeharflebrandhouten. Als, af: tot welken ein de binnen de ver7 licchaem tot affche lag, fprong een jtrek-kamer een groote bak Hond.
priefter in duiveis-klederen voor den \ Om het minfte onkuifchbedrijf wierdag:7kleedvertoondeettelijkegae- jden ten vreefelijker doodgedoemt.
pende monden vol tanden en leelijk- j 7Ken-teiken derzonde was, indien
gefpalkte oogen. Hyroerde, met een 1 een ratte door de celle liep van een
lange ftoken yzige gebaerten, d' af- bagijn, of een vleer-muis vloog , of
fchen onder malkander. d'Affche eenige doek beknabbelt lag : alzoo
wierd in een pottevetzaemelt enter meinden, dat de gezeide beeften haer
aerde befteld : niet zonder devoor- zouden ontzien, ten heiligen plaets
noemdekoftelijkheden. Dochd'af- te naderen, ten zy ontheiligt door
gooden over Nieuw-Spanje zijn meeft dartel bejag. 7Kloofter leven duurdoor afgrijzelijke beelteniffen ver- de flechts een jaer -. alfdan ftond het
toond •• en zomtijds met levendige geoorloft te houwelijken. 7Huis,
menfehen, een jaer lang aengebeden; over de Mexicaenfche bagijnen , op
om als dan tot een bloedige offerhan- de zelve binnen - plaets des grooten
de, en voorts eentafel-gerecht, te tempels , bewoonden jongelingen
Tritßers in verftrekken. De priefters, verdeelt tuflehen achtien en twintig jaren oüd.
JUitUWr
in minder of hooger Ordens, erken- Defe, dragende monniks-kruinen en ***«*
Spanje:
den een opper-hoofd,/tf/<w genaemt. een gevlochte tuit, van de top des^:""""
Ieder afgod had byzonder flag van hoofds achter af-hangende, leefden
prieflers." Die Viztlipuztli dienden arm en kuifch : bewaerden de prieerfdendebediening, nadegeflagten fterlijke klederen, wierookvaren
der wijken. Andere wierden gevor- en d'altijd-brandendende vuur teil,
dert by verkiefing, ten zy vankinds- voor d'öutaer van Viztlipuztli: bragbeen af tot prielterlijke oefeningen ten hout ten offer. Onder haer fton-jem^«.
mi
Können
op-gequeekt waeren. Byzondere den minder-jaerigejongens: welket i
klooßers ,
aen-merking verdienen de Mexico- ambtlag, in kruiden en bloemen te
fche klooflers. Binnen de voornaem- ftrooyen over den tempel : derpriefle tempel, op een ruime vier-kante fleren vlijmen te fcherpen, om des
plaets, ftonden twee huifen over middernachts bloed te trekken uit de
malkander, het een vol monniken, beenen : haer hand-water toetereitander met nonnen. De nonnen, ken. Defe jongens droegen klederen
maegden van twaelf tot dattien jaer, gebreyd als netten : floegen 7 gefigt
haor ambt: genaemt dochters der boetvaerdigheid,
ter aerde, als haer een vrouw gemoehielden den tempel fchoon ; Verei- te: gingen, vier en vier, of fes en fes,
den fpijs voor d'afgod en priefters, aelmoefen verzaemelen: bewackten
uit d' aelmoefen by de priefters ont- by beurten 7t voornoemde vuur: trokfangen. De koft beftond in kleine ken bloed uit de koonen, welk in de
koekjens, na de gedaente van han- Haepen des hoofds flreeken tot beneden en voeten, behalven gedraeyde den d'ooren: en wiefchen fich alfdan
kraekelingen en vreemde toe - fpijs. j by donker in een geheiligd bad-wa
Voor den afgod geplaetft, wierd ter. Zulk ftreng leven duurde een
weg genoomen, en door de priefters jaer. Maer de godsdienft a l l e n t - * ^
genuttigt. Ook ftelde haer d'abdifle halven bloedig, ftond den inwoon- ?,»**
te werk, in gellikte doeken ten kerk- dersvan Nieuw Spanje lang tegen. le- glh,f^
cieraed toe te Hellen: Honden nevens der begon meer en meer te fchrikken an'>
de prieflers ter midder - nacht op: voor 7levendig Villen en hart-optarfpeelden metkinkhoorens en fluiten: nen der menfehen, ten öfter gefchikt:
neurden droevige toonen ; en wier- te meer nadien met 'slevens gevaer
rookten: geezelden haer ten bloede: uit vyands-land doot oorloog moeprikkelden in 7 bovenfle der ooren: flengehaelt worden. Ten zy de prieen befmeerden d'aengefichten met fters te rugge hielden, zy hadden lichdit bloed. Na een jaer dit kloofter telijk een nieuwe godsdienft om«
bewoondhadden, wiefchen 7bloed j helft, was flechts ergens een leeraer
te
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te voorfchijn gekomen. Waerom ook megang, wegens t verhaeflen, de bezoohcht 7 Roomfche geloof aennae- naeming Ipaina Viztliputli kreeg. In
men. Als Cortefius der ftad Mexicoden tempel gebragt, wierd by koormeefter was, verfochten hem de Me- den , om de vier handvatzels des
choacanfche gefanten om leeraers, blaeuwen zetels geflaegen, tuflehen
die een wet wilden voorfchrij ven, na 7 geluid van bazuinen , trommen,
welke zy mogten leven: dewijl haer pijpen en kinkhoorens, na een verd'afgoodery lang tegen deborftftiet heven kapeile onder 'tyerwulffel opwegens ondraegelijke wreedheid. | gehijfl, en in gevlochten roofen geMen hield vorders binnen Mexico 1 plaetfl. De voornoemde jongelingen
een Haetelijke ommegang. 7 Ging ftrooyden buiten en binnen de kerk
aldus toe. De voornoemde nonnen overvloedig roofen. Eerlang gaven
flampten bledos-zaed en geroofl mayz ook de nonnen a?n de jongelingen
onder malkander, welk met hooning beenen, uit 7 zelve deeg gebakken,
kneeden : uit het deeg maektenze van welk d'afgod wras: met defe wierd
een afgod, na de gelijkenis van Vizt-,, o!e vloer der kapelie bedekt. Thans
lipuztli: over de neus en 7 voorhqofdj Quamen de tempel-paepen draeliep een blaeuwe ftreep tot beider gende gebraeyde fluyers om 7lijf,
d'ooren : droeg op 'thoofd e nplui kranzenop 'thoofd, en fnoeren uit
maedje, in deflinkerrhand een witte bloemen aerdig gevlochten aen den
rondas, en in de rechter een flarrgs- hals. Ieder ging ha fijn waerdigheid
wijs geftreepte flaf: vleugelen llee1 ingeichikterang, tot de plaets, alken achter boven de fchoudei'S uit- waer de gekneede beenderen lagen:
Ter geftemder feetl-dag quamen de die, door gezang en dahzeryen genonnen voor zonnen->opgäng te za- wijd , voor beenderen des afgods
men, in nieuw witgeWaed, met krän- godsdienftig ge-eert wierden. De
zen van?gerooft»wyz om 7 hoofd en priefters nedergeklommen, Hapten
hals, die tot onder de flinker fchou- fes tot de fteen Quauxicalli\n welkers
der hingen: d'aengefichren blonken punrde rüg van naekte gevangenen
veelvervig: om d'armen flingerden ingeftooten , tuflehen jammerlijk
papegaey-pluimen van d'elleboogen wringen en kermen , 7 hart ten lijf
äerkwaer- tot d'handen toe. Aldus gepronkt wieiduitgetarnt. So haeft zulk beulsige ommedroegen den gekneeden afgod op de werk ten einde was gebragt: Hapten
ang, en
ekntede
fchouders na een plaets : alwaer de de dochters en jongelingen meerfgod.
jongelingen,o ver haer kloofter woon maels genoemt malkander gefchikt
achtig binnen de zelve tempel, aen te gemoed: danflen op 't geluid van
blaeuwen zetel, des afgods zit-plaets. trommen en maetgezang in't ronde.
met byzondere eerbiedigheid alna- De naefte bloedverwanten en voormen, en droegen tot d'onderfte kerk- naeme perfoonaedjen antwoorden
trap: alwaer 't volk, ten bewijs van met tegenzang, enfloegenbuiten om
godsdienftige vernedering, aerde op een andere dans , tot welk de ganthaer hoofd fpreide. Naeuwelijx was fche ftad , ja t omleggende land, uit
zulx verficht, of de jongelingen lie- hep.Geduurende defe hoogtijd,mogt
pen zoo ras moogelijk na den berg niemand andere fpijs, onder fwaere
Chapultepeceen uur'buiten Mexico.Debedreigihg, nuttigen, dan alleen de
meenigte volgde by manier van om- kraekelingen , van 7 zelve deeg gemegang. Men deed hier een körte bakken , waer uit den afgod beftond.
vermaening enhaeflig offer: en hae- 7 Was ook niet geoorloft te drinken,
fte even fnel na 7 vlakke veld Atla- dan na den middag; zelf voor kindecuavaya. Op gelijke voetging alhier ren. Eindelijk klommen de priefters
de offerhatide en leer-reden toe. Zy na den roofenkapel.- ontblooten den £ ^ *
fpoeden fich voort na 7 vlek Cuyoacan,
afgod van fijn gewaed: braeken hem omgednit.
een mijl verder. Thansgeraekte d'afgod wederom binnen Mexico met de en de gewijde armen tot kleine brokzelve haert: weshalven ook defe om- ken , welke zy onder de gemeinte
uitdeelden. bndefeontfingendetoe-
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gedeelde ftukken met traenen en byzondere eerbiedigheid : alzoo erkenden, onwaerdig te eten het lic
chaem van haer God : voor welke
weldaed ieder betaelde de tiende der
körten, die op het toc-fteilen des
afgods waeren geloopen, Eindelijk
hield een priefter de meenigte voor,
hoedaenig voortaen behoorden te
leven : welke diervoegen naeuw
vereenigt waeren met naer God.
Aldus vertrok een iegelijk te huiswaerd. Wonderlijk was te zien,
hoe gefchikt zulk een ontelbaer getal uit den tempel fcheide. En waerlijk de Mexicaenfche drachtzelf betoont, dat Mexico geen mede-deel
had aen d'onbefchofte on-eerbaerheid van verfeheide naekt loopers
over Nieuw-Spanje. d'inwoonders
dan gaen bekleed met kotoen : op
'thoofdftaet een hooge pluimaedje
uit roode vederen : de zelve hangen
ook konftig gevlochten om den
hals, over de fehouderen, borfl en
ru
gge» gelijk een groote ktaeg. Ie-
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der arm heeft twee arm-ringen. Een
breede witte gor del vol roode ftreepen, welker flip tuflehen de beenen
Hingen:. is boven d' heupen vaft toegeftrikt. Op 7 dik der beenen, onder
de knien en even boven d'enklaeuwen, pronken veder-kanten. Voorts
ging wonderlijk toe, de zalvingby
de priefters gebruikelijk. Zy befmeerden 7 gantfche licchaem, en in- JJjjl
Zonderheid 'thoofd, meteenfmout, JJÜ
welke 7 hair deed wafichen tot over/<*»*"•
de knien : weshalven gelijk paer- ^m'
den-maenen met breede kotoene
fnoeren wierd gevlochten. Zy rookten ook fwartzel, om bruin te wefen.
Wanneer na naere berg-hoolen of
donkere bofichaedjen of fteile toppen gingen, ten einde aldaer den
afgooden offerden, gebruiktenze
een fmeerfel uit fpinnen , rupfen,
falamandren, adaers, fcorpioenen
en padden : welker overvloed, by
de tempel-jongens vergaedert, altijd
by d' hand was. Men bereide 'tfmeerfel niet zonder veel omflandigheden.
De
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De genoemde ondieren gebraden op niet wederom vereenigen. Den ne- wonderlijk
de teft des eeuwigen vuurs voor Vizt- gentiende der bloeymaend vierdenfe M toxc°liputzlies outaer, en in monieren ge- 'tfeeft toxeoalt den afgod Tezcatlipuca, Tezcalapulrampt,met tabalclevende fchorpioe- voor wien een flaef offerden. 7 Welk ctt"nen, rupfen , 7zaedololuchqui (dit dan aldus toe-ging. Tegen den avond
lehrevenfe een kracht toe,om gezich- quam 7 volk binnen den tempel. De
ten te zien) en eindelijk fwart-hairige priefters trokken Tezcatlipuca 'toude
wormen en fwartzel: te zamen ge- gewaed uit, en nieuw aen. Omhingen
kneed in potjens , wierd den afgod hemmetkleinoodjen en arm-ringen:
voorgeftelt:aldus geheiligt,had kragt en pluimaedjen op den kop: aldus getegen allerlei ziekten : waerom dan tooyt, wierden degordijnenopen geook de priefters toeloop hadden, met fchooven achter welke fchuilde. T e
yerzoektotgezöndmaking der kran- gelijk quam een paep te voorfchijn,
ken : men bewierrookte dan denbed- even eens gekleed als den afgod:
Jegerigen, fchoor 7 hair, hing flangen- draeyde fich rondom vanooftenaf:
beentjens om den hals-.men gelafte de blies na de vier winden opeenfchelzelve ter gegefetter uur te baeden : kjinkend fteene fluitjen viermael, en
's nachts te waekenby een vuur-teft: at aerde: 7 zelve deed al t volk. Ja de
geen brood te eten dan den afgod ge- fchuldige aen een jg ergerlijk mifdrijf,
ofTert. Ookhad'tfineerfeleen twede Horte overvloedig tränen: en bewierkracht, om den befmeerde floutmoe- rookte d'afgod, ten einde vergiffenis
dig te maken. En de Priefters aldus van fonden ontfing. De krijgs-knechbeftreken, liepen onverfaechd by na- ten verfochten; 7 beliefde denSchepre nachten door boflehen en wilder- perdeshemels en aerde haer overwinniffen, hoewel onveilig wegens aller- ningen gevangenen te verleenemom
Heidmfche I e y wildgediert. Van de befnydenis
wegens d'overwinning dank öfteren
fllp!" e n doop fcheen de duivel een fweem teflagten met gevangenen. Ditfeeft
te houden onder defe heidenen; want toxeoalt duurde tien dagen: eindigde
een fluk der ooren en van 'tmannelijk den negen en twintigfle van bloeylid, den zuigelingenafgeknipt, wierd maend metbyzondere by-geloovige
den afgod geoflert:ook wiefchenhaer
plechtelijkheden. In den morgende priefters, zoo ras terwereld quamen , en ftelden in der zelve handen ftond bragten gefwarte priefters een
' • 'tgereedfchap, welk de vader meeft ros-baer.rondom koftelijk behangen,
S n S ^ gebruikte. 7 Voltrekken deshouwe- op de fchouders te voorfchijn.De rosbaer pronkte meteentoe-gemaekte
\el-tnk- lijx ging infchelijx plechtelijk toe .
De priefter vraegde den bruidegom Tezcatlipuca,Ae priefters met 'tgewaed
en bruid,of te zamen wilden vereeni- des afgods en lange hair-viechten.
genin den echt? Beide toe Hemmen- Defe plaetftenhem aendebenedende , bond de bruids-fluyer en bruide- fletrappen, diena eenboven-kapelgoms rok aen malkander vaft : leide le leiden. Hier Hapten de monniken
degebondene t'huifwaerd, en aldaer en nonnen toe met dikke koorden;
zeven mael rondom een brandende omringden den rosbaer, voor welken
vuur-teft. Indien de bruid geen letfel koftelijke gordijnen fpande, en groehad, gaf de bruidegom fijn ichoonva- ne takken mangey, vol bredfe en diftederen moeder gefchenken, offerhan lige bladeren, veftigden. Thans droeden voor de Goden, en een vroolijke gen twee priefters d'afgod om de ruimaeltijd den naefte vrienden. Wan- me binne-plaets des tempels, en ieder
neer de bruid over-quam wierd we- een fmookend wierook-vat voor den
derzijds gelevert in gefchrift 7 geen afgod. Wanneer 'twierook wierpen
ieder in-bragt: ten einde elk hetfijne in de vuur-tefl, ftakenze den hand na
te rugge nam by echtfeheiding, onder d'afgod,en verfochten:hy beliefde de
de Mexicaenen zeer gemein : dan be- gebeden ten hemel te brengen. Achhoud de man de zoonen, en de vrouw ter volgde 7 gemeine volk, welk onde dochters: mögen ook op lijf-ftraf dertuflchen de rugge ten bloede geezelde. Zoo haeft den ommegang was
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geeindigt, wierd de verbeeide Tez- na haer kloofters. 7 Feeft des afgods »*•*
catlipuca tot onder 7 verwelffel gehijft Qnetzaakoalt ging aldus toe. V e e r t i g ^ «
na de kapelle, en voor d'outaer een dagen te vooren, kochten de koop- tydt.
ontelbaer getal welriekende bloemen luiden een welgefchaepen flaef zongefpreyt. Thans offerde ieder, na ver der eenig letfel: die geduurende de gemoogen, kleinoodjen, fluyers, wie- zeide tijd den afgod vertoonde: wierook,koorn-airen en hout. d'Armen fchen hem tweemael in 7 geheiligt
bragten quakkels; welke de priefter Goden-meir: beflooten hem's nachts
den kop aftrok, en bloedende voor binnen een yzere kouwe: hingen om
den outaer wierp. Tegen den middag fijn halsfnoeren uit bloemen gevlochging ieder t'huifw7aerd ter maeltijd. ten. De vrouwen en kinderen bragten
Ondertuflchen pronkten de monni- hem offerhanden toe, terwijl door de
ken en nonnen den afgod : ftelden ftad danfte en zong.Ncge dagen voor
hem 7 eten voor ,by vrouwen bereid, 'tfeeft, zeiden de twee oudfte priedie'tbeloofd hadden.De nonnen qua fters , gods-dienftig nedergeboogen,
men ten laetften paer aen paer, ieder den flaef de dood aen -. indien niet
met een korfken brood in d' eene even bly-moedig in 7 danfen en zinhand.en komme toe-fpijs in d'andere. genvolharde, hielden het voor een
De dis-meefter ging voor den rang, quade voor-beduiding: waerom gein een witte rok over een rood-leere iwind een drank uit 7 water, in welk
wambis zonder mouwen. By de haer bebloede vlijmen fpoelden, en
fchouders ftaeken vleugelen met bre- razerny veroorzaekend kruid, toede riemen, aen welke een geholde ka- maekten. Zedert de flaef den drank
labaffe vol heiligdommen en rondom dronk, bleef hy uitzinnig. Midderbloemen hing. Voorts geleide hy de nacht ten offer gefchikt, wietd eerft
nonnen tot de trap na 7 outaer, waer bewierookten met maet-gezang verop den afgod zat: aten hier eerbiedig- eert; doch terflond 7 hart uit de borft
lijk brood. Eerlang bragtze de dis- getarnt en aen den maen vertoont.
meefter af. In haer plaets traden de 7 lijk, van de trappen afgerolt, en by
tempel-dienaers: droegen de neder- de koopluiden opgenomen, ftrekte
gefteldefpijs na de cellen der priefte- voor een biijde maeltijd. Den tempel
ren, die nu vijf dagen hadden gevaft. Quetzaalcoaltsbediende vier priefters
7 Volk keerde van de maeltijd ter by de week: met zonnen ondergang
kerk, om 'tuit-einde des feeft by te floegenze een groote trommel, die unhmwoonen.Eindelijk dan quam een flaef verre over de Had klonk. 7 Was won- jg»
te voorfchijn, die een vol jaer den af- der te zien,hoe fich ieder na huispak- ^*
god verbeeide. Ieder bewees hem te: deuren en venfters floot. Alles gegods-dicnftige eer: als d'opper-prie- raekte gelwind in ftilte , nietanders
fterdenborftopende, en 7 hard des of nergens menfehen woonden. Met
flaefs rook ende aen de zon vertoon- den dageraed wierd 7 zelve geluid gede. Rondom 7 üjk maekten de mon- hoort: en als dan mogten de reizigers
niken enbagijnen, op trommelenen eerft vertrekken. De binnen-plaets
maet-gezang,eenronden-dans. Wan- des kerks had een toneel , alwaer ter
neer de zonne onder ging, klommen gefetter hoog-tijd kamer - fpeelders MÜ»
debagijnen tot de verheeven kapelle, aerdige kluchten vertoonden. Zorn- km ?
en fetten voor den afgod in groote tijds veinfden fich doof, mank, blind, 'fu
aerde fchotelen gebakken honing- kreupel of anderzins gebrekkelijk:
brood en fruit, toegemaekt als doods- verfochten van den afgod geneehoofden en beenderen. Thans dron- fing. Zomtijds, gekleed als Hangen,
gen de tempel-dienaers by de trappen adders, krokodiiien of ander verflinop •. om de fchotelen beneden te dra- dend gedierte , vochten onderling.
gen. De vier eerfte behaelden den De feeften hadden vafte tijden, volprijs. Tuflehen 7 fpotten der leer jon- gens den Mexicaenfchen almanak; M«,V*»
gens,werpende met kruid ballen, ver- by welke 'tjaerfich verdeelde in ach-/<*'**
rrokken de jongelingen en maegden tien maenden , en.ieder maend tot"**;
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twintig dagen , te zamen drie hon- [ de kinderen in de fchoolen van buiderd en fertig. De vijf o verige dagen,! ten, zulx nooit uit de geheugenis vertot vervullirtg des jaers, hieldenze vielen. Tegenwoordig gebruikenze
op haer zelf. Alles ftond dan ftil, zoo ook Spaenfche letteren. Voorts is der
wel koopen en verkoopen als offe-\ Mexicaenenland-be&iering van 7beren : men deed niet, als malkander jgin af zeer gefchikt geweeft. Dekoten tijdkorting vergalten. De eerfte ninglijke magt bleef flip bepaelt: ten
dag van 7 jaer begint met den fes en eindedevryheidnietgekreuktwierd.
twintigfle der fprokkel-maend. El- Devierdekoninglfcoath fteldekeur- hnd-ltke maend heeft een byzonderenaem [vorften; aenswelke, nevens de heeren fiier;
en teiken. Voorts fcheidenze 7jaer } vanTezcucoenTacuba,debevordering
vierzints, door vier afbeeldfels, een tot deMexicofche kroon hing. Defe
huis, konijn, riet en vuur-flag. Een geleek na een mijter, achter om-gerad met vier fpeeken, groen, blaeuw flaegen, voor punts-gewijs rijzende.
rood en geel , uitfleekende buiten Met 'taengroeyen der moogendheid,
de omtrek, welker midden een zon groeyde ook de koninglijke grootsvertoond; en voorts een eeuw: want heid. Boven alle andere munte diesyder fpeekbegreep dartien jaren, wes- wegen uit Muteczuma detAveede.Zijrt
halve ook dartien fcheidzels had,ver- dieren - huis kan behalven andere dierendeelt door huis, konijn, ried en vuur- flaeltjens , genoegzaem bewijs der huis i
flag. Aen de kant des rads bragtenze pracht geven. Alhier fwommenzeein prente,'tgeenop yder jaer gedenk- viflchen in zout-water , rievier-vifwaerdig voorviel. Alzoo ftond 7 jaer fchen in verfch. Voor allerley wilde
dat Ferdinand, Cortefius 7 rijk Mexicobeeften waeren afgefchutte waeranverheerde, geteikent met een man in den.De vogelen vloogenbinnen zaerood gewaed nevens 7 rad, ter oor- len met goude traelien befet. Naeft de
zaek Cortefius zulk een kleed droeg. koning volgden de vier keur-vorften rtjx-voren
i gevoelen Wanneer 7 rad met de twee en vijftig Atlacohecalcatl, zoo veel gezeid als fl
jan d'on- jaer vol was, braekenze ter laetfler prinfen der worp-lancien, een geweer
Ztr-gang
nacht alle potten en vaten aen ftuk- zeer gebruikelijk onder de Mexicae7
ken: bliefen 7 licht uit: ter oorzaek in nen In minder en minder w aerdig
een der voleindiging van de raden, de heid ftonden vervolgens , de tlacatewereld zoude vergaen : en lichtelijk catl of menfchen-kloover: efauahuacatl
zoude het nuwefen : waerom geen den bloed-vergieter : tfillancalqui heer
huis-raed of- licht gebrek hadden. derjwartigheid. Zonder defe alle verMaer zo haeft de dag aenbrak, fpeel- / mögt de koning geen gewichtig werk
denze op bazuinen , pijpen en trom by d'hand nemen. Hooge en laege
melen: verheucht, dat God 's werelds vuur-fchaeren, voor welke dood-von- vuurvernieling een rad, of twee en vijftig niflen bepleit wierden, ftonden in alle ^ aeren :
jaren, verlengde: kochten nieuwe va- fteden. Andere recht-banken namen
ten: haelden nieuw licht van d'opper- twiftzaeken Waer. Van alles, wat in 7
priefler en gingen in plechtelijke om- ganfche rijk omging.kreeg de koning
anter van megang. Belangende 'tfchrijven der eens 's jaers duidelijk bericht. Penihrtjvtn; inwoonders van Nieuw-Spanje,getuigt ning-meefters bragten maendelijk de
Jofeph de Acofta: hoe eenige oude boe-fchattingen te hoof. 7 Voornaemfle
ken, behelfende vereeuwde gefchie- aenzien beftond in oorlogs daden:
deniflen,hemels-loop,natuur der bee- door welke edeleen onedeletotgroilen en planten in Yucatan gevonden te ftaet geraekten. De wapenen be- »*/*»«»
zijn, volgens bericht der geleerde In- ftonden in fcheer - meflen uit vuurdiaenen ; doch wierden uit laft eens fteen, ter wederzijde eens floks vaftSpaenfchen biflchops verbrand , ter J gemaekt: Waer mede den hals van een
oorzaek meinde vol toovery teftee-1 paerd volflaegsaf-kapten. Anderzins
ude boe- ken.Dehiftoorienfchilderdenzemet; gebruik ten pieken.knodzen en werptn:
afbeeldfels der zaeken. Wel-fpree-1 lancien. Zy behielpen haer ook met manier van
kende vertoogen en rijmen leerden j ftenen. Heimetten en grote.rondaflen oorloo£m:
Li 2
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dienden tot befchut : tygers-en zomtijds vaften en waeken : fwaere
leeuwen-vachten ten kleding. Vielen lallen draegen : leeftogt na 7 leger
de vyanden haeftig op 7 lijf. Haer brengen : ten einde een veld-flag bytoeleg lag meer om te vangen, dan woonde. Andere,diegenegendheid
tedooden. De gevangenen ftierven hadden tot 7 priefterlijk leven , nanaderhand een fchrikkelijke dood, men de fwaere tempel-dienft gewilter eeren van ä afgooden.Muteczuma lig waer. De danzeryen onder d'inveidhee- ftelde over 7 leger gefach-hebbers, woonders van Nieuw-Spanje gebruiThZ'en- d o o r veld-teikenen en ftaet onder- kelijk , zijn niet min verfeheide als
fcheiden. De voornaemfle ftrikten wonderhaer. Zy gebruiken aerdige
7 hair des kruins met eenroode riem, fpeel trügen en liedekens, vervaten- lm^lt
tuflehen welke een koftelijke plui- de eenige gefchiedenirten of by-ge-JH".maedje ftak met af-hangende takken, loovige gods - dienftigheden : op
en aen de takken zoo veel quälten, welker geluid de voeten langzaem
als zy helden-ftukken hadden ver- bewegen : en konftig na-bootzen
richt. Tot ditridderfchapbehoorde de Verrichtingen van fchaep-herders,
de koning zelf : weshalven ook 7 ge- | viflehers , akker-luiden jaegers.
zeide cieraed droeg. Men vind in Zomwijl trippeldenze vermomt met
Chapultepec den koning Muteczuma duivels-grijnzen. Zomwijl danften
enfijnzoon aldus konftig uit-gehou- mannen, op welker fchouders anwen op een fteen rotze. d'Aquilas, dere mannen ftonden, die de zelve
of orde van de arenden, beftond uit beweeging met d' armen in de lucht
dappere voor-vechters. De graeuwe maekten , als de fpringende met de
ridders waeren van geringer aenzien. voeten. De buitelaers doen op de buittUm •.
Zy droegen gefneden kolders, die koorden, ofookop een rechtepael,
in't rond boven 'toorreikten : 7on- duizenderley fprongen : draeyen
der-lijf bleef bloot. Anderzints gin een balk, welken eindelijk tot een
gen de voornaemfle ten ftrijd, ge- ongelooflijkehoogte fchoppen. DOwaepent van den hoofde tot de voe ven alle danzen munt uit de mitotes, i
m
ten. Defe Ordens mogten koftelijk- die gefpeelt wierd binnen 's koninx «"»»'•'
kotoeneklederen, goud, zilver en paleis of de groote tempel-plaets.
fchoenen draegen : befchilderde va- Men ftelde ter midden weegs een
ten gebruiken : hadden aen 'thof groote trommel en tonne uit een fluk
byzondere wrooningen. Voorts ver- geholt : ieder rufte op een fwaer
dient aen-geteikent de naeuwe zorge menfehen beeld , en maekte een
opvoeding die de Mexicaenen droegen in 'top
over-een-ftemmig geluid. Rondom
deruexi- voeden van haer kinderen. Nevens floegen de aenzienelijkeperfonaedc*enfche j kerken ftonden fchoolen : alwaer
jen een ruime ring : neurden zoetekinderen:
de jongens , onder leer - meefters lijk: endanften ftaetig. Raffer en met
gebragt, geoefent wierden in zingen, meer beweeging naderden twee en
danzen krijgs-handel, beleefdheid twee veranderhjk fpringende na de
en gehoorfaemheid. Over adelijke binnenfte kring: hielden konftig de
kinderen ftonden meer op-zienders, maet op 7geluid der trommel en tonalle ervaerene mannen. De tucht ne : tuflehen welke de pijpen, bazuiging fcherp toe. De jeuchd moeft nen, fluiten en kink-horensklonken-

Seftiende Hoofd-ftufc:
G U A T E M A L A .
Befchrdvtng v.tn
Guatemala.

Uatemala, genaemt na een Coßa-rica; alle, verfcheiden in tael en
voornaem landfchap , be- zeden, ftrekken fich uit lanx de Zuidgrijpt Chiapa, Soconufco, Su-zee twee honderd en zeventig mijl;
chitepec, Guatemala, Verapaz,
de breedte bereikt honderd twee en
San Salvador, San Miguel, Fonduras,fertig. Hier valt overvloedig de beChuluteca, Nicaragua , Taguzgalpa en
kende vrucht cacao, welke voor geld
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verftrekt, en om den drank chocolate \ Behal ven moedige paerden, meenig-vier-voet'gt
te bereiden. 7 Bifdom Chiapa leid tekoeyen, geiten, fchaepen konij-dieren:
midden in tuflehen Soconufo, Nieuw- j nen en flinkende voflen zijn ook
Spanje, Verapaz en Tabafco: delengte j wilde honden, Juipaerd-leeuwen en
telt fes endartig mijlen, weinig min-' tijgers. De wilde verkens, zommige
der breed: voed vierderhande land- j ros, andere fwart, draegen denavel
aerd Chiapanecas, Zoquez, Zeltatesen I op de ruggen : hebben geen ftaerten,
Quelenes; ieder heeft een byzondere , maer een vuile flank : weyden by
lpraek. Naeuwelijx een geweft dier- \ troppen. Tafötatzin , niet ongelijk
voegen boom-rijk ; want hier waf- een biggetjen, heeft onder de buik
fchen meenigte cyprerten, cederen, j eenfak, waer in doorgaens ze ven en
vruchten: myrten, eiken , haeg appei-pijn en j meer jongen draegt, en een kaele
I
allerley Spaenfche vrucht-boomen ftaert. Sluipt des nachts in dejiuifen,
De wijngaerden leveren rijpe drui- om hoenders te rooven. Een naeven: en boomen , gelijkende nagra- meloos dier zoo groot als een konaet-boomen, witte, roode, groene nijn, gelijkende na een ratte torft
balfem
en fwarte balfem, welker reuk niet fijn jongen op,de rugge , wanneer
minlieflijk,alstotgeneefen vanquet-1 voor den dag körnt. Boven al worzuuren heilzaem is. De befte vloeyt | den d' ingezeetttien gequelt van de
uit de gekerfde flamme; de ilechtfte^| fangen. By 7 dorp Ecatepeque leg- wreedt
'^wordgeperften gezooden van thöut gen twee kleine bergen , zoo vol (langen t
ende bladeren. DeRo<$#fchekerk, j flangen; dat niemand aldaer derftnaVolgens Acoßa, gebruikt defe balfem\ deren. Zommige zijn boven gemein
tot 'tvornfzelin Indkn. Een hoog-J vergiftig : met een ftok aengeraekt,
getopte boom draegt een vrucht die ' kruipt 't doodeüjk vergift lanx de
na peper en kruid-nägelen fmaekt. 1 ftok ; maer Indien men fich beftrijkt
In Copanavsztla valt een boomtjeri,^n.et^7 bloed des dood-geflaegen
Wiens blaederen zelf verkankerde ,
quijnt de menfeh lange jaeren «:
wonden heelen : gelijk ook 'twater eer hy flerft. De Laet getuigt, hoe
in des zelfs takjens gezooden en de d' Indiaenen een vongen, die dartig
bladeren nat geleid op de gebeete jongen droeg, ieder zoo groot als
wandere partye door adders. De kool ilantas een vinger kroop terftond. 'tOndier
koolt
groeyt tot een hoogte, datter de vo- meer dan twintig voeten lang, vergelen in neflelen: de fpruiten afge- ftrekte voor fmaekelijk wild-braed.
fneden
dienen ter tafel. Een kruid Onder andere is zeer fchaedelijk dk
; vreemd
kruid:
met kleine bladeren verwelkt wan- teuthlacokauhgui of voo^deffe derflanneer word aengeroert; doch ver- gen. Defe heeft een adders-kop, dik len/friki
komt , zoo haeft d'aenroerder ver- ] lijf, bleeke buik, glinfterende fchub- p£,g\
• vogek:
trekt- Quakkels,endvogels,ganfen, I ben, met witte kruifen onder-fcheifaifanten, papegaeyen, ring en tor- J den,enfwartachtigerugge. Getergt,
tel-duiyen vallen hier overvloedig. ' kronkelt fich in de rondte. Schijnt
Onder verfeheide foorten van valken j over de fcherpe fteen rotzen tevlieis een flag , welkereenepoot na een | gen; doch beweegt Iangzaemer op
valks, d'ander na een ganfe gelijkt: j een vlakke grond. Jaerlijkx wafcht
leeft by vifch lanx de rievieren. De -j eenwervel-been aen de ftaert, waer
vogel totoqueztal weinig kleinder mede fterk geluid geeft: terwijl over
dan een ring duif, met groene vede dwarsvoort-kruipt. Uit holle tanden
ren en een lange ftaert, word om de werptze 7 vergif , welk een menfeh
ftaert gevangen ; doch d' Indiaenen binnen vier en twintig uuren aen
laeten 'tbeert: flaerteloos vliegen; kant|helpt : ten zy 7 geqeutfte lid,
want 7 koft den hals , die 7 dood. aenftonds begraeveti, zoo lang onder
d'Arenden zijn fwartachtig-graeuw. d'aerde blijft, totdepijn over-gaet.
De grootfte dragen een kroon op de Onaengezien defe flang fchrikkelijk
kop. De guacamayes rood en blaeuw geluid maekt, den bek op-fpart,
fiweemen na een Peruaenfche gaus. | d'oogen fpalkt, denkoptengrouwel
LI 3
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flingert, word hy door d' Indiaenfche 7 leelijk wanfchepfel de baviaen : is bnvi/un:
jagers by de ftaert gegrepen : inly- groot enruig, met een fchrikkelijke
waed gewonden : en t' huis tarn ge- kop, körte menfche-beenen en ftaert
maekt. Een gantfch"jaer leeft 7 ton- opwaertsItaende. Eetallerleyboomdier zonder eten en drinken : d'af- gewafch: valt heet na wijn en brood,
gehouwen kop wafcht binnen tien en diervoegen geil dat het op 'tgeficht
dagen tot de dikte van een dye. En van vrouwen vertut. De wijfjens baimmers zoo floutlevenze met d'ibi- ren gemeinelijk tweelingen elk van
bobaca of moeder der mieren een va- verfeheide fex. Daer loopt een twedem lang, karmozijn rood, vol fwarte de flag, wiens roode huid vol kleine
boordenen witte fpikkelen : welken vlakken pronkt. De kop, kloots-geflang zy in plaets van kleinnoodjen wijs rond , gelijkt een menfchelijk
iguanna: om d' hals draegen. Doch d' iguanna
aengeficht. Doch wat belangt de inis een flang, die geen fchaede toe- woonders van 7 vlekke Chiapa, her- inwoonbrengt : hoewel voor den onbeken- komftig uit Nicaragua, zijn buiten an- ders van
den vreefelijk is om aen te zien. Ge - dere beieeft en vernuftig in fchilder- Chiapa:
lijktnaeen hagedifle ; doch draegt konft, maet gezangen , paerden te
onder de kinne een groote quabbe, bereydenen allerleyambachten. De
op 7 hoofd een glinfterende kämme, Spanjaerden hebben alhier geflieht
op de rugge fcherpe pennen zaegs- CiudadReal, aen 'tooftevan de v o e t ^ Ä M /
gewijsomhoogftaende,en een lange eens bergs , onder welke een ronde
ftaert veel-voudig gekronkelt. Leid vruchtbaere vaUeye leid. De fladt
ter eener tijd vijftig eyeren als ok- pronkt met een hooge vuur-fchaer,
ker-nooten, fmaekelijk, gelijk ook hoofd-kerk en Dominicaner-kloo7 vleefch gezooden. 7Beeil leeftin fter. De lucht alhier gezond en koud
't water ente land.Men vind hier ook beletdegroey vanlimoenen en oranje-
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je- appelen; maerpeeren »perfiken, opgang waeyt de wind diervoegen
. queen , karfen , krieken , tarwe en fterk: dat geen menfeh ten top kan
maiz flaegen zeer wel. Doch behal- klimmen: weshalven de reis by nacht
ven de Cbiapanecas , bewoonen ookmoet voort-gefet. 'tWeftelijkftedeel
BefchrijZoonen 7 bifdom Chiapa de voornoemde Zo- van Guatemala is Soconufco lanx de
ving van
ques, tot welke rvijfen twintig dorpen Zuid-zee. Een vlek Guevetlan wordSoconufco:
' behooren. Binnen 7 voornaemfle by Spanjaerden bewoont. De landT
iv Tecpatlan hebben de Dominicaenen voogd houd alhier huis. Decaiaovalt
een kloofter. 7Land heet en voch- allenthalven Overvloedig ; en alzoo
tig heeft quade wegen envifch-rijke ook de regen van gras-maend tot
ZeltaUt; ftroomen. De Zeltates zijnneder- den herfft toe: zulx geduurende die
geflagen op een vruchtbaere boo- tijd de wegen onbriükbaer leggen.
dem : haer dartien vlekken metcoahü 7 Land , niet zeven rievieren doornillie befchildcrt , ftaen onder een fneden, heeft rijke en trotze inwoonvöIks-heerfching.d'Hoofd^pläetsflfer ders. itGeweft Veropoz (diebenamingvan Verapaz:
JptteUneti Quelenes is Copandvaztla. Rondom is oörfpronkelijk uit de Dominicaenen,
vah veel vee en fchoone kacs. Mid- ter oorzaek zy 7 volk niet door war
den door vloey c de rievier Chiapa lanx penen , maer 7 euangelium ,< gelijk
voorgeven, wonnen) gefcheiden van
"tabafco in de Noorder Oceaen. Alhier
vreemd
önthouden fich beeften , den apen Guatemala door de rievier Xicalapa,
wat er dier niec ongelijk, met lange ftaerten, wel- heeft een hoogegrond vol bofichaedke zy om de beenen der fwemtners jen. De eene helft is getempert,
flingeren, en alzoo onder water rukJ d'andere hitzig en buiten gemein geken.Hier tegen zijn bijlen in gebruik, quelt met moußik'en en veelerley onr
om de ftaerten afte kappen. In de gediert. 't Regent negen maenden vreemde
ftroom
ftroom Blanco, hoewelklaer en ge- achter een: eh in de drie overigeVal- regen :
Blanco:
zond, begroeyt alle hout met fteen. ien ook verfeheide vlaegen. De grooUit d'hoogfte grond van Chiapa, an- te afgröifden , tuflehen 7 gebergte
derhalf mijl buiten deftadtReal,fprin gezonken , verfwelgen 7 nat: ook
fontcitten gen heldere fonteinen, welker water, looft eeö groot deel waters door de
zeer won- ieder fes uuren , ebt en vloeyri In ftroomen in zee. Dicht by 7 vlek Auderlijk:
Tafixa is een \ die drie jaren loopt, guftijn leid tuflehen twee bergen een
zelf by drooge tijden, en drie jaer fteene hol met een wijde mond: bin- ten hol'.
verdroogt, onaengezien 7 veel re- nen vertoont fich een vlakke ruimte
gent. Buiten 't dorp Cinacatan ftaet vol hocken : 7 geduurig door druieen, wiens water zommige ziekten pen maekt wonderlijke beelteniflen,
geneeft; doch de dood veroorzaekt die voor geen witte albafter wijken:
denvogelenen 7 viervoetiggediert. men hoorteen naer geruifch van waMen vind hier infchelijx meeniger- ter, welk aller oorden twee pieken
baden: hande baden. De rievieren uit Cbia- laeg neder valt in een meir; alwaer
paes valleye geftort duiken in twee wegens onmeetelijke diepte groote
groote kuilen. Ontrend 't dorp Bar- golven rollen: uit het meir vloeyt een
tholome in 7 landfchap Quelenes gaept grooteftroom. Voort is het land onvreefelijkc een wonderbaere openin g- een fteen der-haevig fchrikkelijke aerd-beeholen:
in-geworpen veroorzaekt fwaere vingen , ftormeri , donders en bli- ftormen t
donder-flaegen, van verre gehoort. xems. De boflchaedje geven een aenBy't vlekke Chicomucelo vertoont fich genaeme geur. 7 Geboomte wafcht boomen:
een hol, binnen welk een groote tot een wonderlijke hoogte. Sommivlakte leid, enter zijde af een onbe- ge leveren liquidamber, balzem,
weeglijk meir, wiens water na zand anime , .maftik en dräeken - bloed.
fweemt. Men zoude hier goud, zil- 7 Riet, hon derd voeten lang en over- riet:
ver, kooper,lood r tin enquik zilver eenkomftig dik , verftrektvoorbalmijnen. u i t de mijnen delven; indien niet flae-ken. Anderzints valt hier ook een
ven onebraeken.' De berg Ecatepec yzer hard hout , welk nooit verrot. yzer-hout:
rijft negen mijlen hoog. Na zonnen- Aen d'OYervloed der bloemen virG U A T E M A L A .
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den de byen gezond voedfef Defe ; ter-rijk, dat dikwils binnen drie mljzijn of zonder, of met een angel, of len wegs, dertig beeken, en immers oot m:
klein gelijk vliegen. Haer hooning | zoo veel fonteinen, loopen. De fonverbergenze in boom-wortelen of jteinen geven rood , wit en blaeuw
onder d'aerde:trekt weinig na'tzuur. j water; doch meeft onfmaekelijk,deWelke de vlieg-byen maeken, maekt j wijl uit yzer - mijnen voortkomen
den menfeh zTnnen-bijfter. 7 Voor t Gebergte ftaet vol carcaparilla, me
naemfte dier is danta. Het fweemt choacanenwortelChina, welke weinig wertet
eenigzints na een muil-ezel : heeft geel-vervig in de top verfeheide za£ c b i ^'
geen hoornen; maer rofachtig lang rraen - geele knoppen maekt: word
hair körte hals , hangende ooren, verdeelt in driederley zoorten. De
dünne beenen met drie klaeuwen belle, rofachtig englad, heeft bladevoor en twee achter, lang hoofd, fmal ren alsweeg-bree en fteekelige fleevoor-hoofd, kleine oogen, een fnuit len : vlecht fich met bogten om de
hangende over den bek , geringe naefte boomen. De carcaparilla isin- cmtft,
ftaert, fcherpe tanden en een huid fchelijx niet eenerley , hoewel wei- »äo-fes vingeren dik , door welke geen nig onderling verfcheelt : kruiptmet
geweer lichtelijk treft. 7 Word ge- veel onnutte takjens lanx d'aerde:
vangen in vallen, of kuilen, of met de flamme valt taey , groen en vol
honden. Indien de kant van water diftelen: de bladeren, ongelijk breed
krijgt, bijt vinnig van fich: en vernielt en lang , loopen fpits toe , buiten
meenigen dog. Anderzints vlucht bleek- groen , en binnen hoogerhet, zoo lang 7 hard onder te voeten groen : draegt bloemen by trollen.
heeft. Men fegt, dat de danta den De bloemen fluiten tot knoppen, die
menfeh geleerd heeft 'tader-laeten; eerfl groen , namaels vermilioenwant overlaflmg van bloed , quetft 1 rood en eindelijk gerimpeit fwart
7 lichaem met fcherp ried, en ftopt zijn : binnen litten twee harde fteedewondevoorzichtigtoe. 7 Vleefch nen met een Witte korrel. dIndiaeis fmaekelijk : gelijk ook der foffe nen noemen deze ftruik juapecanga.
leeuwen, dieby dag op hooge boo- d'inwijk Golfo Duke looft in de Noord- /mfia/.
men flaepen; waer uit by meenigte zee drabbig zoetwater: voeddegroo freugefchooten worden. Veel wreeder ten viflehen manati en krokodiiien.
zijn de tijgers , welke de Indiaenen Verfeheide rievieren vallen daer in:
zelf binnens huis op-eeten : fchoon alle vifch - rijk , zijn doorgaens bede zelve gods - dienflig aen-bidden, fchaduwt van'tgeboomt, welk haer
ter oorzaek de duivel menigwerf in takken van wederzijds der oevers
gedaente van dit dier verfchijnt, ge boven te zamen vlechten. Vermaelijk ook over geheel Nieuw-Spanje. kelijk is hetom tezien : hoe de voDe beiren , met fwartrwollige lok- gels uit de boomen op vifch aefen.
ken, hand-breede ftaert, voeten en 7 Vrouw-volk alhier leeft nergens na mm
handen menfchelijke gelijkende, een zoo lang als de mannen : zulx door- JJJJJf"
plat bak-huis zonder hair , even als gaens dartig weduwertaers zijn tegen
een oud gefronft Moriaens-aenge-i eenweduwe. Defwangerewijven baficht, houden de wegen zeer onvei- j renjneeft alleen, lanx de wegen en
iig. Doch, zedert d'ingezetenende waflehen aenftonts te gelijk haer zelf
Spaenfche vuur-roers gebruikten, is en 7 kind. 7 Landfchap Guatemala, BojM
7 getal van tijgers en beiren merke- welk d'andre twaelf geweflen boven JJJÜÜ
lijk vermindert. Wondere potzen genoemt, de benaeming mede deelt, u-.
rechten de meerkatten en aepen aen. was eertijds geheeten Quauiemattac,
De wilde geiten hebben een hals ge- by d'lndiaenen , een verrotten boom:
lijk d'harten : van d'huid maekenze 7 leid tegen de Zuider-Oceaen vol Dertrommelen. Men vindhierookyzer
en envifch-rijkewateren. De regen
verkens en armadillos. Onder 'tge-; B e g i n g t m i 3 d ^
vögelt munten uit d'arendenen pa-; digtmetzoomer-maend. Denoordepegaeyen. thand is diervoegen wa-J winden ftormen jaerlijx twintig dagen
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gen achter malkander. Allezints klippigen berg af, dat fwaere Heenen
ftaen de vveyden met bouw-huifen los zypelden : en de forte fteenen,
voor koeyen en fchaepen. Wegens door 'twater voort-gerolt tegen
vochtige hette , blijft 7 land ver- d'huifen, de zelve ten morzel ftiefeheide ziekten onder haevig. De ten. Niemand had gezien, hoe de
mouftieken, vergiftige vliegen en ftad van de voet desbergs weg fpoelwefpen veroorzaeken veel quel- de : ten zy de flikkerende blixemen,
laedjen : ja zommige fcorpioenen, niet zonder vervaerlijke donderdik-hairige wormen en duizend- flaegen de pek-fwarte nacht t' ellebeenen de dood. Witte byen mae- kensverlichteden. Weinige, die fich
ken hier witte hooning. De rievier landwaerd bergden, lieten de ver• rievier:
Michatoya die Guatemala bevoch- woefte bodem leggen : bouwdenei?»
tigt, valt van yzelijke hoogte: zulx Nieuw Guatemala toe-genaemt fan herbouwt
een groot gat holt tuflehen water Jago, drie mijlen verder na 't ooften, enfanIast
•>
genoemt:
en deklippen, op welke allerley flag < &
papegaeyen broeyen , en niet min m een valleye, door welk een rievier
X vUtr*
groote als fchadelijke vleer-muifen loopt, tuflehen twee fmookende
, lutfra:
neflelen. Defe maeken in d'hoolen bergen, die zomwijl hemels hooge
neften gelijk een hoed : byten 7 vee viammen, niet zonder vervaerlijke
en flaepende menfehen, datze den donder - flaegen , affche en groote
beet befterven. Waerom ook de fteenen, uit-werpen : zulx de grond,
bouweryen van hier verleid zijn. buiten gemein vruchtbaer wijdt
De meiren rondom Nefticpaca wae- en zijd haer beweegt. Hier wooTieirtn
zemen benaeuwde reuk , alzoo uit nen ftijf fes honderd Spanjaerden,
• fulfer-mijnen oorfprong trekken: | koninglijke gefach-hebbers, en meer
men vind ook op d'oevers over- als vijf en twintig duizend Indiaevloedig fulfer. De vveyden , van nen , die fchattingop-brengen. Een
defe meiren be water d, leveren bui- prachtige; kerk , twee kloofters,
een der Dominicaenen, 7 ander van kloofter st
ten gemein vette paerden.
d' orde la Merced , als ook een bePeter de Alvarado verheerfchte quaem gaft-huis , vercieren de ftad.
Guatemala op 7 jaer vijftien hon- Dicht by leid, de ftreek lands Yzalinvoondtrs. derd vier en twintig. d'inwoonders,
cos , alwaer de boom-gaerden vol
zeer gezeggelijk , foreeken de Me- cacao twee mijlen in het vierkant
xicaenfche tael , behalven haer ei- beflaen : ieder brengt jaerlijx zoo
gen. 7 Verdient aengetikent 't geen veel cacao voort, als vijftig duizend
de ftadt Guatemala eertijdts over- man op een reis zouden draegen.
VerwOefling quam. 't Droevig ongeval vermeide
overvloei
Zy teilen de cacao by contles , welk
kerßad
van cacao,
de
plaets
en
inwoonders,
onder
wel^.Guatemala
een getal van vier honderd uit- hoegttelt.
(oor water: ke waeren honderd,en twintig Spanmaekt, xequipiles acht duizend, en
jaerden. 's Daegs te vooren da ver de cargas vier en twintig duizend. Op
de naeft-gelegen berg : uit de grond defe lan d-ftreek Yzalcos rookt geduuwierd gehoort een naer gedommel: rig een berg, welkers top meer en
weshalven d'Inmiaenen verbaeft be- meer vermindert, en meenigwerf
richt bragten aen den biflchop Fran- 'tland rondom met affche bedomcifcus Maroquin : die zulk een voor- pelt. 7Water-nedetwaerds H o r t e n - ^ ^
fpook ten ergften uit-leide : dewijl de is malkander t' eenemael ongelijk; blften-.
Guatemala veele heidenfehe zeeden want het valt of fmaekelijke gezond,
behield. De vervulling van fijn zeg- of quaed-aer^ig Hinkende, of om
gen volgde binnen weinig tijd. Mid- in-geworpen hout een fteenachtige
der-nacht deh 'achften van herfft- korft zettende. Alhier loopt een
maend desjaers vijftien honderd een beefl, wiens kop koftelijk gefchat
en veertig, viel een regen als of de word, wegens de bekende fteen bewölken gelijkelijk neder-Horten: zoar : als ook een kleine beir zon7 water vloeyde diervoegen van den der mond, in welkers plaets een
Mm
lange
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lange fnuit met een rond gat enholle zulx tegenwoordig alleen op den top
ton" heeft : om hooning te zuigen. een wijd-gaepeudelog vertoont, en
ofmiere neftenteftooren. Devrou- verfpreide alfchen. Beneden ontwenbakken hier konftigaerd-vverk, moetmen twee diepe putten, welker
roodof fwart geverft, met de droe- een geduurig dampt: die te na-komt,
zem die in twee verfeheide beefcn zoude door de vergiftige rook ftikken. Ondertuflchen pronkt de berg
bezinkt.
d'lndiaenenpaffen d'heete fpring- met cederen en pijn-boomen. Drie
bronnen de benaeming helle toe : mijl verder leid 'tvlek Nixapa, en
™*
temeer dewijl veel-vervig eenboog- nevens'tvlek d'heuvel ElMalPais,
M*,'
fchoots hoogte op-bobbelen. Defe beftaende uit fleenachtige brokken Arww
en
verbrande
aerde
wonderbaerlijk
*
bronnen brengen de rievier Caliente voort : welke, een half mijl door over hoop geTmeeten. Niet min
een ruime boezem voort - gevloeyt, ^ vreemd is de beeke ,.die des nachts
nochtans onlydelijke hette behoud. vloeyt tot de morgen ftond, en als
Dicht by leid een fteen over mid- dan dicht by de berg fan Iuan verden geborften : uit de fcheur vvae- zinkt : daer in -7 geweft Choluteca een *
zemt dikke damp : en, tegen aen- andere ftroom des middags fich verftaende quaed weder
word ge- bergt, en tegen den avond wederom
hoort een yzelijk gedommel. Ö p uit-borreit. 7 G a t , welk eertijds
't gebergt wartchen buiten gemein vuur en rook gaf, levert nu fchoon
fwaere boomen, byzonderlijk eiken, water aen 7 dorp Cuzcatan en ftad
waer op padden klimmen, die, als Salvador. Ontrend het vlekke Yztehetregent, naer geluid maeken. De peque leggen vijf boomen, die aluin
mieren, wonderlijk groot komen en zulfer voort brengen. De woeneevens andere eet waeren ter fte landaerd Chontales foreeken verfeheide taelen. T o t 7dorp Mimilla
markt.
't Geweft fan Salvador ,bevochtigt vloeyen aller wegen d'lndiaenen ten
van de ftroom Guachafa, dewelke met öfter te zaemen. Alhier ftaen twee tweepwa
een wijde mond in de Zuider-Oceaen putten dicht by malkander : welker cnmeir.
valt, is zeer vruchtbaer. 7 Meir, om een ziedende water en d'andere yswelk de Pipeles woonen, voed ontel koud heeft. Voorts leid Cecori aen
baere krokodiiien : midden weegs een hooge berg , op wiens top een
vertoont fich een klein eilandeken, diep meir holle baeren maekt. Onvan welk geloofden-. dat de menfeh der 7 vlek Miguel behooren tachenaenrtonds moeft fterven , die der- tigh Indiaenfche gehuchten. De
waerds beftond te komen. Doch zy voornaemfle haven lanx de Zuidkreegen ander gevoelen : zoo haeft zee is bahia de Fonfeca7 , ontdekt
de Spanjaerden met vlotten over- door Gonzales Dpvila, op r jaer vijffcheepten, en zonder mifquaem te tien honderd twee en twintig , en
rugge keerden. Defe vonden aldaer genaemt nae Joan Rodriges de Foneen groote fteene vrouwen-beeld; Jeca biflchop van Burgos : middenwaer by d'arten en beenderen van weegs vertoont fioti 't eiland Petrogertagte menfehen lagen. Rondom nella , nevens negen andere , van
t vlek Guaymocoftaenfwaere balzem- welke vier by Indiaenen bewoont
boomen , diebalken leveren vijfen worden.
Hituw
De goede gelegendheid der ha- over-WH
vijftig voeten lang. Uit dit vlek leid'
een weg na de ftad Saliydor. De voor- ven Fonfeca prikkeldefommige Span- van dt
Zuidut
noemde rievier loopt met zulke jaerden : om d'overtogtuit de Zuider- tot
dt
kromme fwieren : dat de reifigers Oseaen tot de Noorder van Panama boordtr.
leven en fertig-mael over vaeren, na Nombre de Dios , te verlegeer aen de voet geraeken van een g e n : waer toe verkooren d'haven
berg, eertijds vreefelijk brandende. lonjeca en ter andere zijde Puerto
'tSchijn de brand-ftorfe ontbreekt: de Cavallos tuflehen welke beide

vijf
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vijf en veertig mijlen wegs leid r nypende lietenze verfmachten. Men
meeft gemakkelijk uit-gezondert delfde ook zommige levendig in de aereenigruig-bewaflchengebergt; welk de : en wierp uit vermaekyzereklooten
met kleine moeite konde geopent tegen d hoofden , die boven d aerde
worden. Men fliehte dan ten dien ftaeken. — Men dwong gevangenen,
einde in de valleye Naco halver weg om andere Indiaenfche gevangenen op
7ftedeken Buena Ejperanca. Doch te eten. —Zy lieten meenig door de
— Kleine kindeBtfchrtj- 7 werk bleef eindelijk fteeken. Het honden verfcheuren. —
ving van landfchap de Fonduras ftoot, lang ren neusen ooren aftefnijden, reekende Fonduhonderd en vijf en dartig mijlen , te- denze voorjok. De zuigelingen wierden
rat.
gen de Noord-zee : rijft metverfchei- van 's moeders borften gerukt en aen
de bergen. De vruchtbaere valleyen, ftukken gekapt : 'tvleejch diende tot
eertijds dicht bewoond, zijn door voedzel voor de honden. — Lieten duiSpaenfche wreedheid ten grooten i zenden van honger ßerven. Voorts oorfprong
' brengt/& Fonduras veel mais, tarwe, ^ » r X .Tyrannies deele ontvolkt. Hoe fich dit heeft
toe
&'E/;r* -gedragen, fchrijft de biflchop honing, wafchen grootekalabaffen:
na welke d'eerfte ontdekkers die zee
gnois,p*rpo- Bartholomäus de las Cafas aen kaifar
noemden golfo de las Ybueras : ter
ZVc'm!"" Carel de vijfle ^dus, De jonge kindeverfeheide kalabaffen op
dentaies. ren hebben zy tegen de klippen, oorzaek
en
7
water
driftig
haer ontmoeten , en
fhuVJan- keyen vermorzelt : d'herzenenuithet
zelve tot Jan Domingo de benaecoisdeKe- hoofd doen fpringen : de koningende en
ming ybueras droegen. Maernaderviiinghhm vorften des lands met lanvfaem vuur
hand
wierd 7 landfchap de Fonduras
gepijnigt: en ten laetften halfverzengt
den honden voor-geworpen. Zy joegen(niet Honduras) geheten; dewijl voor
de wal groote ondiepten vonden. De
d' arme menfehen binnen haer huifen:
grond
, bewatert van de rievieren **«'»*•
ftaeken dan de zelve in brand. — De
vmm:
over-geblevene wierden tot 'tßaefach-Chamalucon , die nevens de ftadyä»
tigfte werkveroordeelt. — GebruiktenPedro loopt, als ook Viva aenfjeide
dIndiaenen in plaets van eßls en mui- d'oevers bewoont, en de grootfte
len, meer gewigts op-leggende dan ftroom Haguaro,% zoude meer vrucht
konden draegen. Zulx zomwijl duizen- draegen, indien d'ingezeetenenniet
den onder de laft dood-bleven. — Zom-te luy waeren. Tot het bouwen ge- maniirva
bruikenze een lange pael met twee l*nd-hM*
migeliepen uit wanhoop na deboffchaedjen, en verhongen haer zelf: na dat alkromme takken , d'een na boven
Doorens eigen kinderen vermoord hadd'ander beneden waerd omgeboogen,
den. — In de Fonduras alleen hebbenze
en keeren d'aerde 7onderfte boven.
binnen twaelf jaer meer dan twintig honEten voorts verfeheide wortelen,
derd duizend menfehen vermoord : envleefch en zelf ongediert. Opplech- ingeztnonder andere eenige voornaeme pßr- telijke feeften verliepen fich in een "'":
foonaedjen, die de Spanjaerden met alle
vocht uit hooning gekookt. d'Adel
beleefdheid ontfingen , levendig ver-alleen nuttigde drank van cacao: nu
brand. — Op ontelbäere wyfen zijn die
iszeby allegemein. Zyfpraeken ver- batrtaUn
goed-aerdige en onnoofele inwoonders
fcheide taelen ; doch de gemeinfte
gepijnigt : om te weten, waer 'tgoud was der Chontales fpraek, een woeft
verborgen lag. Zy wierpenze inpaelenvolk. 't Jaer Joalar, zoo veel gezeid tijd-nkespamfehe met fcherpyzer beflaegen. — Diego
als voor-by gaende, wierd verdeelt *ing:
1
Zivi'- * de Velafco vermoorde wat hemvoor- in achtien maenden, en ieder maend
indten. quam. Zulx in een maend tien duizend
in twintig dagen. Zy rekenden niet
om hals geraekteh. Hy hing dartien als by nachten: en begonnen 'tjaer
edel luidenop : pafte haer toe de benaeveertig dagen vroeger , als dEuroming van de twaelf apoftelen, en den peers. De fteden alhier zijn, Nieu-wvoornaemfte noemde hy fpots-gewijsValladolid, by d'lndiaenen Comajagua, *** Va!?*-Jefus Chriftus. — Zy fpletende baftengelegen in een luftige valleye, onder MUi
der wilde wijngaerden binnen hol: ßaeeen gezonde lucht. 7 Vee, uit Spanje
ken ef hoofden tuff chen de zelve : entoeherw aerds over-gevoert, is zeer verMm 2
meenig-
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meenigvuldigt. De zilver-mijnen ftad op een hard gebergt: weshalven
geven veel : zulx 7fmelt-huis bin- 7 aerd-rijk befwaerlijk geploegt word
nen de ftad drok heeft. De ftad- tot zaeying van tarwe , waer by de
voogd woonc nevens de koninglijke burgers leven. Behalven Harke muifchat kamer. Op 'tjaer vijftien hon- len en moedige paerden heeft 'tland
derd acht en vijftig, wierd des bif- rondom weinig voordeel. San Pedro, stadfa
fchops floel van Truxillo alhier ge onder een hitzig-ongezonde lucht, r4dnleirüf van bragt. Negentieri jaer te vooren zond plagt eertijds te zijn een fraeye koopMonteio.
Frans de Monteio fijnluitenant^//ö»- ftad; maer is te niet geloopen, zedert
fus de Caceres, om een vlekke te bou- men Golfo Duke ontdekte: alzoo nu
wen , halver weg tuflehen de Noor- uit defe inwijk de waeren metbarken
der- en Zuider-Oceaen. Defe fliehtelandwaerd vervoert worden. 7t Vlek
Santa Maria de Comoyagua aen eenJuan de Puerto de Cavallos , bewoond vUkcn^
ftroom, voor canooen bevaerbaer, by gemagtigde van koop-luiden en /w:
die in Puerto de Cavallos uit-watert. Mooren . kreeg die benaeming ; ter
De vordere weg na d'haven Fonfeca oorzaek door groote ftorm ettelijke
wasbruikbaer voor karren : weshal- paerden buiten boord geworpen zijn:
ven nu voortaen konde voor-geko heeft een boven gemein ruime hamen d'ongelegendheden van ziek- ven, dochfwak. d'Engelfche hopman
ten, die op de weg tuflehen Panama ChriftoffelNieuwport vond alhier twee
en Nombre de Dios doorgaens vallen. honderd huifen, en in de zelve goeDe
Spaenfche koning liet fich zoo den buit, op tjaer vijftien honderd
Niiuwi
overtogt
veel gelegen zijn aen de voorflag; een en negentig. Even voor fijn aenvan de
Zuid- tot dat derwaerds afvaerdigde den ver- komft ftaeken vier rijk - gelaeden
Noord. Zee. maerden land meeter Baptifta Anto- fchepen zeewaerd. Ses jaerna Newnelli: te meer alzoo bericht kreeg, port,nam. Antonius Sherly de plaets vve« •
hoe de nieuwe weg, tot over-voeren derom in. Dewijl dan d'haven bloot m«7'
d jr koopmanfehappen uit Peru,Mexi lag voor zee-roovers, vond Alfonfus
co en vorder geweften längs de Zuid- Criado geraedzaem d'handel-pJaetsfe
zee,zeer aengenaem lag,wegens wee- verleggen na Amatiqüe : bouwdehier
ligewijngaerden ,fchoonekoorn-ak- 7 vlekke Thomas de Caflilla-.en voorfag v',k °^tU
kers, fruit-boomen, weiden, vifch- het metbefchanfingen tegen allevy- "
rijke ftroomen , jagt van harten en andelijke indruk. Doch achter Cavalkonijnen en friflehe lucht. Doch An- los leid de valleye Naco , welkerswityeN*.
tonelli bevond veel fwaerigheden : vruchtbaerheid naeuwelijx gelijk **•
zulx 7 werk niet op nam. Doch heeft. Schuild tuflehen hoogebergen;
d' hoofd-kerk, 7 kloofter der mon- was eertijds zilver-en volk-rijk, verniken dela Merced en gefchiktc ftrae- deelt in breede wegen. Ten ooften ,,
ten vol zindelijke huifen vercieren van Cavallos doed fich de Vermaerde v%m
Nieuw-Valladolid zeer. Dartig mijl ftad Truxillo o p , aen een ruime in- Truxilii;
ten weiten van defe ftad leid een an- wijk, door twee riffen vol geboomt
Slad Gradere Gratias a Dios : om de goud- halve-maens-gewijs, veilig beflooten
tiat a Dios.
mijnen dicht by te woonen, geflieht tegen alle flormen. De mond der hadoor hopman Gabriel de Royas, op ven gaept meer als twee mijl : twee
'tjaer vijftien honderd dartig. Doch rievieren vallen ter weder-zijds van
alzoo d ingezeetenen den nieuwe de ftad in dehaven,genaemt/«</»6//.
burgery in geduurige wapen-kreet De ftroom Quaimarotte vloeyt ten
hielden , en dagelijx de onvoltooy- ooften, en Antonio weftelijk: beide
de vefting beflormden : wierd Royas voedenze in fchoon vvater fmaekebenoodzaekt 7.vordere bouwen te lijke vifch. 7 Land rondom brengt oftaeken : te meer alzoo hem geen vervloedig alierleye leef-togt voort.
knj^s volk uit de naefte bezettingen Byzonder weelig waflehen de wijntehuipquam. Ses jaerna defevoor- gaerden: zy draegen tweemael 'sjaers
val hervatte Gonzales de Alvarado druif. Acht dagen na de wijn-oogft
tgeftaektewerk, en vol-bouwdede word de wijngaerd gefnoeytren geeft
weder-
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wederom rijpe druiven in winter- gaf . Truxillo bleef niet fchuldig.
maend. Even zogelukkig groeyt het 7 Schip Zutfen kreeg drie dooden :
koorn : gelijk ook limoenen en oran- weshalven weinig verder van 7 flot
je - appelen. Koeyen en klein vee, afzakte. Ondertuflchen zeilden de
uit Spanje overgevoert , zijn tot on- jagten en floep een kartouw fehoot
telbaere meenigte vermeenigvul- boven de Had ten wette , na de riedigt. Truxillo zelf leid op een Heile vier Antonio : en wierpen aldaer darberg, dicht aen de zee, alwaer 7ge- dehalf honderd zoldaten te land :
fterkt is met een dikke muur , fes dewelke gefwind lanx ftrand na d e
voet hoog. Tuflehen de muur en fhoogte fpoeiden , op welk 7 flot
haven, aen7hangen des bergs,be- leid : beklommen 7 zelve by lichlet een dicht kreupelbofch den toe- ten dage. De bezettelingen voorgang na de muur. Een enge en flei. zien van zevert ftukken gefchut,
Je weg alleen leid fladwaerd: welkers fchooten en wierpen fterk met fteeeinde een fterke poort met twee me- nen ; maer verftooven voor d' Holtale baffen befluit, genoegfaem be- landfche hand-granaten. Gedueftendig tegen vyandelijke indruk. rende de ftorm voer de zee-voogd
7 Ooftelijke laege rif , fich voor zelf ten rüg fleun na land. Doch eer
d'haeven omkrommende, word ge- uit de boot ftapte», was 7 volk mee.
naemt Punta la Rye : alwaer een huis Her der fterkte. De verovering ftond
ftaet nevens een hooge baek. Even op zeven dooden. Ieder was befig,
buiten de muur ten oofte aen d'ha- om den buit tepakken : men bragtven vertoont fich een timmer-loots ze vaft na een wacht-huis dicht onder
en werf. Voor de loots rijft een 7 flot by de ftrand: wanneer fchielijk
hoog houte kruis. 7 Slot, in welk brand ontflond aen d'ooftelijke hoek
7 kruid - kamer bewaert wordt, is van Truxillo : welke diervoegen toeaen de flads wal vaft. Tuflehen de nam, dat binnen weinig uren de twee
jpoort en 7 flot leid binnen de muur derde deelen der ftad in aflehe lagen.
Francifcus-kerk. De hoofd-tempel Elk vond genoeg te doen, om'tlijfte
Eglefia Major kijkt boven alle gebou- bergen. Doen 7 kruid-huisopfprong,
wen uit. d'Huifen, metpalmiet-bla- fneuvelden ettelijke Hollanders. De
deren gedekt, hebben wanden uit meefle buit bleef in de vlamme. Zulx
dichte rijs gevlochten, en voorts bin- niet meer af-ge voerd wierd, als tweenen en buiten dilcgeplaiflert. Ach- honderd negen en dartig huiden, fes
ter de ftad, alwaer open leid, verheft baelen indigo, acht honderd en twinmdinge- fich hoog gebergt. Öp'tjaer vijftien- tig pond carcaparilla, feven metaele
oomen:
honderd fes en zeventig, over-vielen en drie yzere flukken gefchut, ber
d'Engelfche defe fterke plaets : en halven drie metaele baffen, vier klokfleepten een rijke buit weg. Antonius ken en eenige kleinigheden. Men
Scherley en William Parker waegdenverdroeg ook eindelijk met den fleezedert ook een torn; doch , by de voogd loan de Miranda wegens de
fchild-wacht ontdekt moeften on- brand-fchatting, voor twintig pond
verrichterzaeke, niet zonder verlies, zilver. En defeberichte: hoe geen de
iehting
aftrekken. 7 Gelukte den Holland-minfte kondfehap kreeg van d' Hoim
c Hoiian-fchenzee-voogd Joan van Hoorn ian
be-dfche vloot, dan des avonds door
rs.
ter. Defe liep met de Zeilen de Faem, de baek op Punta la Rye : hoe binnen
Middelburg , Goude Leeuw , Zutfen,de ftad waeren twee honderd Spande jagten d'btter , Brak, Nachtegaeljaerden en eens zoo veel Mulaeten en
en floep Gyffeling , in gras - maend Mooren: en d' handel t' eenemael verdes jaers feftien honderd drie en viel: ter oorzaek, zedert twee jaer,
dartig , van Pernambuc 7 anker lich- geen galjoens voor Truxillo ten reetende, voor Truxillo zuid-oofl aen, de liepen. Seven en twintig mijl van
dewijl de flroom om de weit fette. defe ftad , leid de vlekke Iorgo de
De vier oorlogs-fchepen körten dicht Olancho , alwaer veerrig Spaenfche viekoianonder.de Had : waer op dapper vuur fbldaeten feftien duizend Indiaenen tho-
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fchatting af-dringen. Alhier valt veeU de rievier Defaguadero vallen :wesgoud. 7Landfchap Nicaragua, welk j halven meenigwerf de barkenover
Bifihrijling van
Dieoo Lopez de Salzedo het Nieuw [ land moeflen trekken. d'HoofdNicaragua:
kontngrijk Leon noemde , ftoot ten fladZeowleid omringt van boffchaed- staiu
noorden tegen Fonduras. en begnjpt Jen,dicht by 7 meir : heeft een groode geweften Nicoya, Nequederi, Ma- te kerk, vijf klooflers van monniken
byte,Diria, Mafaya, Managua, Caca- de la Merced, wooningen voor 's koloaque, Cepeoco, los Micos, Madera en \ ninx penning-meeflers, honderd en
een gedeelte der Chontales. De lucht, j twintig duizend Indiaenen die
deszomersheet, iswindigby Winter fchatting betaelen. Drie mijl boven kuu
tijd. De vlakke grond valt flijkeng, Leon vertoont fich een hooge berg,^*"*;
brengt overvloedig allerley leef-togt boven fcherp , uit wiens log des
voort. Stieren, koeyen , paerden avönds en 's morgens een dikke
muilen en verkens vinden graefjge damp hemelwaerd rijft. Zomtijds
weyden. Het watet levert veel vifch.^ werptze fwaere fulfer-fteenen over
haer vruch Hooning, maiz, axi, erweten,pita en de akkers wijd en zijd : jabyvlaegen
ten:
kotoen, welk d'Indiaenfche vrouwen zulke viammen, welke 's nachts zeer
zoo dun als een hair fpinnen. Onder verre flikkeren. Een Dominicaener wmd,
7 meenigvuldig geboomte munt uit monnik meende in 'tgat gefmolte Jjjj
de zeiba; die zulk een dikte krijgt, goud te fcheppen : klom ten top met««»,
dat vijftien mannen hand aen hand vier gezellen, een yzere keten en
den zelven naeuwelijx omvademen. ketel, die hy by t log liet neder-zinZommige boomen draegen roode ken ; doch ketel en keten fmolten.
boomtn:
karfen, waer af wijn geperlt word. 70nderzoek wierd voor de tweede
Binnen veertig dagen hebben de kala- reis hervat met fwaerder werk-tuig,
baffen volkoomen rijpheid. Voor en befloeg immers zoo ongelukkig;
de kufl onthouden haer walviffchen want 7 vuur vloog diervoegen allervijfthtn:
enzee wanfchepfels, welke fich bo- wegen , dat de goud-zoekers, eflenven de fchepen verhelfen. Behalven diggezengt, ter naeuwer nood'tlede Chontales , die op 7 gebergt ver- ven afbragten. Zedert had niemand
eeuwde woefte zeden behouden, luft 7 vuur-gat te naderen. Doch betngezete- hebben d'overige ingezeetenen de halven de biffchoppelijke faALeon
nen:
Spaenfche tael en manieren aenge- gebouwt door Francifcus Fernandez,
0
nomen: oefenen fich in allerley am- erkent Granada den zelven fliehten Jj^ *
bachten en konften. Byzonder zijn leid infchelijx op d' oever van Laguna
het ervaeren zilver-fmeden , maet- de Nicaragua : is voorzien van een
kundige , kleer-maekers wafch- flot,kerk en zuiker-moolens. Voorts
boetzeerders en touw-flaegers. Op zijn hier de kleine meiren Mafaya en
7 gebergt verzaemelenze balzem , Lindiri. 7 Eerfte beflooten binnen
liquidamber en vreemde terpentijn. hemels-hooge Heilen rotzen, lanx
Zy drijven voordeelige handel met welke tf Indiaenen by in gebiktegakotoen , huiden en leef-togt op Pa- ten om water te fcheppen klimmen,
nama en Nombre de Dios. 7 Meir La-beflaet de voet van de brandende
guna de Nicaragua , honderd en ze- berg Mafaya : 7 ander watert uit in
ventien mijl in d'ommegang dicht Laguna de Nicaragua. Dicht by rijft
bewoont , leid door drie mijl lands de fmookendebergM«»&fdw, ron- *^*'
afgefcheiden van de Zuid-zee , en dorn vol fruit-boomen. De ftedert
looft fijn vifch-rijk water en vol kro- kens laen enNeuva Segovia zijn niet ft«
$ l vit
kodiiien in de Hroom Defaguadero, veel te beduiden d' Indiaenfche ' '
w7elke den Noorder-Oceaen aen-grijpt.dorpen beftaen uit hutten van ried.
7
t Vlek Realeio, by vacrend volkbe*
Alfonfus Calera en Diego Machuca de
Zuajo voeren d'eerfte uit 'tgezeide woont, levert veel fchepen. 7 Be- mio>
een wo* der meir zeewaerd, niet zonder duizend quaem houd rondom maekt drokke
grie-t meir.
hacchelijkheden wegens d'yzelij- timmer-werven aen een gemakkeke water-ftoningen raudales die op lijke haven. Puerto de Nicoya. is een
ruime
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ruime inwijk vol eilanden. Met bloei- grond te voorfchijn zoo haeft gemaend begint de regen , en duurt roepen wierd matto matto betot flagt-maend. Önder verfeheide duidende edel-moedig -. en ontfing
vreemde vruchten , die nergens als 7 voedzel van menfehen handen. H y
hier te vinden zijn , munt uit een voerde zomwijl acht of tien jongens
wonderlijke boom, draegende appe- op de rugge na d'over-kant des
len , die ook eenigzints na peeren meirs. Doch eenmael getroffen
fwijmen: binnen zit een groote noot, met een pijl door een Spanjaerd, verwelker kern fmaekelijk valt. De pa- fcheen zedert niet meer. 7 Ondier Beeil Ca fem
pegaeyen zoude meer fchaede doen Cafcu gelijk een fvart-hairig varken;
aen het gezäeyde , ten zy door flin- heeft een harde huid, kleine oogen,
gers verdreven wierden. De Span- opene ooren , gekliefde klaeuwen
jaerden noemden dit geweft, toen al- en körte fnuit: maekt zulk een vreehier eerft landen, Muhammeds-P-ara- felijk geluid, dat den menfeh d' haidijs , wegens de vruchtbaere over- ren te berge rijzen. Niet min \vancaohoe- vloed. De cacao - in plaets van geld fchaepen is de vos-aep , die onder vos-aep.
mige
gebruikt, is niet ongelijk den aman- de buik een tweede buik draegt, tot
•acht.
dei-fteenen: 7 pit fchuilt onder een verberging der jongen, welke nooit
fwart vliesjen, fcheid fichbruin, en te «roofchijn komen , dan als haer
met graeuwe aderkens zamen-trek- koft können zoeken. 7 Beert verkende, in drie ftukken. De inwoon- toont tlichaem van een vos, pooten
ders maeken vuur door 7 vrijven van als menfehen-handen, ooren gelijk
houtjens tegen malkander. Gebrui- een vleer-muis. Merkwaerdig is
ken pijn boom-takken yoor kaerfen. d'onder handeling voor gevalleh, op
Spree'ken vierderley tael: de voor- 'rjaer vijftien honderd zeyen en
naemfle is dt Mexicaenfche. Haer twintig, tuflehen de Spaenfchen bedanzeryen gaen wonderlijk toe. Z y vel-hebber Frans de Monteio en de
komen te zaemen ten getaele van Nicaragnafche cacique Alquinotex. Detwee of drie duizend , meer of min, fe honderd en tien jaeren oud veitelna de grootheid des lan dfchaps. Rei- de, niet zonder diep züchten: hoe
Vreemde nigen voor af een ruim veld. Die den voor d' aenkomft der Spanjaerden fijn
lins in Ni- dansaenvoertgaetachterwaerds, en landzaeten vreemder wijze by troparagua.
draeyt met vreemde bogten rondom: pen om hals geraekten ; want z y
welk d'andere vier en vier in 't gelid braekten eerft ontallijke wormen,«
volgende,na-bootzeh. Detamboers waer op een fchielijke dood volgde.
flaen op groote holte fpeeltuigen
d' Over gebleevenen, onderling twien zingen liedekens: die eerft d'aen : ftig leverden elkander tweemael
voerder en voorts de gantfche mee- flag: weder-zijds bleef meer dan arinigte beantwoort. Ieder fwaeyt een derhalf honderd duizendman. Doch
waeyerken: zommige fchudden ook beide de onheilen zijn geenzints te
uitgeliolde kalabaflen , vol fteent- vergehjken by 't moorden , aengejens. Alle hebbenze plüimaedjen op ftelt door de Spanjaerden. Omtrend Gefprek tufde k o p : om d'armen en beenen ke- de zelve tijd herbergde d'Italiaen Hie- fchen een
spanjaerd
tenen van zamen geregen fchelpen. ronymus Benzo byeen Nica-raguaes edel-en Indiaen.
Wonderlijke potzen recht elk aen. man, ervaeren in de Spaenfche tael.
d'Een fpeelt den blinden man, d'an- d'Edelman fnaeuwdehem toe. Wat
Befchrijder den kreupelen: d'een veinftfich bedrijven o Chriften , de Chriftenen <üt.g van
doof, d'ander trekt een fcheeven niet. Naeuwelijx zettenze de voet bin- Ifefi-Indienb. i,
bek: d'eenelachtuitgelaeten, d'an- nen een Indiaenjche hutte , ofeifchen f.
II.door
der fchreit bitter lijk. OndertufTchen maiz, hooning,winter-klederen ,goud. Benzo.
zuipenze geduurig cacatata. Demid zilver en een vrouw om te befwangefteir Cuai- der nacht fcheyt het fpel. In 7 meir ren. Waerlijk geen öndeugender draegt
fo.
Guainabo voede eertijds de koning d'aerd-boodem. Benzo viel hem in : de
t'erkwaer- Caratamayrü de bekende munati met quaede Spanjaerden bedrijven zomwijl
Ue vifch.
ftukken brood. De vifch quam uit de onbetaemelijke ftukken. 7 Antwoord
la&

2$0

T W E E D E

B o

E K,

cjfc.

lag gereed : Waer zijn goede Span- ren na d'andere weereld te verzenden:
jfaek tuf- jaereJen > ik heb nooit dan boofe boeven ten einde niet vervielen in handen der
f
Z?enBiT° gekent. Benzo herhaelde: waerom hebt gebaerde bloed-honden. De meefte
gy haer dan plaets geruimt op Nicara- Hemmen haelden over: 'tgeraeds-aemft
diaen.
gua? d'Edelmanberigte: hoe alle Vol- fich van de tijdte dienen, en voor Monkeren rondom her in eed -genoodfchap tejo te buigen. Doch fijn wreede mif
traden op d'eerfte kondfchap van der handelingen veroorzaekten fellekens
Chriftenen aenkomft : liever 7 uiterfte weder -fpannigheden : die doorgaens
te wagen, en tot de laetfte man doodte zuur op-braekm: alzoo de muitelinvechten dan te draegen 'tonlijdelijk gen , tot de kleine kinderen toe , tufjok, met welk, volgens 'tverfpreidege- Jchen alle bedenkelijke pijnigingen den
ruckt, andere landen door haergedrukt geeft gaven : waerom zommige geweiwierden. Men maekte dieshalven pie- dige handen aen haer zelf leiden. Dus
ken ,pijlen, fteenen, knodzen en ander verre Benzo. Eindelijk volgen de
krijgs-gereedfchap gereed. Toen het aen landfehappen Cofta-rica en Veragua. ^ " w
de man ging, bragt d' ongewoone rui- 7 Eerfte p'aelt ten oöfte tegen het
tery zulk eenfchrik onder 7 Indiaenfche tweede. De Spanjaerden bewoonen
heir: dat het de vlucht nam. De verftrooi- hier 'tvlek Aranivez en 'tftedeken
dezon den twee gezanten aen Montejo. Carthago 7 Land zelf is dorre en
Fff ;
verzoekende vrede; doch waerlijk, om bergachtig.gelijk ook Veragua: welker V
tijd te winnen , en nieuwe krachten tot inwoonders fier genoeg zijn : omde
een tweede torn te verzaemelen: welke Spaenfche ben den zomwijl onder
echter even ongelukkig beftaegde. Men d'oogente trekken : alsdieongaerne
bid weder om vrede: en rukt ondertuf d'oude vryheid miffchen. Chriftoffel
fchen alles by een, wat wapenen voerde. Colonus ontdekte defe kuft, op'tjaer
Wy befwoeren malkander niet een voet vijftien honderd en twee , aen de
te wijken. Hy zoude als vyand worden vlekke Cariari : voer de rievieren Beneder-gehakt, die den Spanjaerd de rug- len en Veragua met barken op : bege bood. 7 Vrouw - volk defer raed-flag quam veel goud uit de mijnen Vrira,
verkundfehapt, bad ootmoedig : liever en byzonder tuflehen de wortelen
den hals te vlijen onder de Spaenfche van geboomte , dicht door malkanflaverny, als ellendig aen kogels, hon- der gegroeyt. Binnen d'hoofd-llad *»"ß*den enfwaer den tefneuvelen. Zy kon- Concecion houd de Spaenfche landden immers tegen de vreemdelingen voogd huis. 7 Stedeken fanta le
niet bejlaen '? Maer wildenze evenwel heeft een zilver - fmelt - plaets. Carenkel voort met 7 genoomen raed-ftot: los leid niet verre van de Zuiderzy beliefden dan eerft vrouw en kinde- Oceaen.
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Merica , verdeelt in ren, zoude anderzints de plaets op'
Noorder en Zuidelijk, een bequaemer grond verleid zijn.
blijft zamen gehecht De eerfte flichters koofen d'ongeledoor een reep lands.op gen boodem : om dat lanx de ftrand
hemels breedte feven overvloedige meenigte zee-flekjens
mijl final, tuflehen Pa- chucha gevonden worden, voor leknama en Nombre de Dios: de weg by kerny gekookt. De ftad telt drie honPeter Arias over gebikte rotzen en derd en vijftig houte huifen , feshonmidden door ruig - begroeyde bof- derd burgers en weinig meer'foldaefchen gebaent , loopt meer als eens ten, behalven de Guineefche Mooren.
Befchry- zoo verre om. Eertijds wierd dit ge- Een mijl buiten Panama is 7 vlekke
ving van weft begrepen onder Caftella delOro, Cruz la Real, by woefte Simerons beTerra Fir
alzoo genoemt van Diego de Niquefa, woont , aen een groote rievier tegen
ma:
ter oorzaek aldaer veel goud vond, d'haven Pericos over. Drie wegen lodaer anderzints Veragua geheeten pen na Panama: d'eerfte lanx de brugwierd. Doch Caftella begreep al het ge op de ftroom, weikers oever door
land, welk de rievier Darien ten we een modderachtige kreek groote
flen tot d'uithoek de Gratias a Dios fterkte aen de ftad geeft: temeernabefloot. Zedert zijn de paelen ver- dien de rievier diep is, ennevensde
leid: teweten na'tooften verder uit- zelve een water-poel vol liezen. De
gezet, en ten werten afgekort. Ein- weg van Nombre de Dios is flecht en
delijk is de naem Caftella door Terra zonder boflehaedje. Alhier vloeyt
/irwa t'eenemaelverdooft. TotTer- de beek Luvender a. Dederde toegang
ra Firma behooren de fteden Panama, loopt over een fteene brug, en vlakNombre de Dios , Nata , Carthagena, ke weyden van de haven Pericos fUdfanta Martha endela Hacha. De ftad waerd. Beide deze wegen können
van vana* Panama, van welk 7 landfchap deniet bewaerd, dewijl een vlakke
ma
'
naem ontleent, leid aen de Zuid-zee, grond hebben,en weder-zijds akkers.
achter beflooten door een meir, waer In toofte van Panama leggen op een
uit ongezonde dampen geduurig rotze aen de zee feven koninglijke
vvaezemen. Defttaeten, getimmert huifen, alwaer hooge vuurfchaer geooft en wert, maeken geen fchadu- fpannen word. Vijf honderd roewe tegen de branden de z o n n e : zulx den zeewaerd leid een eiland halby helder weder onbruikbaer blij- ve-maensgewijs, en d'haven, daer
ven. Ten zy't bouwen koftelijk viel, de fchepen ten anker zetten , na
en d'inwoonders meeftaf en aen vae- dat de laft hebben op-gebrooken:
Nn
anderCuider-
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anderzints können flechts kleine bar- hedert. Byzonder maekten de vrouken aldaer vlooten : alle fittenze by wen groot misbaer : fchudden de
ebbe droog. Aen de mond vertoont hoofden miftrooftig heen en weder,
fich een houte fchans. Tegen over- en zomwijl flietenze tegen d'aerde:
val blij ven de plaetfen Venta de Cruzes,fchreyden bitterlijk: fcheenen haer
Chagre, Quebrada en Ballano gefterkt:zelf van'tleven te willen berooven,
alwaer anderzints een vyand gerfrak- tenzy verhindert wierden. Met den
kelijk konde landen. De nieefle dag begondenze te bedaeren : alfwaerigheid ftaet te wachten aen zoo de Spanjaerden beduiden zy
Chagre, die ten wellen beneden Nom- behoefden voor geen leed te vreebre de Dios in de Noorder-Oceaen valt;
fen : wanneer flechts leef-togt verwant defe ftroom brengt de fchepen fchaften. Men bragt dan brood.
tot Venta de Cruzes , van waer een fruiten en wild-verkens vleefch te
weg naeuwelijx vijf mijlen lang op voorfchijn : en zy vergenoegden^
Panama leid. De fpaenfche waeren, fich zeer wel met de vereering van
beftaende meeft in meel, olie, twee- eenige meflen en zout. Vier dagen
bak, laekenen en zijde, worden uit ruften de Spaenfche koopluiden alNombre de Dios herwaerds gevoert hier : en geraekten eindelijk niet
lanx de gezeide weg. Anderzints zonder groote moeyelijkheid , binby winter-tijd , wanneer tegen de nen Panama: tegen welkers uiterfte vordmk
fterke vloed van Chagre niet vor- huifen , gebouwt van houte gebin^ffi
deren , brengt men de goederen ten met ried geftopt , en pannen »**.'
te land niet zonder groot gevaer gedekt , by volle maen de Zuid-zee
wegens gevluchte Mooren die uit flaet : die zoo Iaeg wederom ebt*
naere boffchaedjen niet vergiftige datze een moeraflige ondieptetwee
pijlen Valien: en, zoo meenig Span- mijlen verre ontdekt. d' Eetwaeren,
jaerd in handen krijgen , wreed om redelijk koopstebekomen, ismaiz,
Befchrij- hals brengen : ter oorzaek voormaels
Peruaens meel,hoenderen,hooning,
mftZ. van de zelve landaerd 7 uiterfte koeyen, fwijnen, oranje-appelen,
b. i. c 5-. quaed leeden. Wegens de land-togtlimoenen, kool,ajuin, look,latöu,
Trk?H'r' verhaelt Hieronymus Benzo een merk- meloenen en allerley hof kruiden.
&tgt "VOQT •
S *
/• I •
/l *
Rondom de voor-genoemdekoningvai.
waerdige.voor val. Een fchip ltak van lijke huifen leid een houte befchanDominico over na Nombre de Dios : 'enfing : en een fteene flot ter zijde af.
fette eenige mijlen boven die ftad de d'Hoofd-kerk heeft een biflchop,
muil-efels, met welke bevracht was, ftaende onder d'artz-biflehop van
te land , om reis te vorderen na Pa- Lima. De Francifcaenen, Dominicaenen
nama. De koop-luiden hadden twin- en de monniken der orde de laMertig Moorfche flaeven : ieder, voor- ced bewoonen prachtige kloollers.
zien van een fnoey-mes, maekte een Twee mijl weflwaerd blijft de veilige
baen door ruichten fterk.in malkan- haven Pericos door drie eilandekens,
ker gevlochten. Op den veertien den tamelijkhoog, beflooten. Herwaerds
dag halver-weg gevordert, ontbrak komt de Peruaenfche zilver-vloot,
de leef-togt: zagen tegen den avond eer voor Panama ter reede loopt. De
van een hooge top dikke rook : mid- vloot beftaet meeft uit weerloofe
der-nacht derwaerds gefpoeyt, von- berken. 't Land valt doorgaens bergden d'eerfte huifen, welke geduuren- achtig , en brengt allenthalven Hinde de togt ontmoeten : over-vielen kende dampen voort uit drabbige
de flaepende Indiaenen in vier klei- poelen. Men vind echter hier en
ne hutjens. Defe op 'tgerucht ont- eiders grafige weyden voor 7 vee.
waekt fchreeuwden buiten gemein De lucht zoude meer ongezond
naer guacci, guacci, beduidende een wefen , ten zy eenigzints door de
wild dier, dat zomwijl by de hutten wind uit zee gezuivert wierd. Van
in-breekt, en t volk. verflint : de hooy-maend tot flagt - maend ftort
zelve naem paftenze ook den Chri- een geduurige regen : men heeft dan
ftenen toe, wegens gepleegde wreedook
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ook yzelijke donder-flaegen. d' In- tuig'tgeen vond. d'Oorfprong der
gezetenen jagen de wilde-verkensin benaeming Nombre de Dios dient wei- 2 Z ?
netten, uit 7kruid nequen gevloch- nig hooger op-gehaelt. Diego Nicuefa, Nombre de
ten, opeenwonderewijze : zy ftee- met drie Zeilen uit Carthagenaes ha- Dm'
ken 7land aen brand : voor de brand ven afgeftoken na 'tgoudrijk Veragua,
vliet het beert: na de netten. Behalven wierd beloopen van een fware ftorm:
allerley gevögelt vliegen meenigte zulx twee jagten, over welke Lupus
faifanten en tortel duiven. De zee de Olano en Peter Umbria ftonden,
en rievieren zijn vifch-rijk, voeden weg geraekten. Hy zelf leed fchipook groote krokodiiien. 't Geboomt breuk : doolde lanx onbewoonde
ftaet nimmer blaederloos. Wilde kat- ftrand zeventig dagen : en hield het
ten fpringen van d'eene tak opd'an- nauwernood te been met wilde worder. Voorts behooren tot Panama de telen. Eindelijk geraekt by Olano.
kleine geweften Careta, Ada, Comagre,d'Honger nam temets diervoegen toe
1
Chiame, Coyba, Chame,Chini,Nata ,Tobre,
onder de Spanjaerden;dat niema'nt beTrota, Huyfia,Burica en Efioria, alwaerlul had , om de wapenen te voeren.
de Zuid-zee met fpringvloed door flö- d'inwoonders griefden met vergiftiten in vlakke laegten gevloeyt, door gepijlen d'uit-geteerde na wel-geValde zonne verhard , en alzoo zout ien. Van feven honderd vijfen tach!
maekt. Doch defe benaemingender entig fchooten naeuwelix negentig
landfehappen , ontleent van de Caci- over. Nicuefa fcheepte zoo veel volk
quen,die ten tijde der Spaenfche over- in een nieuw gemaekt vaertuig, als 7
komft gefach hadden, zijn ter meren laden konde: beloofd« d'overigeaf te
deel verdweenen. De tweede ilad halen van Veragua, zo haeft een plaets
^efthrUving'Nombre de Dios had breede ftraeten,
bequaem ter wooning ontdekte:ftap^de^Dk's hooge houte huifen en een fchoone te aen Puerto Bello uit. Doch d Indiae' kerk: lag ooft en wert lanx de Noorder nen zamen -gerot benoodzaekten
Oceaen, midden in een groot bofeh, op hem,niet zonder fwaer verlies,fcheep
een waterige grond, beflooren van tevluchten. Hywend dan de fteven
een moeras na der zonne onder- na d'uithoek Mormor, beneden welke
gang, onder een ongezondehemel: in een haven liep: zoo als den voet op
weshalven veel volk aldaer flierf. d'oever zette, riep fijn volk toe: SalDe grofliers, die hier woonen, had- tiamoin tierra al nombre de Dios, laet
den ook wooningen binnen Panama. ons te landfpringen in de naeme Gods.
d'Overige huifen waeren meefther- Men wierp hier een befchanfing op
bergen#oor de vreemdelingen. Zoo tegen d'indruk vandelandzaeten:en
haeft d'handelaers rijkdom genoeg noemde de fterkte nombre deDios-.van.
befäten , vertrokkenze nae Spanje. hier vijf mijl weftelijk leid Puerto Bei- Befchrijvm£
7 Land rondom leid aen veel oor- lo, welke haven ChrijhffelColonus die •?«»?»««<»
denplas. Deoranje-appelen, caffavi- benaming toepafte:ter oorfaek naeu- BeIl°'
wortelen en diergelijke vruchten welijx een bequamer lanx deNoordveroorzaeken fwaere ziekten. De zee te vinden is. De goede ankergront
reede heeft weder-zijds een rif rot- en een kreek, befchut voor alle winzen boven water, waer op vervallen den, verfchaft veilig verblijf aen allerfterkten leggen. De golven fchieten lei vaertuig. d'Haven,van boflchaedje
zomwijl diervoegen hol, dat de fche- omringt, heeft binnen in de boezem
pen voor fes ankers ryen. Ten oo- verdronken land. Rondom is overften der ftad valt een verfche ftroom vloedig ballaft-fteen. Baptifta Antone lli
in de haven; de oevers draegen fpeel- riedden Spaenfchenkoning, de ftad
huifen en boomgaerden. Op 'tjaer Nombre de Dios herwaers te verleggen
vijftien honderd vijf en negentig op een vlakke grond, aen de voet van
vond Frans Draek een meulen boven een laeg gebergt: alwaer drie verfche
de ftad : de naefte heuvel had een beken een welige bodemfeefproeyen.
wacht-plaets. Draek leide Nombre de Sijn raed is gevolgt. Aen de mond der
Dios aen koolen, mitfgaders al 7 vaer- haven dan wierd een fterkte gebouwt
Nn 2
met
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met vijf ftukken gefchut totbefcher- te. Zulx Antigua derwaerds verleid
ming der nieuwe ftad: en aen d'over- wierd, in 'tjaer vijftien honderd en
kant een vafte toorn met acht halve negentien: te meer alzoo op een laekortouwen. Voorts beletten de klip- ge oever van Darien lag tuflehen
pen lanx de wal, en dicht geboomt hoog gebergt, alwaer de zon fterk
rondom d'haven, het landen der vy- brande : en de weg na de Zuid-zee,
anden. Toen d'Engelfche ammirael drie mijl laug , zeer ongemakkelijk
Draek, Nombre de Dios in affche leide, viel, omkoop-waeren te vervoeren.
liep hy binnen Puerto Bello: vond al- Swaerder ongeval trefte 7 ftedeken
daer tien huifen, behalven een groot fanta Cruz , door de Spaenfche hop- /*»,
gebouw voor de ftee-voogd, en een man Peter dArias geflieht; dochby °*water-flot, welker borfl-weeringen, d'lndiaenen ten grond toe verwoeft.
uit fwaere balken fteenen en aen- Arias bouwde ook aen de Noordergevulde aerde begonden te rijfen. Oceaen de fterkte Ada , namaels totfitrkM*m
d'Engelfche verbranden de begönne een ftad gemaekt: van welke niet is "werken. Weinig uuren na defe ver- overgebleven , dan geheugenis des
richting ftierf Draek. Maer de Span beroemde Vajchuz Nunnez , aldaer
jaer den hebben zedert 't bouwen her- onthalft , door fijn fchoon- vader Avat: zulx eerlang een fterke ftad fan rias. De voornaemfle eilanden lanx hhain
tn
Philippe voor d'haven Puerto Bello de noord-kufl van Panama zijn Cat- J»*fich vertoonde. Ten weiten van Pa- tiva en Comagre vol geboomt; dochm».
stedeken nama beflaet 't ftedeken Nata een leeg by 7 water. De Pinos rijft hoog
N a
"*
vruchtbaere boodem. De fmalle en uit zee, dicht onder't vafte land. In
de Zuider-Oceaen ontmoetmen TaboLandfchap ondiepe rievier Darien geeft 7landDarien. fc^ de benaeming. 7 Landfchap, ga, ende twee groote eilanden delai
buiten gemein vruchtbaer, lijd groo- Per las van vijfen twintig kleine omte overlaft van leeuwen , luipaerden, ringt. Hier viel eertijds gelukkige
wilde katten , krokodiiien , flangen peerl-vangft. d'inwoonders voeren
en vleer-muifen, op welker beet een met canoon verre zeewaerd by kalmmenfeh dood bloed, ten zy de won- te : dooken zomwijl tien vademen
de metzee-watergeduurig gebet, of diep: en rukten de peerl-oeflers van
vol heete affche geftopt word. En de grond en aen elkander vaft-geimmers zoo veel ongemak brengt de groeytaf. Doch, gefneuvelt door de
lucht by , vergiftigt door Hinkende Spaenfche wreedheid, hebbenplaets
dampen uit modderige poelen. d' In- geruimt voor eenige Mooren, die alwoonders zien ongedaen , niet an- daer 7 vee hoeden van haeiÄeeltersders of aen de geel zucht gingen: be- Gedenkwaerdig is de verrichting', zurmkreiken zelden een hooge ouderdom. welke fich onderwon d' Engelfche jjjjjj^
omZy gaen naekt: uitgezondert dat de hopman Joan Oxenham. Aen-geprik- VMhm
kelt
door
de
buit
by
Frans
Draek
almannen haer fchaemelijk lid verbergen in een kink-hoorn: zommige hiergehaelt, wende de fteven na Pagebruiken ook een kotoene dekfel. namaes noordelijke kuft: haelde alDe vrouwen draegen een fchort, han- hier fijn fchip , honderd en twintig
gende van de middel af tot de knien; ton, op 7 drooge: bedekte het onder
doch d'adelijke wijven tot de voeten. om gehakte boomen : begroef'tgeDe Spanjaerden hebben voorlang dit fchut: en flapt met twee veld ftukgewefl Darien geruimt. Alphonfus Fo-ken en zeventig mannen te land.
steden geda fliehte alhier de ftad Sebaftiaen; d'lndiaenen geleiden hem tot een riesebaßiatn: 3 o c r i w j e r d n , e t langer bewoond, alsvier die in de Zuid-zee uit-watert.
zedert de Spaenfche ridder Ancijus, Alhier bouwt hy een pynas van vijf
op 7 jaer vijftien honderd cn tien, en veertig voeten lang : fteekt na de
Antigua: /intigua bouwde, en tot een biflehop-Zuid zee- en blijft tien dagen onder
pelijkcftoei vertiefte: welke na Pa- Tavarequi een der eilanden de las
nama is overgebragt, wanneer Vajchuz Per las, leggen. Eerlang verviel een
Nunnez den Zuider-Oceaen ontdek- Peruaenfche bark met feftig duizend
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zend ftukken gouds, veel wijn en Carthagena , welk defe benaeming Beflhrijvm van
brood, in fijn handen: en daegs hier van d'hoofd-ftad ontleent is vol &
15
VUl
'tlanden
,
.,
,
tianaen
aen een tweede van Lima, voerende ,
heuvelen
,valleyen
en
geboomt,
waer
ftad
car,
honderd duizend ftukken in zilvere
th mA
baeren: bequam ook ettelijke peer- uit verfeheide aengenaeme gommen *t
len. Aldus verrijkt keert te rugge. druipen : levert lange peper fcherDe ftee-voogd over Panama hier af per als de Ooft-Indifche, fruit en op
verwittigt, werpt honderd foldaeten eenigeplaetfen goud. d'inwoonders
invierbarken, behalven een merke- lijden groote overlaft van de tijgers
lijk aen-tal Moorfche roeyers om en flangen. Voor de Spaenfche overmeer te fpoeden. Joan de Ortega had komft was'tland buiten gemein volk'tbewind. Defe kreeg op Tavarequi rijk. 'tGebruikte voor haer fchaekondfchap , wat ftreek d'Engelfche melheid een kotoene kleedje:pronkhadden gezet : loopt na de rievier te 'taengeficht, armen en beenen
werwaerdszy gezeilt waeren; doch met goude banden, peerl-fnoeren
alzoo de zelve met drie armen in zee ehfmaragden. De vrouwen trokken
valt, zoude niet hebben können gif- nevens de mannen ten oorloge:
fen, b% welken arm opvoeren ; ten fchooten vinnig en gewis vergiftige
zy by gevaluit driftige hoender ve- pijlen. Martyn Ambifus kreeg, Op
deren in de mond der kleinfte arm 'tjaer vijftien honderd en negen,
oordeelde by d'Engelfche geplukt te een dochter gevangen, die acht en
zijn. Herwaerds dan roeyt hy : en twintig Spanjaerden ter dood had gevind ten vierden dag de Pinas op grieft. T ot 7 landfchap Carthagena be7 droog gehaelt, by fes man bewaert: hoord ook 'tgewefl Vraba diervoe- Gew^
en in de zelve niet als eenige Ieef gen vruchtbaer : dat alle Spaenfche vraba.
togt. Een der fchild-wachten wierd boomen en zaeden, herwaerds geonder de voet gefchooten : de vijf bragt , gelukkiger waflehen dan in
overige vluchten. Ortega volgt kort Spanjen zelf. Anderzints heeft ook
op de hielen: ontdekt een half mijl haer eigen vruchten. De grond
van de ftrand een hutte uit takken draegt overvloedig pijn- en palmgevlochten alwaer de roof fchuil- boomen , welker zamen - gebonden
de : en voertze gefwind na de bar- blaederen voor beezemen dienen.
ken. Terwijl met dit werk befig was, De boom guaiana geeft zerp - zoete
valt hem Oxenham, geftijft van twee limoenen : de guarauana groote cihonderd Indiaenen , woedend' aen, troenen : de mameis een vrucht niet
met ongelukkige uitflag ; want de ongelijk den oranje - appel; doch
Spanjaerd diende fich van een dicht fmaekt als meloenen : en d'houos
boffchje waer uit zulk een tegen- fmaekelijke pruimen. Uitdehooven
ff-ortel
weer bood: dat elf Engelfche dood, graeftmen de voedzaeme wortelen batata.
en zeven gevangen bleven, d'overi- batata : hebben een ftruik vol dorge vluchten. De gevangens berich- retakjens, en hechtenfichmet nieuten: hoe zy onderling twifteden over we veefeltjens in de aerde, die tot
de verdeeling der buit, waerom zoo wortelen groeyen van veerlerley gelang zammelden: hoe en waer 7fchip daente , alle buiten geel en binnen
lag. De ftee-voogd van Panama deed melk - zappig : draegen bloemen
de weet aen Nombre de Dios : men bleek-groen, dan midden wit, niet
mant aldaer terftond vier zeilen, die
ongelijk den klokjens, welke einde'teedektefchipen begraeven gefchut
lijk
tot een zaed-rijke knop fluiten.
a f haelen: d'Engelfche, befig metcanooen toe te Hellen om ergenss Men braed defe wortelen onder heeeen bark af te loopen over vielen: te affche : overtreffen de Europifche
en na Panama voerden: alwaer, uit- knollen.Geflampt en op water gezet,
gezondert weinige jongens , wreed tot het over gilt, maekt een drank,
aen kant geholpen zijn. Ten oo waer aen fich d'lndiaenen dronken
ften van Panama leid 7 landfchap' drinken. Vorders heeft Vraba veel
wild en vifch. In de bofiehen loopen
tygers, leeuwen en vreemde wan1 E R R A
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fchepfels. zoo groot gelijk een os, looft ofontfangt door twee verwulfhebben olifants-fnuiten, paerde-voe- depijpen van een lange brugge, die
ren, en hangende ooren. 7 Geboomt Carthagena vafl maekt aen de vafte
grimmelt van vogelen.Lanx d'oevers kuft. Meer als vijf honderd huis geder meiren onthouden haer meenig- zinnen bewoon cn huifen uit fteen gete paeuwen , faifanten en papegaei- timmert in gefchikte orde; want de
jen : welker zommige grooter zijn ftad, lang-werpig vierkant, word veralskapoenen, andere kleinder dan deelt in fes en twintig ruime ftraten:
muffen. Tegen Vrabaftoot7 gebergj vier ftraten zijn fes honderden twinGebergt Abibe, welkers lengte weftwaerd tig fchreeden lang. Achter ieder huis
Abibe.
noch onbekend blijft. De breedte leid een hof. De kerk fteekt boven
haelt eiders meer , eiders min dan d'andere gebouwen uit. Hetklooftet
twintig mijlen. Heeft onbruikbaere van de Domtnicaenen is prachtig gewegen voor de paerden. De toppen timmert. De Francifcaenen laeten haer
leggen onbewoont. In de valleyen, niettegoed:te meernadien een tweeveel en ruim, onthield fich meenigte de geflieht over de brugge op 7 vafte
van volk, welk overvloedig goud be- land bewoonen. 7 Tol-huisen paleis,
zat.verzaerhelt uit de beeken van ho- daer de hoogfle vuur fchaer van het
ge kruinen weftwaerd neder-geflort. landfchap Carthagena word gefpan'tRegent hier de meefle tijd desjaers: nen, zijnbeziens-waerdig. d'Haven
zulx't reizen onmogelijk foude zijn, heeft twee inkomften: de voornaemindien niet de beuke-boomen zacht fle leid een half mijl ten ooften der
en droog hout allenthalven verfchaf- Had, de weftelijke laBocaChicaeens
ten, tot groot gerijf der reizigers, zoo verre : beide gevaeriijk wegens
om fich te droogen, alzoo terltönd blinde klippen Toen Frans Draek,
devlamvat. Aen de voet van dit ge- op 7 jaer vijftien honderd vijf en
bergt ten zuiden leggen degeweflen tachentig Carthagena flormenderhand bemagtigde, lag de ftad rondom
Landfchap- Tatabe, eertijds by ftrijdbaere land, behalven twee fterkten
^1^' 3erd b e w O ° n t > del Guaca efl Zenu- befchanft
tot nader verzekering. 7 Eene ilöt
werwaerds aller-wegen de lijken ge- befloot de enge mond des havens
bragt wierden, en koflelijk begrae- met een fterke keten. Dichtbyftond
ven. Uit defe graf-fteden haelden de d'abdye , aen Francifcus toe-gewijd,
Spanjaerden namaels onwaerdeerlij binnen weerbaere muuren. Zedert
ke fchatten. By ooften Carthagena is zijn verfeheide hoorn werken, fterkde valleye Zamba , en vorder het ten en toornen gemaekt : om alle
geweft Mopox. Carthagena ( alzoo
vyandlijkeindrukteftuiten. Deltad
geheten , eenfdeels ter oorzaek op
een zand-rif tegen d'haven , waer verrijkt hand over hand , door de
voor 7 eiland Carex zieh om-kromt, vaert op Spanje, 7 overwinteren der
even als de Spaenfche ftad die de zel Peruaenfche zilver-vloot, en byzonve naem draegt : an der s-deels dewijl der wegens de rijke toe-voet uit
d'eerfte bevolkers binnen Carthagena Nieuw-Granada lanx de rievier Magin Spanje burgers waeren) is geflieht dalena. 7 Eiland voor de haven was
op 7 jaer vijftien honderd twee en bewoond by viflehers , toen de Spandartig, door Peter de Heredia ; doch jaerden aldaer uit-ftapten ; doch tekreeg haer volkoomen beflag van genwoordig zijn geen voetftappen
Georgius Robledo, acht jaer na d'eerfleder zelve te vinden , maer alle omgrond-legging. Defe biflchoppelijke gekoomen , of na woefte plaetfen
hoofd-flad word ten noorde befpoelt gevlucht voor de Spaenfche magt:
van de Noord-zee over een vlak-on- hoewel anderzints 7 volk hier en
diepegrond:aen de land-zijde vloeyt rondom her fier genoeg was, om
de zee door een naeuwe boezem ne- een kans te waegen. De vrouwen iM*
vens de ftad na 7 meir Canapote, welk hielden gemeenlijk haer mannen in Jjjjf
met dOceaen te gelijk ebt en vloeyt: den flrijdgezelfchap : en bo ven aen canW
en by beurtige verwiffeling 7 water deftandaerden hingen de beenderen na.
van

T E R R A

FIRMA.

187

van doorluchtige oorlogs-helden: fijn naem 'tgewefl over. De rievier,
omdevechtendetot moedigheid op welke grootheids halve Rio Grande
tewekken. Zy gebruikten vergifti- of Magdalena geheeten word , ter
ge pijlen, fteene fwaerden en pieken oorzaek op den dag aen die fantinne
uit palm-takken. Zy voerden met toe-gewijd , ontdekt is , ftort dierhaer den afgod Chiappen: aen welken voegen tot de Noorder - Oceaen in,
levendige kinderen offerden , als de drie en twintig mijl by ooften Carkrijg zoude aen-gaen. 7 Vleefch ver- thagena: datfijnvloed twee mijl breed
ftrekte ten vroolijke maeltijd : met en tien lang door de zee boord, en
7 bloed wierd het beeld befmeert. verfch water behoud. De ravelingen
Indien zeeghaftig te huiskeerden, veroorzaeken groot gevaer voor de
maekten fichvroolijk in allerley uit- fchepen. In de mondleid een eiland,
gelatendheid:men danfte ,zong,keel- welk de rievier verdeelt : de wijdde gevangenen , beftteek Chiappens fte uit-watering en meeft be vaeren
beeltenismetbreinen bloed Indien ftroomt na de zijde van fanta Marde nederlaeg hadden, bedachten een tha. Twee maenden brengenze zoek
nieuw offer: om den afgod te verzoe- met roeyen en lijn- trekken, die de
nen. Doch Carthagena heeft nu en dan koop waeren defe ftroom op-voeren
geen kleine aenfloot geleden. Het na Nieuw - Granada : daerze binnen
was naeuwelijx voltrokken, wanneer drie weeken af-drijven. 't Dondert
vijf Franfche roof-fchepen de*ftad en blixemt hier vreefelijk
meeft
aen koolen leiden. Een Spaenfch van midder-nacht tot morgens. In
boots-gezel, uit laft des ftee-voogds winter- maenden valt fwaere regen,
gegeezelt, kropte de fpijt op : trok welke by 't gebergt neder-geftort
over Spanje na Vrankrijk : geleide den ftroom krachtig doed fvvellen.
de gezeide Zeilen na Carthagena: 7 Landfchap fanta Martha lang drie 'tLand
en koelde fijn moed aen den ftee- en feftig mijl, en bykans even breed, f*nt*
voogd , dien hy uit den flaep wekte, floot ten weiten tegen Carthagena: Ma"hade geezeling verweet, en door ftak. en vervat de mindere geweflen PoDe buit by de Franfche weg-gedrae- zigueica, Betoma, Buritaca, (fhimila ,•
gen bedroeg meer dan ander-half- vol fchoon vrouw-volk en fterke
honderd duizend dukaeten. De min- mannen, en 'tmachtig Tairona , geder
fteden in 7 landfchap Carthagena duurig in wapenen tegen de SpanStedekens
in 't land zijn fan Jago Villa de Maria, janta jaerden gelegen aen de voet van
CarthaCruz de Mopox aen de rievier Magda- 7 hoog-gebergte fierras Nevadas; wel-.. Geborgt
gena :
lena en weinig hooger 'ttol-huis Ba-* ker befneeuwde toppen dartig mijl Nevadas.
rancade Malambo. San Iago is boven zeewaerd gezien worden : en fich
San Iago. alle vermaerd wegens eenkoftelijke voort ftooten met een geduurig verbalzem, welke alhier valt: word ge- volg door Peru en Chili tot de ftraet
naemt tolu, en verzaemelt in een Magellanes toe. Dit geweft is ontlepeitje fwart wafch, geplakt onder dekt en ten deelen ingenoomen, op
7 gat gefneeden door de fchors van 7 jaer vijftien honderd vier en twin*
laege
pijn-boomen: byheetezonne- tig , by Rodetic de BaJlidas , in den
tu
fchijn traent een goud-geele vocht flaep door fijn eigen volk vermoord*
niet min liefelijk-riekende, alsheel- Omtrend de zee-kuft barnt de zonne
zaem. Nergens een kleinder geweft, onlijdelijk : binnens lands veroorf'jevitren. waer uit zoo veel beeken en groote zaeken de fneeuw-bergen nijpende
rievieren vloeyen. Boven Popayan koude. Geduurende d'herffl maend
onder Mopox ftort deftroomCauca en wijn-maend valien groote flag-reGroote
in
Magdalena. De vloed Zenu deelt genen : anderzints blijft het droog
room
iagdalcna haer benaeming 't landfchap mede, weder: en waeyen meeft ooftelijke
en maekt met de mond een bequae- ofnoord-ooftelijke winden. Delandme haven alwaer veel zout "valt. wind uit het werten brengt zomtijds
Darien loopt tuflehen Panama en Cart-eenig water by. Van 7 gebergt fleenhagena in d'inwijk Vraba , en geeftachtig-onvruchtbaer Aorten veele
bee-
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beeken en rievieren. Door harde in de ftad Tyrus geveftigt , en wijd
ftormenverdort tgrasen tgezeyde uit- gekraeyt onder d'oudheid , zal
opdevelden. Oranje - appelen, h- buiten twijfel niet meer geweeft zijn
moenen, granaeten en druivenilae- als een doorluchtige groene fteen :
gen tamelijk wel.gelijk ook de Spaen- en licht van de zelve Hoffe ook de
fche hof-vruchten. Duiven, party- zuil door d'Arabifche koning Mirafen, konijneneninzonderheid vifch mamolines op-gerecht in d'hoofdgeven groote vervulling. 't Verdient ^kerk tot Cordua. De koflelijke prijs
geen gemeine verwondering : te be- der efmarauden maekte Gonzalvus ^
5
fchouwen tot twintig eilen onder wa- Simenez ftee-voogd over fanta Mar- mm.
ter de viflehen by duizenden fwem- tha gaende, om die te zoeken : hy
mende, voornaementlijk in de haven fet dan met twee jagten en vijf en
fanta Martha. Weshalven eertijds veertig Spanjaerden deftroomGayra
lanx de ftroomen en zee veel vif- op : ontmoer den cacique Bagotta,
fcherswoonden, die met netten, uit wien veel goud af-perfte: vordertrot
taeye kruiden gevlochten , en aen 7 dal Teffuca, alwaer Si mandoca gefach
kotoene touwen vaft gemaekt zoo voerde. Defe geleide Simenez drie en
veelvingen : dat ook haer vangft on- twintig mijl verder tot een efmaraudder de nabuuren verruilden. De leeu- rotze, van welke ten hoogften veiwen , tijgers en beiren houden 7 land rijkr te rugge keerde. 7 Gerücht der
onveilig. Buritaca levert goud: Tai- gevonde fchat, wijd en zijd verroua heilzaeme fleen tegen het bloe- fprey d, hielp verfeheide op de gang.
den en graveel, mitfgaders marmor Onder andere ook Peter di LugoTand- v«4
verhaei jafpis, porphyr en goud: 't dalTuniavoogd over Terra Firma. Hy ontboot Ij*,:
vandeef- e f mar auden. Dit gefteent plagt eer-uit Carthagena hulp-benden : floeg,
marauden.
,
S .
* .y
i
niet zonder noodvvendig krijgs - geUm i.9. tijds in grooter achting te zijn als reedfehap , den weg in na Bagotta:
c
- iszedert America groote meenigten uit- die gewaepender hand tegen-ftand
leverde. Acofta verhaelt: hoeeen Span-bood; doch raeuwelijk onthaelt bejaerd de prijs van twee efmarauden dong vrede voor veel goud. Niet minonder-focht by een Italiaenfche Juwe- der hield di Lugo alsfijnvvoord. Hy
lier : die d'een fchatte op honderd, liep dan 'tgewefl ron dorn her af, met
en d'ander op drie honderd dukaten; diepe voetftappen van d'uiterfte verdoch als hy een kift vol zag, zeide: woedheid : en voerde een onwaernu is ieder flechts een dukaet waer- deerlijke fchat gouds en efmarauden
dig. Zulx'tkleedenhulzel, welk de «na fanta Martha. Eerlang auamen
Roonlfche jonk-vrouw Lcelia droeg, ook de Weifaren, Hoog-duitfche ede- j*£
idtU
op vier honderd duizend dukaten, len uit Venezuela welkeftadkaizer '*'
wegens efmarauden - borduurfel, ge- Carel de vijfde aen haer verpande, op
zet , dufdaenigen prijs tegenwoordig 'tjaer vijftien honderd en achtien, te
niet zoude haelen. Dit gefteent ver- voorfchijn: dwarften debefneeuvvde
fterkt 't gezicht wonderbaer : wes- bergen van fanta Martha met Indiaenhalven de kaizer Nero 7 bloedig ge- fche gidzen : en groeven veel efmavecht van fcherm-meefters in een rauden in de valleye Funia. Doch
efmaraud befchouwde. Zy word d'ingezeetenen , verfchrikt voor de
goed-gekeurt tegen de vallende ziek- vreemdelingen hingen haer zelf by
te. d'lndiaenen draegenze als poch meenigten op, uit wanhoop. Anderdoor de neus. d'Aengezichten der zints ftrijdbaer genoeg en boven anafgoodenpronken ook met de zelve. dere konftig: maekencierlijk kotoeGroeyen in fteen-rotzenlanxaders, ne- tapijten vol gebeeide tijgers, leeuniet ongelijk t kriftal: krijgen allens- wen en arenden. De wanden der
kens een glinfterende groenheid. De huifen zijn veel-vervig befchildert;
alder-grootfte , huiden-daegs be- de vloeren beleid met matten ,uitbiekend , houd Genua in hooge achting. zen aerdig gevlochten. Zy leven niet
De efmaraud-pielaer ten wonder- alleen by vifch, wild en menfehenlijk cieraed, binnen Hercules tempel
vleefch;
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inwoonders vleefch ; maer ook by de wortelen
heeft nooit geboogen onder 7 Spaen
"mfUtta" ages fmaekendealskaflanien,yuca, fche jok: en los Reyes is onmagtig, om
Martha •. maiz, batata en cacavi. d' Hoof-fladtebedwingen. De boom xagua brengt suchten:
boofd-ftad: Santa Martha, die 7landfchap de bevruchten voort gelijk boonen, fmaenaeming mede-deelt, is gebouwt aen kende als rozijnen. De boonen gede Noord-zee, welke aldaer een ruime droogt en gemaelen leveren voeden veilige haven maekt, onder 7be- zaem brood. De wortel fcorzonera
fchut van hooge bergen en twee ei- geneeft de Hange-beeren, d'lndiaelanden : heeft een biflchoppelijke nen eten ten zelven einde 7hoofd en
ftoel en fchoone hoofd kerk: de hui- ftaert der flang : zuigen tabak tegen
fen beftaen uit ried en zijn gedekt de zinkingen , fhuiven tpoeyer by
met palmiet bladeren : weinige drae- de neus gaten in , en drinken 7zap
gen tichels. d' Haven is zonder fterk- om afgang te maken. De rievier Pa- ftroomen.
te , ter oorzaek hier geen handel valt, lomino, genaemt na een Spaens hopdan met d'lndiaenen , die aerd-werk man , die met fijn paerd aldaer veren kotoene -kleden te markt bren- dronk, ftort uit 7 gebergte Nevadas,
gen. En dewijl zelden eenig Spaenfch gelijk ook Guatapori , wiens water
zeil herwaerds de fteven wend, ver- zinkingen en bloedige floel-gang vervalt de plaets : te meer, nadien voor oorzaekt. De floel-gang word gealle vyandhjkeindrukblootleid. Ge- holpen door 't zelve water, gedronlijk dan de Franfche en naderhand ken met geftampte kanneel. In Guaook d Engelfche eens onder Frans tapori vallen verfeheide andere ftrooDraek en 's jaers hier aen onder An- men , onder welke Qefar , Badillo
tonius Sherley, de ftad plonderdenen groen, diep en vifch-rijk. Omtrend
verbranden.
De mindere ftedekens de ftad los Rey es ftaen tuflehen de vreemde
wondere
in 't bifdom fanta Martha zijn Tene- fteen-klippen drie groote water put- w*terßedekens
alhier:
riffe , nevens de rievier Magdalena, ten drie-hoeks-gewijs; alwaer een*ß"teem\™
en Tamalameque anders ook genaemt yzelijkeflang fichonthoud, die(volVilla de las Palmas, gelegen op hooge gens t gevoelen der inwoonders) duifteenachtige grond ; tuflehen welke zenden menfehen heeft verflonden :
vlakke vveyden voor hoorn - beeften weshalven niemand hierom ftreeks
rondom in dichte boflehaedjen ver- derft woonen. De nieuws - gierige
fchuilen , behalven de ftaende poe- Spanjaerden hebben 7 geheim na gelen, door over-ftroomen van de rie- vorfcht : hoorden wel yzelijk gevieren gemaekt. Op d'oevers woo- druifch in de putten ; maer zagen
nen d'ingezeetenen, gewend teflae- nooit de flang. Men vind dicht by
pen of dronken te drinken. De poe- pek en teer-fonteinen, die zoo kleelen leveren veel vifch : voeden ook ven, dat de flerkfte vogel vaft-blijft.
krokodiiien en de vreefelijke manati, 'tStedeken de la Hacha leid op een stekken de
te vooren befchreeven. Het ftede- heuveltjen duizend fchreeden van '"•««*"•
ken Ocanna heeft een binnen - land- de Noord-zee , aen een onbefchutte
fche haven ; en Ramada , eertijds haven tegen de noordelijke winden,
Nieuw-Salamanca, aen de voet des ge- t Heeft zout-pannen, en vruchtbaer
bergte Nevadas overvloedig koper land rondom : telt ontrend honderd
Cuidadde los Reyes in de valleye Upari j huifen, eertijds dicht bewoont door
beflaet d'oever der geweidige rie- peerl-viflehers, die voor'tnaeft-ge
vier Guatapori. Van'tbegin der win- legen vlek Rangheria plagten te duiter-maend tot bloey-maend tempe- ken. d'Engelfche ammirael Draek
ren d'oofte-winden d'hette, ander- verbrande de la Hacha; ter oorzaek
zints ondraegelijk. Voorts veroor- voor brand-fchatting de peerlen, by
zaekt de geduurige regen zinkingen de ftee-voogd aengebooden niet
en derden-daegfehe koorts. De land- wilde nemen tegen vier en twintig
aerd rondom woeft en ftrijdbaer duizend dukaeten.
Oo
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Tweede Hoofd-fluk:

NlEVW-Gi\JNA<DA
Ulis van
Ximenez.

en PO<?A?AN.

den lieten den fchat befet met wacht,
Onzalo Ximenez de Quefada,
door Peter Ferdinand de Lu-en keerden te rugge na Bogota: die
\r ö afgefchikt,om de lande- op een hooge heuyel aen fijn wont e n lanx de rievier Mag- de geftorven lag. Sagifa ftaet-voldalena te ontdekken, reifde ter rech- ger van Bogota nam de Spanjaerden
rer-hand met groote moeyehjkhe- in den arm , ten einde hem hielden;want niet alleen de ruig-begroey- pen uit-roeyen de nabuurige Pande boffchaedjen, flibberige moerai- ches. Soo haeft was dit werk nietbefen en diepe beeken den weg bekom- fchikt, of'tgelde Sagipa ; die onder
merden ; maer ook d'inwoonders, beuls-handen flierf , ter oorzaek,
die op hen ; uit haer hinder-laegen of niet konde , of niet wilde ontaller wegen gewaepend vielen, bin- dekken de verborgen rijkdom , by
delijk geraekt hy tot Tora ; wiens Bogota nae gelaeten. Zedert ftroopaf., o»fa
naem veranderde in Pueblo de los bra-tenze 7 vlakke geweft Neyba
Gran
ada,™^
cos, dewijl te dier plaets vier revieren Ximenes, geboortig van
pafte
dit
gantfche
geweft
de
benaete zamen vloeyden. Alhier wierpen
ook deBrigantins , volgens laft den ming Nieuw-Granada toe , en bouwftroom opwaerds gevaeren , d'an- de de ftad Santa Fe. Hy blies nu d' afkers in de grond. 7 Geraedzaemft togt , wanneer tijding kreeg;_ hoe
te over-winteren : aengezien de ge- Sebaftiaen de Beu,alcazar , uit Popayan
fwolle ftroomen 7 land rondom plas afgezakt,een weg ten noorden zocht.
fetten. Ximenes bemerkende , noe Ook quam eerlang te voorfchijn Nid'lndiaenen zout aen korrelen na bo- colaes Federman. Beide deeden vereiven voerden , en wederom z o u t , fching op Nieuw-Granadawelker vintot brooden geftolt, benedenwaerd ding fich Ximenes alleen toe-fchreef.
bragten, maekte giffing : dat 7 land Eindelijk verdroegenze,haer verfchil
bewoond moeft leggen. Byhandzae- teverblijven aen den Spaenfchen komer weder dan na 7 gebergt Opon ning. Nieuw Granada, hoog, vlak en Jjfjjj*
op-gekraemt, vond achter 7 zelve volk rijk, leid rondom becingeltvan
een geweft vol ziltige fonteinen , de menfeh eeters Panches, begint by
die 7 zoud-brood leverden : en wei- zuiden des gebergte Opon,ftrektfich
nig verder 't landfchap , beheerfcht in de lengte uit tot honderd en fevenby de cacique Bogota. Defe ftelde fich tien mijl; de breedte haelt zomtijds
te weer; doch , verfchrikt door de feven en twintig en minder. d'Inge- irmmkn
flag der vuur-roers vluchte. Met zeetenen Moxas bewoonen twee
Bogota lagen de Panches , van hemlandfehappen Bogota en Tunia; ieder
door een kleine berg af-gefchei- erkende , voor de Spaenfche aenden , geduurig over hoop. Onver- komft, haer eigen heer. 'tMan-volk
hindert trok Ximenes door haer land, is wel gefchaepen: de vrouwen zijn
en de valleye la Trompetta , tot een befneedender van aengeficht, en niet
hooge kaele berg op wiens top ef- zoo bruin, als eiders om her.Zy draemaraud- mijnen vond : over-viel gen fwarte, witte en veel vervige kofchielijk den cacique Tunia , en drietoene- mantels:en zommige ook bondag-reizen verder de land-voogden netten vol koetoene - bloemen. De
Sagamoja en Diutama. De buit, uit gemaetigde lucht geeft weinig onderdefe drie geweften gerooft, bedroeg fcheid tuflehen winter en zooroer.
;
meer als honderd en negentig dui- De huifen van planken zijn gedekt M»
zend ftukken fijn goud, vijf en vijftig met lang ftroo. De voornaemfte fpijs vrwbt»
duizend flechter goud , en achtien beftaet in maiz en caffavi. De maiz mtjtr
honderd efmarauden. De Spanjaer- wafcht hier aen ried inkoorn-airen:

ieder
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ieder koorn-air, bevat doorgaens fe- ty geleid. Dehoofd-plaetS van Nieuw stad anta
f*
ven honderd korrelen: word geplant Granada is Santa Fe, aen de voet des Fein heete en vochtige aerde. Een fche- gebergte Bogota. Meer dan fes honelgezaeyt levert meeften tijd drie dert burgers bewoonen de ftad. Alonderd. Doch 7 maiz is onder- hier fpant de koninglijke raed een
fcheiden in eengrof of fijn der , ge- hooge vuur - fchaer. Vermaerd zijn
naemt moroche. 'tßlad en ried geeft vorders 7 fmelt - huis der berg-wergezond voedzel voor de paerden. werken Cafa de fundicion , de groote
Verfcheideetlijk gaet de bereiding kerk , onder welke ftaen de biflchopvan dit Indiaenfche brood toe. Som- pen van Carthagena, fant Martha en
tijds kookenze het in water: andere Popayan een kloofter der Dominirooften 7tin d'affche, ofmaelen 7tot caenen en een ander der Minne-broemeel, welk ten deeg gekneed krae- ders. ' d'lndiaenen flerker als vijf duikelingen, koekjens, taerten en twee- zend , rondom fanta Fe verfpreyd,
bak uit-geeft. Ook verftrekt de maiz, betaelen jaerlijx fwaere fchatting.
geweikt in water enopgegifl, tot een 7 Meir Guatavita lecht dichte by: al
drank , veroorzaekende uit-zinnige waer d'inwoonders eertijds veel gout
dronkenfchap. Anderzints gebrui- den afgoden op-offerden. Veertien
kenze ook caffavi , voorkomende mijl weftwaerd van fanta Fe is geanrtelyuca: m t fe Wortel yuca : defe groot en dik bouwtTocayma, aen d'oever der gröo- stad ii>.
word in ftukken gefneden en ge- te rievier Pati, welke in Magdalena CAym4'
rafpt: ten laetften tot ee.n. platte valt. Defe ftad geniet een gezonde
koek geparft, en van zap, doodelijk- lucht- Opeen friflche morgen-ftont
vergiftig, ontlaft. Men vind ook een ] volgtgeftaedig een heete dag. 'tLand
yuca zonder zulk een fchadelijke rondom heeft mijnen van goud, zilvocht: die lang bewaerd , niet min j ver, koperenlood. Behalven eigen
fmaekelijk als gezond blijft. Vor vruchten waflchen hier ook die uit
yomas:
derslevenze by de wortel yomas, de Spanje zijn herwaerts gebragt. En'hoeknollen cubias, allerley wild-braed, wel de fchaepen hier niet wel aerden,
gevoogelt en vifch, welke de ftroo- zoo zetten de hoornbeeften, verkens
men en meiren overvloedig verfchaf- en geiten weelig voort; doch lijden
fen. d'Ingezeetenen , logenachtig groote fchaede door de tijgers, leeuen wel-luftig, zijn fchrander genoeg wen en beiren. De boflchen leveom handwerken te leeren , en han- ren noten-boomen,cederen, 7pokdel tedrij ven met zout op Rio Grande hout guaiacan en de wonderlijke
en t gebergte Opon. Behalven koo- boom zeyba , wiens bladeren alle Boom zeymijnen.
per-en ftael-mijnen leggen hier ook twaelf uuren afvallen en wederom ba:
van "fijn-goud. De vruchtbaere ak- aengroeyen. 't Gevögelt is niet min
kers brengen allerley gewafch voort. verfeheide als overvloedig. Dicht
0l
Volk Man- De Panches een beeflelijke land- onder de ftad zijn fulfer-fonteinen, ftontemtn
i
ches.
aerd , bezitten rondom infchelijx een welker kley en vocht fchurfd en meweelige grond: hoewel niet overal; laetsheitgeneeft.In de valleyen vloewant, die tegen Tunia grenzen, be- yen fpringen van zout water" 7 water
herentot helpen fich armelijk met mieren, op de kruiden gevallen begroeyttot
welke ten fpijs aen - queeken. Defe hars en pek,dienftigomfchuiten dicht
onderfcheiden in groote-, bereikende J te maeken. De kruin des gebergte vereen vinger - lid draegen dubbelde toonteen eeuwige fneeuw: onaengevleugels , andere kleinder en zonder j zien nu en dan met yzelijke vlam- brandendo
vleugels , worden beide gebraeden J men uitberfl en een dikke afch mijlen btrsen voorlekkerny op gefet: ja genee- weegsdoor de lucht jaegt. d'Ingezezen gelukkig'tgraveel. Onder de t e n e n i ^ c ^ j w e l gefchaepen menvinnigfle mieren , die jeukerige bui-1 fchen, zijn iaeg van voorhoofd: verlen bijten, zijn de tajoques. 7Quaed i ven de tanden pek- fwart met blaeverdwijnt door een plaifter, uit ge- deren, welke zy kaeuwen : drinken
ftampte mieren opde geftooke par- fkatkmaiz-drank: gaennaekt,dan voor
Oo 2
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de fchamelheid hangt een linne- die tuffchen twee hooge bergen Furar
kleedje: loopen en jaegen fnel. De tena voort-bruifc'ht. Op d'oever van
Spanjaerden hebben haer ontleert Zarbi lag eertijds de ftad Tudela-, doch
menfehen-vleefch te eten. Tegen d'inwoonders , vinnig gequelt door
Bogota en Tuniaftootende landfehap- d'indianen , kraemden op met haer
pen Mufos en Colym.is beyde, onder ftee-voogd Peter de Orfua. Eerlang
evenwel wierd de verlaeten grond
Landfchap een benaemingCanapeys, bergachtig,
herbouwt: dherbouwde Trinidad gecanapeys-. xo[ poelen en van fwaere rievieren
door-fneeden : genieten'sjaers twee naemt : wederom.verlaeren : cn gezomers enzoo veel winters, d'Eer- timmert alwaer nu noch te vinden is,
fte zomer begintmet vvinter-maend, op een bequaeme boodem, ten ooften
de tweede met zoomer-maend-.d'eer- Van 'thoogen koud gebergt Paramo.
fle winter neemt aenvang in 7 begin Ron dorn leggen mijnen vol efmarauder lente, d'andere in wijn -maend. den , kriftal diamants-gewijs hoekig,
Dit onderfcheid der tijd fielt geen wit marmor en beryllus , byzonder
kwa^
min of meer wärmte of koude; maer op de bergen Ytoco en Abipi. \ Land-CT
een drooge lucht geduurende des zo- fchap7tf»/^paeltten noorden aeni?*- M
mers: daer des winters yzelijke gu- gota , en ontleent haer naem van de
racaenen van 7 noorden na 7 zuiden, hoofd-ftad , gelegen op een verhee<
of uit t zuiden, noordwaerd waeyen, ven kruin. De kerk en twee kloofters,
met zulke donderen en blixemen, bewoondby Dominicaenen en Minnedat de weereld fchijnt te vergaen. broeders fteeken verre af. Nergens in
boomen: Het voornaemft geboomte isceder, Nieuw-Granada is grooter markt als
en een boom die verwonderens- hier. Voorts heeft dit rijk de flede- w^w*
ns
waerdig groote amandelen voort- kens Pampelona, vol vee en goud, De ^ brengt: pok-hout en xagua , wiens Dominicaenen befitten een prachtig
witte zap fwart verft : de quaoque geflieht. Merida leid rondom in
draegt een fmaekelijke vrucht, niet koorn-akkers. Belez lijd groofe onkleinder als een ganzen-ey , en de gelegendheid by een brandende berg,
vijge-boom geenzints wijkende in , die veel fteen uit-werpt. Naeuwelijx
groote voor oranjen - appelen. Een een geweft, alwaer zulke fwaere bliEuropeer flaepende onder 'tlommer xemen en weerlichten vallen. Binnen
van aguapafwelt dik op; maer een In- Belez zijn ettelijke Minne-broeders
diaen barft. Defchors en fpruiten van woonachtig. Marequita, andersook
hobo, hoog en rond, dienen tegen ge- fan Sebajliaen delOro heeft een heete
fwellen en vvonden : veroorzaeken lucht en graefige weyden. Tot Tbaook bequaemen ftoel gang, 't Zui- gue houden de Dominicaenen huis. La
ker-riedllaegt zeer wel. Hier loopen Vittoria de los remedios befit mijnen
ontallijke gcaeuwe verkens met de van zilver, enjuan de los Lianos van
navel op de rugge en fnelle harten. goud. De koop-waeren worden na
vreemte
7 Is wonderlijk, hoe allenthalven de defe fteden vervoert lanx de rievier
fönt einen.
fonteinen zout-water en zommige Magdalena , in canooen feftig voet
ook zout geven, tuflehen verfche wa- lang. Ten weiten tegen Nieuw-Gra- BtjV»i
ter-wellingen. d Inwoonders,zedert nada ftoöt 7landfchap Popayan, be-JJJJJ.
ophielden menfchen-vleefch te eten, fpoelt door de Zuider-Oceaen: het is ^«.
zijn zeervcrmenigvuldigt: genegen bergachtig vol natte valleyen, bogtitot dronkenfchap, ftrijdbaer, liftigen ge ftroomen en rijke goud-mijnen.^(
wel gefchapen. Die 't Roomfche ge- baftiaen deBeualcazar land voogd over
Quito,
rukte,
op
7
jaer
vijftien
honloof aen-nemen, gaen niet meer geStedikc.ii
meinzaem om met den duivel. De derd fes en dartig , met een bendc
T.i'.in.i ,t,
Spitijaerden bewoonen in dit land- Spanjaerden, na Otabalo, alwaer 'tgeTriui.i.i.1.
fchap Canapeys twee ftedekens la Pal-wefl Popayan begint. d' Ingezetenen
ma gedieht op 'tjaer vijftien-hon- bekommerden de togt mannelijk ,
derd twee en zeventig, enTrinitad, uit voordeelige verdedig-plaetlen.
verleid van de groote ftroom Zarbi, De fchaerfche leef-togt en moeyelijkc
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lijke wegen over woeft gebergt had- landfchap Caramanta heeft een ruime Land caden
Beualcazer totd'hertogt benood- valleye, rondom bezet van de woefte rammtA '•
Togt van
Btualca- zaekt : tenzy hardnekkig by fijn toppen Cima bevochtigt door de
zar.
voor-nemen bleef, om 'tlandteont- groote rievier Cauca. d'inwoonders
dekken. Langzaem voort gefet, ge- ftrijdbaerenfterk, gaennaekt : beraekte tot in 7 hertje van Popayan : woonen kjeine hutjens : en maeken
alwaer 7t afgematte volk bequamelijk wit zout uit fonteinen en een klein
konde uitruften, als t welk hier wee- me^r. Men vaert in fes uur vijf en
lige weyden met aengenaeme vrucht veertig mijlen weegs , tot Anttochia
boomen, bouw-huifen vol voorraed toe,vermits de vloed zo fnelaf-fchiet.
en verfche beeken van 7 gebergte Aen d'ander zijde de gebergt ooft- cartama.
yxWr.rneder-geftort, vond. Zommi- waerd leid 7 geweft Cartama, weinig
ge beeken verfchaflen fijn goud. Wes- verfchillende van de Caramantamers.
halven de Spanjaerden wijd en zijd De ftad Anze^ma wierd alzoo ge- stad Anfteden en vlekken ftichteden ; uit \ naemt door Beualcazar, ter oorzaek ^rma.
welke nu en dan de nieuwe bewoon- d' Indiaenen alhier 7 zout anzer noemders wederom verhuifden : het zy den : leid rondom in dorpen engeniet genoeg goud bequaemen : het boomt, op een hooge vlakte tufzy te kort fchooten tegen de, ftrijd- fchen twee ftroomen. De lucht, buiStad ?o- baere landaerd rondom. d'Höofd- ten gemein hitzig, flikkertdagelijx,
payan.
ftad Popayan , die 7ganfche geweft wegens weer - lichten en blixemen
defe benaeming mede-deelt , word 't Vlek Purbio Liana word bewoont
aizoo geheeten na een Cacique, door by kleine menfehen , die handel
Beualcazar verdreeven : leidop een drijven met zout : hoewel ook anhooge vlakte : heeft een groote kerk, derzints goud rijke beeken hebben.
kloofter van monniken de laMerced In de valleye Aburra leggen vrucht- Aburra
en ruime huifen ; doch licht op-ge- baere weyden, door verfeheide vloe- valleye.
timmert. De wey-landen ten noor- den befproeyt. d'inwoonders verden voeden veel hoorn-beeften : de hingen haer, mannen, vrouwen en
zaey-akkers leveren 7 belle Ameri- kinderen, wanneer eertijds deSpans
d
Bergen. caenfche maiz. £ommige toppen van jaerden herwaerds trokken. De ftad ** f*»
7 naeft-gelegen gebergt rooken of fan jago de Arma fchuilt binnen een %mae.
branden , of werpen groote fteenen palm-bofch. De grond rondom berguit, of heet water, dienftigomzout achtig heeft verfeheide rievieren: de
te maeken. Boven deftadPopayan voornaemfle di Arma valt zorgelijk
neemt de groote rievier Magdalena om over te vaeren, inzonderheid by
haer oorfprong, in de valleye Cali, al- winter-tijd. d'Ongezonde lucht verwaer verfeheide beeken , van 7 ge- oorzaekt veel ziekten. Die de fmaebergt Andes, by de Coconucos bewoont,kelijke vrucht pytahaya eet, .maekt
neder - geftort, te zamen vloeyen. bloedig water. De landfehappen
Doch na Popayan volgt ten noord Paucuran Pozo en Picara beflaen
ooWen fanta Te de Antiochia, geflieht meeft goud-rijke boodems. 't GeWAntiochia.
in de valleye Nore tuflehen de ftroo- weft Carrapa heeft hoog en rouw
men
MagdalenaenDarien, befproeyt land , ontallijke beekjens , en grof
. Rivier
'Magdalena,met goud-rijke beeken
welker oe- volk met lange aengefichten. Quim- Land
r
vers alderley vrucht-boomen dragen. baya ftaet vol dikke en hooge riet- $***>by*
d'inwoonders blank, wel gefchaepen boflehen, van welke d'huifen getimen van rekkelijken inborll, flaepen mert worden. In de holte der rieden
des nachts zonder hinder onder den en boomen verzaemelen de wilde
blaeuwen hemel : haer huizen flaen byen veel hooning. Tuflehen defe
verre van de heeren-w7eg af. De wey- ruigte onthouden haer , behalven
den leveren overvloedig fchaepen, ander wild , ongemein groote leeude poelen fmaekelijke vilch , en de wen , 'tvier-voetigbeertjen chuca,
mijnen zeer veel goud, byzonder de draegende fijn jongen in een fak, harbergen Buritica. 7 Naeft-gelegen ten , konijnen en guadaquinajes, grooOo 3
eer
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ter dan haefen en fmaekelijk. De ken over de woefte bergen vol palmBrrrsc-a. hoogfte kruin der berg Nevada rooktboomen voor een kleine loon tor*•»•*
geduurig. Van de zelve vlieten on- zen. Pafto hoofdftad des geweft even stad ? ^
der andere de goud rijke rievieren af eensgenaemt.beflaet de vlakke grond
Tacurumbi en de laCegue , welke ne-der valleye Atris, onder een friflehe
vens Carthago Quimbayaes Jioofdftad
j lucht, bevochtigt door fonteinen en
loopt. De gezonde lucht maekt frif- de rievier Angajmayo, fcheid-pael van
fche en langlevende menfchen.Zom- Peru. De Spanjaerden bezitten hier
mige fonteinen leveren zout water. verfeheide land-huifen: om welke
Caymito niet ongelijk een peerzak, veel hoorn-beeften weyden : byzonbinnenfwart, heeft kleine kerntjens der fokkenzeverkens aen. De zuien een zap, zoo fterk vervende, dat ker-moolens leveren overvloedig
naeuwelijx kan afgewartchen. Paer- zuiker. De oude ingezetenen zijn
carthago. den en koeyen tieren wel. Carthago
vuil, mis-maekt en van klein begrip.
7
zelf beflaet een aengenaeme vlakte t Geweft Timana , alwaer de ftad *•*&•.
turtchen twee beeken. De wegen evens-eens genaemt gezien word, is **
derwaerds zijn gantfch flijkerig, ter heet en weelderig voor7vee. d'Inoorzaek 7 gantfche jaer door veel re- boorlingen leven doorgaens lang:
gen valt, met blixem en weerlicht. drij ven fterken handel met fyne draeEen mijl buiten de ftad vloeyt de den uit 'tkruid pita gefponnen : als
ftroom Confota -. by welk een meirook met fmaekelijk zuiker-gebak,
leid , waer uit zout gemaekt word. waer toe aengenaem fruit, boomCah. De ftad Call, woonplaets der land» hooning, zuiker en byzonder zekevoogd en Spaenfche penning - mee- re keernen , niet ongelijk den amanfters ,leid onder een heete lucht, in delen, onder een mengen. In dehoeen vlakke valleye , aen een ftroom ven vindmen7 kruid coca, welk geby 'tgebergt afgeftort na de rievier duurig kaeuwen tot verlterking van
verfeheide Magdalena. Rondom plagten ver't hert. Dicht onder Pita leid een zcrl:er
'"' fcheideVolkeren te woonen, als na- fteen-berg : en weinig verder woomentlijk de Gorrones, alzoo geheeten nen deftrydbaere Talcones'm de Valter oorzaek een vifch gorron noem- ley e Aquirga: en verf olgens de Paeden Chancos reufen met lange aenge- zes Pixaos en Manipos: welke den
fichten en breede voorhoofden , Bar- Spanjaerden zoo veel vverks gaven,
bacoas, Aguales,en los Timbas, tuflehendatze de ftedekens Neyva, fant Vinwoeft gebergt neder-gertaegen; doch cente en Villa de los Angeles hebben
meeft alle zijn gefneuvelt aen Spaen- moeten verlaeten. Voorts telt'tge- JJJTJ"
fche moord-priemen, of door onder- wert Popayan de fteden Guadalaira de
ling moorden en op-eten. Weinige Buga en Sebaftiaen de la Plata, gehebben 7 leven afgebragt door de bouwt op een vlak veld, nevens de
vlucht, na ontoegankelijke toppen. rievier Guali. 7 Land word zeer ge7
t Land grimmelt van wilde dieren, queltdoor aerdbeeving, en de landdie meenig Indiaen en Spanjaerd ver- zaet door de nabuurige Rincons : die nimm
V , B>
inc en
7 vleefch der gevangenen in openbae- wotßvdk.
"*
Ü
..
'
'
^
^
d'Haven
Bonaventurafchuilt
naveniura.
in een diepe inwijk. Alhier woonen reflacht-huifen te koop brengen. dlettelijke huifgezinnen, de welke de maguer op een vlak-woefte top gelekoopwaeren uit Nieuw-Spanje voort- gen , heeft een koele lucht, vruchtbcftellen na Popayan, Call en vorderebaere tarwen-akkers , meenigte vee
plaetfen. Hoewel een weg leid lanx en rijke goud-mijnen. Juan de Truxilde ftroom Dagua, bequaem voor mui- lo word by d'lndiaenen genaemt Tfcanlen en paerden , word de zelve ter ce: Madrigal, Chapanchipa: en Malanaeuwer nood gebruikt: ter oorzaek ga, Agreda. 7 Gebergt rondom defe
hetlaftdraegende vee op de togt dier- drie fteden verbergt overvloedig
voegen werd afgeflooft , dat zedert goud Turtchen d'uithoek de Corrienonbruikbaeris. Weshelven dIndiae- tes en 7 eiland Palmas vallen de rienen te werk Hellen die fwaere pak- vieren Salinas en Balfas in de ZuiderOceaen.
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/an iuan Oceaen. De grootfte van alle is fanJuan,ken byd'helle, wegens dichte bofftroom-. Vviens oever bewoont isbyeenwoe- fchaedje,#woefl gebergt, duizendc
•vreemdeftelandaerd, die boven in de boomen
mouftiken , ongenaedigfteekende,
huifen in huis-veften , ter oorzaek de vloeden nimmer af-laetende regen : zulx
den boodem nu en dan wijd en zijd de zonne nooit fchijnt. Weft-zuidonder water z e t : zy zaeyen boonen Weftvan Gorgona leid 7 ronde eiland
en erweten : vangen veel vifch : en Gallo, voor een vlakke oridiepekuft, Gallo
ruilen haer goud tegen eet-waeren. door verfeheide vloeden gefneden,
Over de mond van de ftroom Juan weder-zijds vol boomen , waer op
d'lndiaenen, gelijk aen de rievier/jw»
Gorgona. vertieft fich uit de Zee 7 eiland Gorgona, groot drie mijl: word vergelee- huis houden.

Derde Hoofd -ftiik :
P

Verdeeling
van Peru:

E % U.

E benaeming Peru, herkom- / heeft wonderlijke eigenfehappen, wonderlijke
ftig van de ftroom welke nergerts ter weereld gevonden. Lanx jjfjä - '"
door dit machtig rijk vloeyt, de kuft waeyt een geduurigezuiden ditryk.
is verfcheidentlijk genomen: en zuid-wefte wind , die d'hette,
ofvoor 7 kleinen arm geweft, vijftig anderzints ort draegelijk, diervoegen
mijlbeneden Panamaby Francifcus Pi- tempert: dat tland frifleheinwoonzarrus ontdekt : of voor 7 gantfche ders voed met allerley leeftogt. Het
Zuider-America •• of voor 7 berucht donderd.blixemt, fneeuwt, hagelt
gebied der Ingas: welk in de lengte nochregent hier nimmer-meer. Alzuiden en noorden tuflehen Bogota ert leenlijk valt zomwijl een vocht, {de
Chili zeven honderd mijl, volgens Peruaenen noemenze garva ) tot kleiPedro de Cieca, beflaet : de breete ne drüppeltjens gellremt. Daer onmaekt honderd uit, eiders meeren dertuflenen niet verre van de kuft
minder. Pizarrus en Almagro verdeel- fwaere vlaegen, tuflehen yzelijke
den Peru in twee heerfchappyen, donderen neder-ftotten. En hoewel
Nieuw-Caftilien, tot welk al 7 land be- 'tgebergt, intweerijengefplitft, op
hoorde, 7 geen van Quito af tot Cufco een hoogte leid, nochtans is d' eene
toe leid: en Nieuw-Toledo'tovexige. koud en kael, en by beurten droog
Maernaderhand heeft de koninglijke ofnat-weder onder-haevig: en d' anRaed binnen de los Reyes defe fchif- dere word bevochtigt door geftaediting verändert, die als noch ftand ge regen , en gezengt onder een hitgrijpt: zulx tegenwoordig begrijpt tige lucht. Peru leid gedeelt in drie
7 geweft Quito en des zelfs hoofd- fmalleriemen: 7 heeft tegen de Zuidftad, behalven de fteden Francijcus, zee vlak land : ten oofte de woefte
Rhiobamba, Cuenza , Loxa, Zamora,bergen Andes welker gevolg uit Bergen.
lain, fanMichiel, fan Jacob , Puerto Nieuw-Spanje na 7 noorden af-komt.
Viejo en 7 prachtig paleis Thomebamba:en zuidelijk ftuit voor de ftraet Mavoorts'tlandfchap alwaer te vinden gellanes : naeuwelijx befchijnt een
zijn de fteden Lima, Arnedo, Parilla, zonne-fchijn defe toppen,of terftond
Tmxillo, Miraflores, Juan de la Fronte- vallen fwaere ftort-vlaegen. Tuflehen
rafanfago de los Falles, Leon de Guanu-d'Andes en 7 vlakke land loopt 7 geeo, Guamanga, Cufco, Francifco de la Vitbergte Sierrania, in 7 geficht der Antoria, Juan del Oro , Arequipa Mi- des, en op eenpaerige afgelegendguel de la Ribera , Valverde, Cannete heid. Beide, by menfehen verlaeten,
of Guajco , Caftrouirreina en Oconna:
voeden nochtans ontelbaere kudden
eindelijk ook 7 gebied losCharcas, vicumas, den geiten niet ongelijk, de
binnen welk leggen de fteden laPla- Peruaenfche fchaepen pacos, aerdige
ta , Potofi en Arka. 7 Geheele rijk meer-katten, aepenen papegaeyen:
hier
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hier wafcht ook't hoog-geachte kruid na de zee kuft vervoert word in lancoca. De openingen van% Sierrania ge korven, by drie of vier duizend
maeken ruime valleyen : onder wel- gelijk, op de rugge der fchaepen pake uit-munten Xauxa Andaguailas cos. Voor de Spaenfche over-komft
enYucay : alle dicht bewoond en un- herwaerd, mögt ni emand coca knaeugemein vruchtbaer. Beneden Cufco wen, dan met verlof van land-voogwijken Andes vol geboomt en Sier- den. Een hand vol coca, in de mond
rania met fneeuvv bedekt verder van uitgezoogen , geeft krachten , om
malkander: en laetenmiddenweegs twee dag-reifen tedoen, zonder ande groote vlakte Collao. Voorts ftrek- dere fpijs of drank. Met gebrande
ken zandige duinen, zonder water, beenderen of kalk vermengt ver-*
kruid, boomen of eenig levendig ge- ftrekt tot een fmaekelijk middagdiert, behalven gevögelt, van Tum- mael. Defe bladeren vorders zijn;
bezaf tot Taparaca toe. Uit de volk- diervoegen gemein ; dat jaerlijx tot
rijke valleyen, vol fleene huifen met Potofi alleen verbeefigt worden, meer
ftroo gedekt , vloeyen verfeheide dan negentig duizend manden. Ook
rievieren na de Zuider-Oceaen ; dochhouden de Peruaenen in hooge achzijn niet groot: ter oorzaek d'Andes ting de mameyen een vrucht aen ronde ,,
ongelijk denpeerfaken Sierrania hier en daer de Zee na- boomen, niet
7
deren op veertig offertig mijlen. De ken, met tw ee fteenen, harde fchelfontein Puquio op den berg Pira Ien en fmaekelijk vleefch: in zuiker
fpringt des nachts: geeft by dag niet gezult verftrekken voorlekkernyen:
een druppel. Onder d'hoofd-ftad vallen meeft op d'eilanden. Guaya- guqom.
.
Quito in de valleye Chilo zied en vos draegt een pruim geurig en gefchuimt t fontein water , na iemand fond: depalto veel takkig is een fruit pg&o.
luider of zachter fpreekt: wanneer fweem ende na peeren ; doch vergefweegen word beweegt het fich bergende , onder een harde fchelle
niet. Niemand zal ook niet verbaeft en boter-facht vleefch , een groote
ftaen over de rotze des landfehaps fteen. De vrucht, welke aen d'annonaMM»».
Conchucos. De rotze is fwart vol wittewafcht, heeft uitwendig diergelijke
fteen tjens, diervoegen van de natuur geftalte: van binnen wit en vol fwarte
geplaetft , als of de konft een mee- korrelen geeft een liefelijke fmaek.
fter-fluk had getoont met gefchikte dAndes , genaemt na 'twoeft Peru- and«.
orde. Maer 'fvoornaemfle beftaet aenfeh gebergt, op welk vallen, bein een wonderbaerlijke kracht om ll ooren tot de bekende cocos; doch
te heelen of te befchaedigen ; want verfcheelen van d'Ooft-Indifche.dat
7 fwart der rots-fteen veroorzaekt vol hard-gefchelde amandelen fteeeen zekere dood , zelfs door aen- ken : hoedaenige ook aen het geraeken alleen : daer de witte fteent- boomt cachapoyas groeyen , gezond
jens allerley ziekten geneefen : en en aengenaem zulx voor geen
uitgegraven een zaed na Jäten : om Americaenfche boom vrucht behoeft
nieuwe fteentjens tot vervulling van te wijken In 7 geweft van Peru.
de leedige plaets voort te brengen. welk na defe vrucht de naem draegt,
Iuca Garcilaffo , herkomftig uit de valt de belle flag : waer op de meerPeruaenfche koningen, betuigt ge- katten zeer verlekkert zijn: deferukzien te hebben een radijs , wiens ken de cachapoyas-amandelen boven de mkeyn*
dikte een man met beide d'armen fleel af, en werpenze ter aerde, ten
naeuwer-nood om vatte: onder de einde alzoo dedoppen, vol diftelen
fchaduwe der blaederen verfchuil- rondom bezet,breeken,om de kerne
den vijf paerden. Boven alle Pe- buiten quetfing te eten. De boom
ruaenfche vruchten fpant coca de motte draegt kleine druiven , welke „,«,.
kroon. De coca wafcht aen boom- voor Peru wijn verfchaffen. De intjens een vadem lang, in heete en woonders trekken byzonder voorvochtige grond der valleyen , tuf- deel van haer fchaepenpacos en moro-Sthttfm
facti 10
fchen Andes en Sierrania: van waer moro. Defe torzen fwaere lallen; le- 'mtvmn*
ven
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ven by 7 geen lanx de weg valt: heb- tigheid de geleyders aenkijken ; en
ben voedzaem vleefch,welk gerookt eindelijk met een haeftige ren na 'tgeof gefouten de verderving weder- bergtopvliegen : zulx 'tzilver, welk
»ollecumbi.ftaet:dewolle toebereid,levertcumbi:
draegen, licht weg-raekt, indien niet
en de cumbi blinken de tafel-kleeden, tijdelijk gefchooten worden.De woldeekens en tapijten , aen beide de lige fenapen pacos hebben ook vreemzijden even fchoon. De voornaem- de luimen: zy vallen onder de laft nefle weevers woonden eertijds tot Ca- der •: ftaen niet op: of d'herdermoet
pachica, by 7 groote meir Titicaca. Zy haer ettelijke uuren Hreelen , ter tijd
verven de wolle met zap of gekookte wederom van zelf ter been ftappen.
kruiden. Wonderlijk is het te be- Zoo haeft een der fchaepen met
fchouwen de laft - draegende fchae- fchurfdheid ( de Peruaenen noemen
pen , die behalven allerley koopman- 7 carache)befmet is.word het levendig
fchappen/t zilver vervoeren van Po- begraeven , om vordere befmetting
tofina Arica, lanx een weg drie en fe- voort te komen. d'inwoonders, onftig mijl lang : te vooren bragtenze derfcheiden in tael en zeden, draegen
Wonder 'tzilver meer dan eens zoo verre naechter het zelve gewaed: namentlijk Gewaed.
erV
'JlZ. Jrequipa, met twee duizend baeren de mannen een hembd tot over de
van
gelijk, bedraegende over de drie hon- kuiten, en boven 't hembd een kotoederd duizend dukaeten. Weinige h er- ne mantel: de vrouwen een wolle tabders flaen 7 vee gaede : vernachten baerd , bedenkende d'enklaeuwen.
onder den blaeuwen hemel: en ech- 7 Hoofd-dekfel maekt onderfcheid,
ter word nimmer iets vermift: tenzy volgens eert onverbreekelijke w7et,
zomtijds dekaele fchaepen moromo- tuflehen de landzaeten van 7 een gero, onverduldig wegens de pakkaed- weften het ander. Hier toe ftrekken
je, ftil bhjvenftaen: d hals uit-trek- gevlochte of ongevlochte of vcelken: niet zonder belacchelijke rtae- vervige mutfen met twee of drie
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opftaende vederen of zonder de zel- ontaerd. In Peru ftond 'tbeftier eet-iaadb^,
-4 4 1
ve. 7 Volk heeft een middel-maetige tijds aen de gemeente ; doch door- ' *
geftalte; maer is kleinder , hoe na- gaens beftiert by die gefach hadden
dcrwoontaen de middag-lijn. Haer doorfchranderheid van vernuft, of
hiftoorien gewaegen ook anderzints door ver moogen. Die alhier voor vijf « ^
van reufen,die eertijds d'uit-hoek/j»- eeuwen byzonder over d'inwoon-"^ta Helena bewoonden.Defe, vier-mael ders der valleye rondomC«/co,'thoofd
grooter dan een gemein man , ver- opflak,was Ingaroca: magtigen gaeuw
zaedigden fich niet met de vreefe- genoeg om de naburen voordeel af te
lijkfte zee-wanfchepfels: ieder rtok- zien. Hy bouwde ten ooften, nevens
te dartig Peruaenen door de keel. de voet des gebergt Andes, de fterkte
Steene afbeeldfels der reufen zijn Pucara: ten einde aen die kant de Volals noch te zien buiten Puerto Viejo. keren beteugelden,welke wyd en zijd
Men houd ook jaerlijx gedachtenis tuflehen de ftroomen, moeraflehen
opplechtelijke feeften wegens d'on- en meiren veilig verfchuilen.d'OverReuzenin dergang van de reufen , welke, vol-blijffels van Pucara zijn als noch te
peru. g e n s de Peruaenen, aldus toeging. Een vinden. Voorts liep hy 7 land voor de *"M*
jongeling, glinfterende gelijk de zon- voet af : lanx de Zuider-Oceaen ten JjJjJ
<
ne, daelde uit den hemel: wierp blixe- noorden en zuiden, onder voor-wenmen, die de rotzen kliefden. De reu- ding: hy was herkomftig uit een der
fen verfchrikt vlieden binnen een zevenIngas, (defebenaemingpaften
diep hol, alwaer alle om halsgeraek- fich zedert de Peruaenfche koningen
ten. Cornelis IVijtfliet getuigt: hoe loantoe ) die uit 7 hol Pacaritambo, aldaer
Holvius ftee voogd over Puerto Viejo, bewaert tegen dezond-vloed, (hier
gaende gemaekt door tgezeide ver- af hebben alle heidenen over America
hael en afbeeldfels, allenthalven de kennis) te voorfchijn quamen : en
graevenopbrak,en eindelijk beende- 7 verdronken menfchelijk geflacht
ren vond, welke meer na wal viflehen herftelden. Weshalven ieder hem gegeleeken, tenzy de bekkeneelen be- hoorfaemheid en toi fchuldig bleef:
wijs gaven van menfchelijke geraem- infchelijx Verbünden rotaenneeming
des waeren Gods-dienft,die niemand
oorfprong ten. d' Oorfprong des rijx Peru word
van 't Fe- ty d'ingezeetenen aldus ter neder ge- recht kende, als hy een afzetfel der
ritienhhc
J
O
Ö
Ingas: onder welke de voornaemfle
kvm,ig-r:<k. ltelt. Voor af dient gefegt, dat Amewas Mangocapa, de welke door 7 ven- *££••
rica een driederhande land-beftier er- fter Tambo des hols Pacaritambo klau- bedrijf.
kent. Weinige Volkeren, uitgezon- terde:en twee geflachten voort-bragt,
dert die van Mexico en Peru, ftaen te weten Hanan Cufco en Drin Qifco.
onder koninglijke opper-hoofden. Aen 7 geflacht Hanans vervielde PeDe meefte leven by toomeloofe vry- ruaenfche fchepter. lngaroca,die d'eer- ;,VJJJ
heid : de gemeente kieft in oorlogs- fte fich meerfter maekte van de lan- ;y "
overval tot veld-heer die te vooren den rondom Cufco, fliehte de flamme
manhafte proeven tegen te vyanden Vicaquiquirao: befteede zijn fchatten
gaf. Wanneer geruft zitten,ftaecelk aen goude en zilvere tafel-vaten, en
volk, ja dorp en gehuchtop haer zelf: cieraeddeslichaems enhuis; gelafte
alleenlijk fteekt altijd d'een of andere by uiterfte wille, dat geen ftaetvolger
boven anderen uit,aen wien eenig ge in 7t Peruaenfche rijk fijns voor zaets
zach toe draegen. Doch d'oudftein- nagelaten rijk dorn ofpaleis zoude begezetenen fchoolden , als wild ge- erven : ieder moeft voorfichzelf een
d i e n t e zamen, zonder vafte woo- nieuwe wooning bouwen :hyplaettle
ningen,keuren , wetten of bevel-heb- aller wegen goude afgooden. Taguarbers: hoedaenige woeftheid als noch guaque, zo veel gezeitals bloed-krijter,
gMCpOftand grijpt onder een groot deel der ter oorzaek overwonnen engevange,
Brafiliaenen, Chunchenen, Chiriguaenen,
uitfpijt en diepe wedom.bloedfchreiTfcaycingeu , Pikoconen, de meefte Flode, volgde op Inga/oca: en was vader
ndaentn Chinchcmecken en anderevan t geflacht Aocaillipanaca : endes
landaerd van alle menfchelijkheid
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zelfs zoon Viracocha Inga,bove gemeinTupangui tot 's weerelds - voogdy gerijk, van 7ftam-huisCocco-Panaca.De-fchikt ftond. 7t Leger geloofde de lowijl 'tgerucht liep, ten tijden de Span- gen , en zette de Peruaenfche kroon,
jaerden Peru bemachtigden , dat met fijn vader ontweluigt,hem op'thoofd.
Viracochaes lijk groote fchatten ter Aldus verheeven ruk t den Changas onaerde befteld lagen : pijnigden 67»- der d'oogen: dewelke, in eenbloezalus Pizarrus de landzaeten verdoe- dige veld-flag ontdaen, gehoorzaemmelijker wijfe ten einde 7'graf des heid beloofden. Hy maekte voorts
gezeiden Inga ontdekten. Eindelijk fijn foldaeten wijs: zy hadden dezewordontvraeven.
wierd het licchaem gevonden, dier- gen niet bevochten ; maer gebaerde
voegen gebalzemt, alsofleefde. Pi- mannen, by Viracocha afgefchikt: niezarrus , in fijn hoop bedroogen, ver- mand konde de zelve zien , dan hy.
brande 7 lijk: welker aflche d'lndiae- Na de ftrijd waerenzein Heenen vernen in potten verzaemelden en gods- ändert , dienoodwendig dienden opdierrftig eerden: hoewel toen leefde gefocht. Tupanguy dan verzaemelde vreemde
d'onderzaeten haer zeer belgden op 7geberg een hoop fteenen : aen ßtenent"rurancas.
.
. .
rurancas
over de naem Viracocha, zijnde haer U l i
opperfte God, de Schepper van alles; welke de benaming pururancas wierd
doch hy verontfchuldigde fich met toegepaft. Defe gods- dienftig aeneen droom, in welke Viracocha hem gebeeden, en met de legers te velde
rverfcheen : gelaftende dat hy fijn gevoerd, moedigden de krijgs-knechnaem zoude draegen. De vierde Inga ten tot dapperheid : alzoo vaflelijk
Vreemd bePachacuti Tupangui geraekte aen degeloofden: dat, nevens de zichtbaedrijfvan
re Heenen onzichtbaere helden gini'lnga Tu- kroon by.aflijvigheid fijns oudflen
fangui.
broeders , die in een veld-flag tegen gen , die 7 fpits zouden af-bijten.
de Changas, bewoonende 7dal Anda- Dufdaenige inbeelding vermögt veel;
guailas, op den weg na Lima, fneuvel- want 'their van Tupanguy, verzekert
de. 7 Werk ging wonderlijke toe. van overwinnig, uit kracht der ftee7 Peruaenfche heir lag deeriijk ver- nen , vloog onverzaegd toe. De
flaegen. Weinige bragten 7 leven af. ftoutigheid gelukte: 7 geluk verbaefTupangui bevond fich onder de ge- de de Volkeren rondom : en bragt vluchte: welke hy tot een heilloofe ze door verbaefdheid tot 7 flaverny.
toelegophitft, door een verfierde ver- Voorts fliehte Tupanguy t ftam huis
ichijning. Namentlijk de almagtige Tnacapacaca: plaetfle een groot goud
Schepper had hem, wegens deneder- beeld Indyllapa op een goude roslaeg mifmoedig, een openbaering ge baer , zedert godfdienflig.aengebedaen .beheizende merkwaerdige ge- den. De rosbaer wierd namaels geheimenifien. Defe Schepper wierd in voert na Caxamalca . tot randzoen
den hemel genaemt Viracocha Pachay-voor de Peruaenfche koning Attaachachic: n am zeer oe vel, dat, daer hy baliba , welken de Spaenfche veldd'hemel, zon , maen, Herren en men heer Francifcus Pizarrus gevangen
fchen eertijds toe-flelde , niemand hield en eindelijk worgde. De
hemgods-dienfligheidbewees. Men rechts-geleerde Polus opende Tupaneerde de zonne,donder en 7 aerdrijk, guysgrai : vond 7 lichaem gebalzemt,
welker wefen en beflaen van Viraco- en 7 eenemael ongefchonden : d' oocha afhing. En defe zoudefijnalmagt gen fchuilden onder doorluchtige
betoonen tegen de zegenpraelende goude vliefen : 7 hoofd vertoonde
Changas, door onverwachte byftand een lit-teiken van een geworpen
van onzichtbaere krijgs knechten. fleen. 7 Had nu meer als tachen'tVerfierfel, allenthalven aen geno- tig jaer gelegen in het graf; doch
men , maekte de Peruaenen rondom fcheen eer levendig dan dood : algaende: zulx eerlang een fwaer heir leenlijk was een weinig graeuwden Tupangui volgde, die fich hier af Dit lijk , als ook van andere Ingas,
looflijk diende. Viracocha deed Be- bragt de mark-graef Canette uit Cufco
richt: hoe, volgens befluit des hemels, na Lima: ten einde d'afgooden-dienft
belette, welken de Peruaenen met
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de zelve pleegden. Tupanguys ftaet- \tabaliba af te bidden : wanneer tij
mgaGuay- volger is geweeft Topa Inga , en de- ding kreeg dat een vreemd volk,
SSJ', / ? ; , , ^ c . s », u J n 2 0 0 n even eens genaemt: 'verre over zee herkomflig Attabaliba
•ceer gedie 7 geflacht ApacAillo voort-zette: terhechtenishadbefteld : na dat fijn
denk -waer- beide rechte weinig uit. Veel wijtluf- leger ten meerderen deel gefneuvelt
dig:
tiger naem verkreeg Guaynacaua een was. Hier uit gteep Guafcar moed:
rijk en fterk jongman. Gevordert tot noemde de Spanjaerden Viracochas :
de Peruaenfche kroon, ftelde allent- I oordeelende liaer van den hemel tot
halven voorzichtigekeuren : voerde 1 verlofling afgevaerdigt: te meer nagelukkige oorlogen : bemagtigde het dien bereeds zoo veel bloed geftort
koningrijk Quito, vier honderd mijl was; want Attabaliba had niet alleen
boven Cufco : werwaerds fijn doode j den prins Atoco , die Guafcars party
licchaem gevoerd is , en binnen de ftijfde , nevens twee en dartig duivermaerde zonne tempel begraeven. zend man geflaegen: dronk uit Ato7Ingew7and wierd in Quito ter aerde cos bekkeneel , beflaegen in goud;
befteld ; doch niet zonder bloedige maer tarn de ook de borft op van
offer falzoo duizend huis-genooten meer dan tien honderd kinderen:
vry willig ter flagting gingen: om haer welke de Connariten met vredes-takHeer Guaynacaua te dienen in d'an- ken tot hem af-fchikten. Na d'aflijdere weereld. Sijn nagelaeten fchat, vigheid van Attabiliba en Guafcar,
genoegzaem onwaerdeerlijk , is by joeg Mango Inga beider broeder de
de Peruaenen zorgvuldig verfleeken, Spaenfche bezettelingen uit Cufco:
ten tij de de Spanjaerden 7 land aflie- die , eerlang met nieuwe hulp-benpen. Sijn bevioerde wregen, prach- den geftijft, Mango , niet zonder
tige gebouwen en fterke flöten be- bloedige zegen , benoodzaektente
tuigen als noch 7 vermoogen van de- verftuiven na 7 woeft gebergt Vilcafe Inga. Weshafven by leven de lijve bamba: alwaer hy ftand hield, en fijn
voor een God wierd aengebeden. j nazaeten als noch heerfchen, veilig
Sijn moeder Mamaoclobeleefdemeer door de fterkte der plaets. Alleenals drie honderd kinds kinderen, uit lijk quam tflnga Saritopa van dit gehaer zoon Guaynacaua voort gefproo-bergt tot de Spanjaerden over: en verten. De flammeTamebamba erkende kreeg ten vreedzaeme wooning de
hem een vader tezijn: welker hoof- valleye Tucay. Anderzints zoo mee1 nig uit de flamme der Ingas in Spaenfijn twee den Guafcar en Attabaliba , Guaynaz.oonen,
eauas echte zoonen , dapper over fche handen vervielen, zijn binnen
Guafcar en hoop geraekten. De jongfle Attaba- Cufco ter dood gebragt, tünchen naer
Atiabaliba le verde Guafcarflag,en behield züchten van de oude burgers ; als
hba:
die een adelijk geflacht befcliouwden
haer bloe- 'tveld. Defe broederlijke twee-fpalt
dige en
duurde , wanneer de Spanjaerden in onder ongenaedige beuls mis-han•vreemde
Peru vielen : alwaer nooit zoo veel delt, doör welke eertijds met prach•verdeeldheden z.ijn voets zoudengekregenhebben, ten- tige flaetzie befliert waeren , drie
oorzaek de zy 7 Rijk aldus verdeelt lag. Ter- honderd jaer achter een. Cufco was
Spahjaerd
Peru wind. wijl Attabaliba by Pizarrus wierd ge- de koninglijke zetel: welke Guaynavangen gehouden, namen fijn veld- caua tot d'aenzienelijkfte top vertiefheeren Quizquiz en Chilicuchima bin- te , die onder alle Ingas verre uitne n Cufco den Inga Guafcar te voorenmunt. Augußijn de Tarrate verhaelt *•**genaemt TitoCuffyGualpa, gevangen. iets gedenk waerdigs van hem. WanAfgevoert na de valleye Sacfahuana, neer fijn huifvrou in de kraem beviel £*»
l
is door Attabalibaes krijgs-knechten van een zoon, gefchikt tot de kroon, vin9t,
levendig verbrand. 7 Word voor hield Guaynacaua een feeft geduu- «•«•
Ä
merk waerdig aengeteikent: hoe Gu- rende twintig dagen. Ten dage als *'
afcar wegens fwaere neder - laegen 7 kind een naem ontfing , droegen
jammerlijk gekrenkt , een groote twee honderd Peruaenen een goude
oflerhande offerde den Viracocha, om keten tempel-waerd: ieder fchaekel
fijn hulp in d'uiterfte nood tegen At- had eens vuifts dikte, de keten een
leng-
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lengte van zeven honderd voeten. ten tiide van oorlog krachtdaedig helDe ttaet - volging der Ingas ging al- pe : onfen Ingavoorfpoedigmaek : fijn
dus toe. De Ingas hielden een groot grootheidbevordere ; en hem wijsheid
getal by-zitten welker kinderen verleen tot het gewichtig land beftier uoedeTngeen recht konden voor-wendentot Geen volk eerbiediger omtrend haer f/J"?
de Peruaenfche kroon; maer de zoon koning, als de Peruaenen: daer is ner- gedenkgeteelt by Coya, zijnde doorgaens gens geheuchenis , dat ooit iemand ^^dig.
des koninx eigen fufter , ( want tegen d'opper-magt op-Hond : te
defe bloed-fchande wierd eerlijkge- meer naedien de fchepter - dragers
keurt, gelijk ook eertijds by d' Egyp- Peru met groote gerechtigheid betifche koningen ( bleef erf-wachter heerfchten. Itn defe ftelden allentvan 7 rijk: tenzy de Inga een wette- halven land-droften van minder of
lijke broeder had, die voor de zoon meerder magt, na vereifch der geweging, hoewel uit een Coya gebooren: ften. De land-droften leefden zeer
ja zelf debroeders zoon vaerdet ge- maetig, en regeerden volgens ftrenge
bied des overleeden ooms aen , en wetten. T o t dronkenfchap en verniet de zoon fijns'vaders fchepter. vreemding van een koorn-air, ftond
D e zelve ftaet - volging greep ook de dood- ftraf Vorders hielden dInftand onder alle land-heeren , by de gas een wijfe voet der beftiering.
Peruaenen genoemt Curacas. De ko d Onderdaenen wierden geduurig in
ninglijke begraevingen gingen met arbeid geoefent : d' aenzieneiijkfle
groote pracht toe. De na-gelaeten van overwonne Volkeren na andere
goederen des Inga wierden ten dee- geweflen verplaetft : d'hoofden aen
len aengeleid tot gods-dienft in een 7 hoftotC#/?<? gehouden : en ridders
h&erhfke guaca, ( defe naem draegen uit koninglijke flammen derwaerds.
debede-huifen ) ten einde den afge- gefchikt.om de verheerde landfehapfturvenen geduurig goddelijke eer pen te beteugelen. Defe verdeelden
beweefen wierd : ten deelen trok d'ingezetenen in rotten : over tien
7huifgezin genotuit de fchatten der menfehen was een gefteld : een anInga. De ftaet-volger tot de kröon der over honderd : wederom een
mögt niet het minfte er ven van fijn over duizend : en eindelijk een over
voor-zaet; maer , volgens een oude tien duizend. Ieder moeft weekelijk
wet, voor fich een nieuw paleis en rekening geven van 7 getal der doonieuw huis raed toe-Hellen. De den en geboorene , van 7 vee en alkroon beflond uit een fijn rroode le byzondere voorval aen de landwolle quaft, afhangende over 7 voor voogd , die altijd uit de flamme der
hoofd : d'andere vorflen droegen Ingas moeft zijn. O p 7 hooge Feeft
de zelve ter zijde by het rechter Rayme vervoegden zy zieh te hoof
oor. d'Inhulding tot de kroon ging binnen Cufco , met de verzamelde
plechtelijk toe. d' Adel en prielters fchatting , by haer onderhoörig gevloeyden aller wegen na Cufco, behal weft opgebragt. 7 Rijk lag verdeelt
ven een ontelbaer getal van gemeine in vier wijken , genaemr Tahuantinluiden. De fchenkaedjen van goude fuyo .volgens de vier wegen die uit
en zilvere vaten, fijne gewrochte la- Cufco door 7 gantfche rijk gingen : nakenen cumbi , allerley zee-fchelpen melijk Chinchafuyo ten noorden, Collaen koftelijke pluimaedjen , bedroe- fuyo na 7zuiden, Andefuyo ooftelijk
gen een onwaerdeerlijkefchat, Dui- en Condefuyo weftwaerd. De gemeinzendfchaepen,onderfcheiden in ver- ten beftonden uit Hananfayo, zoo veel
ven, dienden ten offer. Voorts flach- als boven zünde, en Vrinfaya, beneden
te de opper-paep een kind voor het zijnde. De Quipocamayos of reken- ^«,^ M .
beeld van Virachocha, niet zonder by- meefters willen gefwindbyknoopen m*yos
zondere plechtelijkheden : hy riep opte maeken, niet alleen wat ieder JJUJJ*
onder andere luids-keels ; 0 groote landfchap moeft opbrengen; maer meefters.
God Viracocha, wy öfteren u dit kind op -. ook elk menfeh hoofd voor hoofd,
ten einde gy 7 rijk in rufte houd, of en zulx volgens 'tvermöogen van
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ieder landfchap en menfeh. Voorts kers bearbeiden , zongen in feefthebben de Ingas gebouwt aenzienhj- klederen geduurig liedekens ter eeke tempels, onwinnelijke fterkten, ren van tflnga. 't Geen niet verteert
prachtige paleifen, en verwonderens- wierd by 7 hof , verbergdenze in
waerdige land-huifen. De voor- pakhuifen , tien jaeren achter een,
naemfle HaenbinnenCuJco,Tiaguana-tegen een fchraele tijd. Oude luicoenTambo.Vit alle geweften wierden den weduwen en kranken betael*
de bouwers by beutten op-ontboo- den geen fchatting, 7 Derde deel geden. Defe bragtenongemein groote nooten d'armen : men wees jaerlijx
fteenen by een: meeft acht en dartig iegelijk behoeftige aen een fluk akvoeten lang, achtien breed en fes dik: kers , welk ten onderhoud mogtbediervoegen zonder kalk, eiment of bouvven. By onvruchtbaere jaeren
yzer-werk te zamen gevoegt, dat de ontfingenze uit de pakhuifen te voozamenvoegen niet gezien worden. ren bewaerd om in nood uit te reiken.
'tVee was gelijk de landeryen drieWonderlijke Haer bruggen over de ftroomen zijn
zints
verdeelt voor den godsdienft,
bruggen.
van ftroo en biezen gevlochten : wederzijds der oevers met fterke tou- Inga en gebrek-Jijdende huisgezin-.
wen vaftgemaekt. Soodaenig een be- nen. De fchaepen, ter gezetter dag 0,4^
m
flaet de breede enbynagtondeloofe gefchooren, leverden eenig overfchot* *uitwaetering des grooten meirs Chi- van wolle aen de armen, omtefpincuito. De bondels van de liezen toto- nen tot dekfel. Soo haeft eenig beeft
ra zijn aen malkandere gebonden, en fchurfte {de Peruaenen noemen hetcaboven met ftroo dik beftrooyt : zulx rache) beviiig moeft levendiggedolook fwaere lallen lanx defebrugge- ven : ten einde tquaed niet voortRijkdom
voert worden. Geen vorft bezat im- verfpreide. Voor 7 nofgezin der Inder Ingas.
mer zoo veel rijkdom als een Inga. El- ga wierden uit de belle wolle de fijne
ke landaerd voorzaghem van t geen laekenen cumbi geweeven ; degrofonder haer meeft geacht was. DeChi- fle abafca deeldmen onder'tgemeine
chen bragten welriekend hout: de Lu- volk uit. Behalven dufdanigegefchikcanas kloeke rosbaer-torzers:^ Chum-te voet van land-beftier, is verwondebibilfas aerdige danzers : en voorts rens-waerdig deftijlvan leven, by de stijivmkven dir nleverde ieder geweft'tgeen uitmun- Peruanen gebruikelijk. Elk leerde vanTUMm
''
te ; behalven de gewoonelijke fchat- kindsbeen afniet alleen een ambacht;
maer
alle,
welk
tot
huishoudingnooting. Die 'tgoud en zilver uit de mijnen groeven genooten van den Inga digachteden : alsweeven, landen
koflen klederen : hoewel ook ander- huifen bouwen, en 7 gereedfehap tot
zints den arbeid fijner onderdaenen beide toe te Hellen : zulx niemand
na welgevallen om niet gebruikte. den anderen van doen had. OnderDriedtrley Als hy eenig land door wapenen t'on- tuflchen bleven op haer zelven de
fchatting in
werk-meeflers, die meer ten cieraed
Peru , over derbragt, moeft het driederley fchatverheerde
ting betaelen. d'Eerfte wierd befteet en vermaek arbeiden: hoedaenige de
landen.
aen den godsdienft. Elke guaka of zilver fmeeden ,fchilders, potte-bakbeden-huis had byzondere inkomft kers, zang-kundige en danzers. De
uit toegevoegde landeryen : welker dragtover 7 gantfche rijk is flechten
vruchten ten deelen tot offer ftrek- eenerley : alleenlijk hebben d'inten van den Schepper Pachayachachi,woonders van 7 eene gewefl een verde zonne, de donder Chuqutlla entot fcheiden hooft-dekfel, waer door van
zielmiflen voor afgefturvene: ten 'tander onderfcheiden moetengaen,
deelen leefden by de zelve de prie- volgens een onverbreekelijke wet.
fters. De godsdienft over 7 gantfche Zommige dan dragen op 7 hoofd ge- kutbifr
rijk quam allenthalven over-een met breide wrongen : andere brede vlechdie binnen Cufco ftand greep. De ten : andere kleine hoeden : andere
tweede toi vervielaen den Inga, fijn ronde bonetten, of geweeven hulzels
gezin
eezin maegfehap en krijgs- niet ongelijk een teems. De pofl- c*g*
knechten. De welke der Ingas ak- booden ChaJquis bewoonden twee rnrbtti0.
Peruaenfch
btuwrn hoedamig.
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kleine huisjes: in elk, anderhalf mijl houwelijk tuffchen broeder en fufter
af gefcheiden, onthielden fich twee bleef verbooden. Doch de Inga Topa ingasmu.
Peruaenen, die maendelijk van hutten Tupanguy vader van Guaynacaua brak ven harer
i
/-. J
.. r. r.
eigenfnveranderde. Defe bragten de ver- j - ö - ^
die
wet:
trouvvde
fijn
volle
fufter^.
zegelde luft. des Inga met een volle
ren tot de naeft-gelegene Chafquis, en Mamoello: en ftelde een keur, dat zuldie voorts tot de volgende: zulx bin- ke bloed-fchan de alleen den Ingas zounen twee dagen honderd mijl af-lei- de vry flaenja terwijl ziel-toogde beernftelijk fijn
zoon Guaynacaua
den. Zedert de Spaenfche Peru be-jlafte
ter echt-genoot
te nemen
GoyaCußlimagtigden , verviel dit geriefelijk l may, beide uit hem en Mamoello gewerk: welk de tiende Peruaenfche fprooten. Ditgoddeloos bedde bragt
onder koning Martyn Enriques eeni- voort Guafcar en Attabaliba, in welke
ger maete herflelde ; want hy.be- het Peruaenfche rijk tegronde ging.
fchikte zoudye voor depoflen, die Voorts liet ook Guaynacaua toe 7 geom de vier mijlen op-paften, ten ein- meine vollste houwelijken methalve
de alle brieven en pakken elkander fuftersvanvaderswegen; doch niet
vaerdig toebrengen.Eindelijk onder- van moeders of volle fufters. BelanLetten der hielden d'Ingasftraffewetten. Gelijk gende de Peruaenfche huifen, zijn Huifen.
Ingas.
manhafte helden daeden niet onbe- meefl Hecht en vuif. Weinig toe-flel $smkenin
loond lieten : (omberuchte oorlogs- gebruiken d'inwoonders omtrend P«-».
ftukken kreeg iemand bewind over haer tafeis v- Vergenoegt met Bier uit
eenig geweft, of eigendom aen lan- rijs gebroifWen, broodyan maizgederyen , of een gemalinneuit 'tftam- bakken, gedroogd vleefch , vifch en
huis der Ingas) alzoo ftonden doocf- zommige wortelen. In d'oorlog geftraffen voor verfeheide mis-drij- bruikenzeflingers, pijlen, worp-pijMan-flagt, diefftal, blped-fchande len, pieken, hellebaerden, vuiften over-fpel wierden met den hals hamers en fchilden. De begraeving Beghwhg)
geftraft : in diervoegen mochtans , van een aenfienelijke perzoonaedje v*n umdat de veelheid van by-zitten geoor- ging aenfienelijk toe. Hy wierd uit- f^'^ke
loft bleef , ook zelf 7 boeleeren gedraegen op een prachtige zetel,
met de by-zitten van andere : al- en alzoo ter aerde befielt, met twee
leen wierd ter dood gedoemt die by-zitten, welke alder-meeft bemind'echte huis-vrouw fijns naeften de, en te,gelijk drie knechten, als
Houwelij- vleefchelijkbekende. Defe.plechte- ook goude enzilverevaten , maizen
en der Pe
lijk getrouwt, moeften de by-zitten de drank chica, welk de naefte vrienuaenen.
eerbiedig dienen. Wanneer de brui- den door een ried by de mond des
degom fich met haer in echt verbond, afgeftorvene in-fpuiten. Dit in-fpuitrok hy den bruid de fchoenen ojota , ten, t dompelen van by-zitten en
niet ongelijk der Graeuw monniken ,dlenaersgefchied: op dat de doode
aen: gevuldmetwol, beduidehaer fich hier af diene in de andereweemaegdom; doch met braemen, dat reld. De bloed-yerwanten befchreiby-geflaepen had. Defe, doorgaens jen'tlijk ettelijke dagen: Hellen op
jonger dan de man, droeg over d'af- 7 graf de beeltenis des begraevene.
gefturvene man een vol jaer rouw in Doch gemeine luiden de voornaemfwart gewaed: en mögt niet hertrou- fle werk-tuigen van haer ambagt, en
wen, geduurende de rouw. De land- de krijgs knechten wapenen. De Pedroften en ftee-voogden ontfingen ruaenfche afgodery is veel-voudig.
van dehandder Inga.een gemaelinne. Haer opperfte God viracocha droeg
d'Inga verzaemelde uit verfeheide verfeheide benaemingen : onder anplaetfen de fchoonfte en adelijke dere wierd hy geheten Pachacama of
dochters te zaemen: Hak ieder een Pachayachachik, Schepper van hemel en
ojota aen de voet: enJeverde haer aen aerde, als ook Vfapu, wonderbaerlijk.
een jongman over na eigen goed- Ter eeren van Pachacamaftondeervinden. 7 Overfpel wierd in zulke tijds een prachtige tempel vier mijl
vrouwon met de dood geftraft. Het buiten Lima. Uit de bouw-vallige
over-
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overblijffels is lichtelijk af te meeten nen op malkander konftig gepaft, en
Peruaenfche de voorige heerlijkheid. Alhier gaf binnen overtoogen met goude plaeafgoodery de duivel antwoord aen de priefters ten een vinger dik, ftond vol goude
veelvoudig.
ruggewaerds gekeerd na Pachacamas vaten en outaeren: rondom waeren
beeld : terwijl zy Ttioofd Via d'aerde twee galderyen, waeriop de kamers
boogen, en dartele onbefchaemdhe- der priefters en priefterinnen uitquathm
den pleegden. De tweede kerk ftond men. Nevens de vloed Ttci-quague mndm
dicht onder Cufco. dIngas hadden vertoonde fich een derde prachtige * binnen de zelve geplaetft de beeiden kerk, aen de zonne toegewijd. Waeraller Goden en Godinnen, zoo mee- lijk verwonderens-waerdig, datgeen
nig over Peru wierden aengebeden. afgodery zulk een hooge ouderdom
Een goude Voor ieder beeld ftond een outaer. bereikt, of zieh zoo verre verfpreyd
Xjonne7 Voornaemfle Punchao was uit lou- heeft, als defe met de zonne. De h e ii6- y l1^ *
boeld.
ter goud , den zonne toege-eigent: lige lob (by de twee en zeventigOver- > '
op welkers voorhoofd plaet de zonne zetters , gelijk ook by Theodotio en
fchijnende een tweede hemels- licht Olympiodorus gehouden voor Efaus
vertoonde. Defe plaet viel den Spaen- na-neef) gewaegt van den zonnenfchen hopman Mancius Sierra de Le- dienfl. EnMo/^rdeoudfteonderalle
guizamo ten buit; doch alzoo hyden fchry vers fielt Gods wet aldus ter nef
koftclijkenroofopeen nacht verdob- der : Dat gy uwe oogen niet opheft ten ntut
v l9
belde: bleef in veler mond dit fpreek- hemel, enaenziet de zonne : — en word woord : Leguizamo geraekte de zon- aengedreven, datgv « voor die buigt en
ne quijt eer verrees : ter oorzaek haer dient. Onaengefien defe wet, 2f-^ .
den plaet namiddags kreeg ; wan- heeft Ifrael d'afgodery naetdezonne *J Mr
K"ßeli)ke
tempel bui neer des nachts by 7 fpel verloor. De van de Syriers ontleend. Ter cere des *t irr.
ten Cufco: tempel zelf gebouwt uit fwaere Hee- zons , wien toepafte de benaeming fatSabal
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Bahalheer, of Beel-famen heer des ke- der maen. De top der ftaek droeg
rne Is of ook Baal-zebahim heer van ofter-een fwaere kopere kloot, aen welke
handen , ( namaels tot verachting ver- kleinder en kleinder klooten af-hinändert in Baal-zebub vliegen-god, of gen. Midden-weegs van de ftaek
ook Moloch en Milcom, verbranden flingerden drie honderd vijf en feftig
Ifraelhaer kinderen levendig. d' Ara- kranfen. De voet der ftaek was bebiers offerden dagelijx op de daken kleed met een geele vrouwe-rok. D e
wierookaendezon. Byzonder was bovenfte kloot beduide de z o n : de
diefweegen aldaer berucht de ftad mindere de fterren: de kranfen 7 geBaiJampJa, zoo veel gezeid als 7 huis tal der dagen van 'tjaer. Ctefias een
des zons. De Perfiaenen hielden de zon- Griex fchrijver verhaelt van d'Ofterne voort>pperfte God : en vierden lndiaenen , hoe zy jaerlijx vijftien
tot fijner eer drie voudige feeften, dagen reizen na een beftemde plaets
wegens des zelfs drie voudige wer- om de zonne te bidden: hy gelieve
king, niet alleen door wärmte, licht vijf en dartig dagen te verminderen
en onder-fcheiding des tijds ; maer de kracht der brandende ftraelen.
ook ter oorzaek de zonne de dagen 7 Getuigenis der Jood Benjamin Tudeafdeelt in lange des zomers, körte lenfis komt hier te paffe. Na zeven
by de winter, en-e ven gelijke op 7 be- dag-reifens ben ikgekomen, zeid h y ,
gin van de lente en herfft. d'Egypte- in Haaulan, (hier door verftaen zomnaers eerden de zon onder de be- mige Zeilam, en andere Sumatra)
naeming Ofiris. In dit rijk voerde de welk 7 begin is des koningrijx aenbidftad Heliopolis een wijd-beroemde dende de zon voor God : een volk naeer-tijtel: ter oorzaek de os Mneuis, mentlijk uit de kinderen des fter-kunwelke den zon af-beelde, by de land- digen Chus. De zon word by haer gezaeten rondom gods-dienflig wierd viert, op verfeheide en groote outaeaengebeden. Mneuis verhefte in de ren, gebouwtaen alleplaetfen, een half
rechter poot een fweep, na de wijze uur huiten de ßad. Gemeinelijk loopenze
der voer-luiden: de flinker klemde 's morgens vroegden zonne te gemoet:
een blixem en koorn-airen. De Moo- wien op alle outaeren beeldentoe-gewijd
ren hielden de zon, Affabin genaemt, zijn, na de gelijkenis des zonne-krings
voor ^'hoogfte God. Het offer ging door tover-konflen gemaekt. Zoo ras de
aldus toe. De priefters alleen mog- zonne opgaet, fchijnen de zonne-kringen
ten kaneel plukken : onder beding aen geflooken te worden, en geven f chel
nochtans , dat eerft ter eeren Affa- geluid. Ieder man en vrouw heeft eenbins vier en veertig offen , en even wierook-vat in de hand: enalle te gelijk
zoo veel geiten en rammen moeften doen ofterhande aen de zon. De zelve
flachten noch geen kaneel pijpen afgoodery met dit fchepfel bedrijven
in-zaemelen voor of na zonnen- ook de Peruaenen. Waerom zy dan de
ondergang. De kaneel - pijpen, te Spanjaerden befpotten, toen haer een
zamen-gebragt wierden door een gekauften Heiland yerkondigden;
geheiligde piek by de priefters ver- want zy hadden een beter God,gelijk
deelt : 7 overfchot droegen d'han- voor gaven,die alle morgen z o o h e u delaers, mits betaelende, weg. Of chelijk te voorfchijn quam.'tVerdient J^Zen
7 een en ander rechtmaetig gedeelt een kort onderzoek, waerom tf Arne- en andere
hlidene
?. da
w a s , bleek uit een wondere open- ricaenen en meeft alle de heidenen
t
,
'
zonne dtenbaering; want by aldien geen bedrog
voor
de
zonne
plaets
op-ruimden
in
den.
fchuilde onder 7verdeelde, ftak de
zon aen de fnipperingen welke van haer tempels. Het is namentlijk een
7 kaneel bleven leggen : en ander- gemein gevoelen aller menfehen, gezints niet. d' Oude Grieken hielden lijk Ariftoteles, Simplicius , Themißius
ook een vreemde feeft-ftaetfie om- en andere getuigen, d'eeuwige godtrend de zon. Z y beftaeken een heid te Hellen in de boven-plaets
groote ftaek met lauwrieren en aller- welke 7 aerdrijk omringt : waerom
ley bloemen, op ieder zevenfte dag ook debiddende haer handen hemelwaerd verhelfen : e n , dewijl d'hemel
Qjl
niet
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fc e i h l e r U j k e r v e r t o o n t a l s & *>n, ven na ieders nood tot hulp verL
a ° V 0 , 0 r d e e e n i g f t e of voor- : zochtzijn. Defchaep-herdersoflernaemfteGodgehouden. Wanthetzy 1 den a .gelternte Vreuchillay of de
de fchoonheid en glänz word aen- Lier-, welk zy oordeelden een veelgemerkt: het zy de grootheid, die vervige ram te wefendie't vee uit den
honderd en fettig m a e l d'aerd-kloot hemel gaede flaet. Andere eerden
o vertreft: het zy de fnelle loop, vol- Machacuay, de zelve die d'Europifche
gens welke in een uur afdoed tien flerre kijkers noemen 't Serpent: onhonderd duizend mijl : het zy de der wiens gefach de flangen en drael-.*.;i
-—-—-« «.»JA . xiv,». ^j ^ ucr wiensgeiacn aeiiangcucuuracneuzaemekracht, doorinvloeyende ken ftaen • ten einde van de zelve
wärmte tot voort-teeling en groey- geenfchaede leeden. Over de tijgers,
zaemheid: hetzy de noodzaeklijke leeuwen en beiren voerde de fterrc
verrichting der zonne: het zy de af- Chuquichinchay heerfchappy: weshalmeetingvande dagen, door een be- ven, die voor dit verflindende gediert
weegen van ooften na weiten, of der fochten be vrij d te gaen, gekufle hanjaer-getijden door een loop van zui- den derwaerds om hoogftaeken,bidden na't noorden of van 7 noorden na dende om hulp. Zy geloofden, dat
7 zuiden: het zy dat een eenige zon geen levendig fchepfel op aerde fich
tot alle defe heetlijke werkingenge- beweegde, welkers gelijk ook de henoegzaem is: die te zamen genomen, mel niet vertoonde. d'Aerdfche ftonrukt de heidenen weg , fich vergae- den onder debefchuttingdes hemelpende aen 'tuitwendige : om 't he- fche; doch ieder onderfijns gelijk: om
mels-fchepfel te eeren in plaets des de zelve voort te zetten en te behoeScheppers. Doch in de derde tempel, den. Hier uit quamen voort de benawelke in Peru boven de andere uit- mingen der geflernten Chacana, Topamunte nevens de vloed Tici-quaque, tatca, Mamana, Mirma , en andere.
wierd ook, behalven de zonne, gods- Maer de Peruaenen hielden defontei- simm,
dienflig aengebeden de donder, wien , nen, rievieren, klippen, toppen van *7jjj
driebenaemingen zijn toegepaft; na- heuvelen.fommige kruiden en worte- mrttin,
mentlijk Chuquilla, Catuilla en Intilla- len,en byzonder de wortelPapas,zijn- vi,d> »'•
G"ds.dienß pa. De Peruaenen gelooven dendon- de van een vreemde geftalte, Göden c?dmge
"dZinPem. ^ e r e e n man te wefen, die magt heeft te zijn. In Caxamalca aenbadenze een dient.
over de lucht. Defe, gewaepentmet groote zand berg, ftaen de tuflehen
knodzeenflinger.werpt ragen, hageil hooge fteenrotzen. Zy eerden ook ^
enfneeuw benedenwaerd, wanneer gods - dienftig allerley wild gedien,
de wölken klopt: en.fchietendeklo- om niet befchaedigt te worden : en
ten door debenedenfte hemel, ver- fchreeven elk fchepfel, welk eenige
oorzaekt donder,blixem en weerlich- vreemde gedaente vertoonde, of byten. Hy Word even eens ge viert als zondere verborgen eigenfehap had,
viracocha en de zonne, met 'topftee- een goddelijkheid toe. Wanneer de
ken van iets, niet ongelijk eenhand- Peruaenen reifen , ftrooyenze op de
fchoe. Zcfmwijl oflerdenze ook, by- kruis-wegen en toppen der bergen,
zonder binnen Cufco\e vendige kinde- by haer Apachitas genaemt, fchoenen,
aen d' aerr e n a e n d e zon. Voorts eerdenze de pluimaedjen en gekaeuwde coca, veel
Oe, zee,
regen-boog aerde, van welk een goddinne/>*/£*- in gebruik. En als 7 voornoemde onten zommig
mama maekten: gelijk ook de zee tot bral, fmijtenze een fteen ten offer:
gefilmt.
een God Mamacocha. De regenboog, waerom dan doorgaens de kruinen
,1*
welk d' Ingas tuflehen twee uit-ge- van 7 gebergt en dwars-paeden met
ftrekte flangen tot een wapen voerde, . fteen - hoopen bezet leggen, welke
I°nt<?n?^ ° ° k g ° d c J e l i J k e eerbiedig- voor heilig houden: even gelijk eerde
rPder de geflernten wierd al- \tijds de Saracenen, dewelkc een fteen
delllj
g e d i e n t r Colca , by de Ne- gods-dienftigkuften; ter oorzaek^
braham op de zelve Agar vleefchelijk
a d e n zommige
Z m m
fterren
bekende,
en aen die, volgens Euthy
byzondere
N
°
j ^Muere benaemingen
weshai- mius Zibagenus,fijnkemel bond, toen
Ifaac
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Ifaac zoude öfteren. Vorders trokken ! ieders verwondering, ten vollen beook de Peruaenen haer wijn braeuwen 1 tuigen: alwaer Francifcus Pizarrus een
uit ter eere van de zonne, winden, onwaerdeerlijke fchat vond : heeft ieApachitas,oi voor welk.ding Vreefden. ! derPeruaenfch landfchap een kerk,onAfgodtry Men bedreef ook vuile ofgodery met S der welke binnen elke ltad.dorp en gemet dt In gas hoedae- de Ingas. Defe lieten lieh in fteen hou- j hucht minder en minder bede huiien
nig.
wen : 7beeld Guao'tquigenaemt, zoo i behooren. Des nachts Hapten de prieveel gezeid als broeder, ontfing de zel- fters binnenwaerd, met de ruggen geve eer als delngaft wierd ten ftrijd ge- keert na den afgod, neder-hangende
voert om overwinning, en in ftaetelij- hoofdenen buiging der licchaemen :
keommegang,om vruchtbaer gewafch verzochten bericht op eenige onbete verkrijgen. d'lnga aflijvigmoefl te- kende zaeken.'t Antwoord quam, ongen de verderving gebalzemt: binnen der een yzelijk gekrijfch,zulx d'hairen
een prachtige kapelle tot Cujco ter aer- te bergen reefen. De groote tempel tot
de befielt: en aldaer godfdienfligge- Cufco, alwaer d'Ingas alle Peruaenfche
eert. Een groot deel der na-gelaeten afgoden hadden geplaetft, is nuherfchatten bleef ten godfdienft gefchikt. vormtin een Dominicaenerkloofler.
!;7evoelen d'Onflerfelijkheid der zielen , ftraf Elk geweft van Peru telde ten minften
Regens de
voordequade, enbelooningvoorde eenmaegden-klooflery///^g«^ci, zoo Peruaenfche
\k>l.
goede na dit leven, isallcnthalven in veel gezeid als een huis der Üitgelefene, maegdenPeru aengenomen; maer geenzints de waer over een opziender Appopanacaklooflers
hoedaenig.
opflanding van de dooden. Zy beu- ftond. d' Oude vrouwen Mamaconas
zelden wegens een andere weereld, onderweefen de jonge Adas, die benewerwaerds d'afgeflurvene verhuif- den d'achtjaer'tgeeftelijklevenaenden : waerom dan de lieffle vrienden vaerden, volgensgoedvinden des Apfich lieten keelen , om haer dooden popanaca, wien geen ouders haer dochheer gezelfchap te houden. Toen teren derfde weigeren. Zommige
Schrikke- d' Inga Guaynacaua begraeven wierd: kregende benaeming van huifvrouwen
lijkebezongen meer als duizent hoovelin- der zonne,andere dienftmaegden van de
graving:
als ookbe- gen verfeheide liedekens: hielden een \ zelve. De huis-vrouwen, bekleed met
fpotteltjke.
vrolijke maeltijd: en Hapten blijde ter blinkende - geborduurde tabbaerden
flachting: ten einde zy haer koning pronkten den tempel o p : de dienftmogten dienen aen d'ander zijde des maegden reinigden de wand en vloer.
gebergte. Men offerde infchelijx een Wanneeer veertien jaer bereikten
merkelijk aen-tal kinderen , met wel- moeften ettelijke een gedurige maegker bloed depriefler een flreephael- dom bewaren,en de heiligdommen in
de over 7 aengeficht der kinderen van de bede-huifen onderhouden. Indien
7 een oor tot het ander. Doch dit beflaepen wierden, zijn levendig be- De gefchonmenfehen-offer grijpt geen plaets, dan graven, even als de Romainfche Veftael-de maegden
wierden leomtrend doorluchtige perzoonaed- fche maegden. Plutarchusvethaeltjnoe vendig benevens graeven.
jen. Anderzints blijft onder alle ge- dekoningTarquiniusPrifcus,
mein , fpijs te Hellen, op de graeven : de poort Collina tot Romen een langden lijken met dubbelde wiffel-klee werpig gat liet delven in de aerdedanx
derente voorzien : geld in de mond eenladder leide de weg na beneden.
en handen te fteeken; want zy geloo- Alhier ftaet een ruft-bedde, brandenven , de zielen om-fwerven, honger de lamp en weinig brood, water,melk
dorfl, koude en vordere ongemakken en oolie. De gefchonde maegd van VePeruaen- lijden. De Peruaenfche beeiden be- fta, ftijf gebonden, word in een koets
fche beeiden ftonden uit goud,zilver fteen of hout: gedragen over de markt: ieder loopt
terk-waerfr:
alle buiten gemein mis maekt. Zom- weg.verbaeft en droevig. Voor de kuil
fr'
jt, Vreefelijke mige gaven antwoord, gelijk de dui- ontbonden, klimtbenedenwaerd:de
fiutvelvels-fpraeken tot Delphi en Dodona. I Prieflerileekt d'handen ten hemel,
,'praeken
Maer behalven de tempel Pachacama, en bid. Thans trekken de dief-leiders
wiens prachtige grootheid d'over-ge- den ladder om hoog, en werpen 7 gat
blevenemuuraedjen buiten Lima, tot vol aerde. Bykans op gelijke wijze
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deflangen, leeuwen, paddenenty&"' *P« 't elkens ufachum, gle

«««uupvw verbonden aen de dage- overwinning: baden voorts, vernienjxe oberen : andere aen byzondere tlg, o Schepper, de krachten der vyandvoor de gezondheid der Inga enge- fyke goden. Terwijl.aldus fmeckten
lukkige uitkomfl des oorlogs. Ook quamen ettelijke uit-gehongerde
gaet een groot deel over in dienft van fchaepen voor den dag, welke zy
c
«of, om te paffen op Ingas gemaelin- noemden ter dier oorzaek Urcu : en
ne of bywijven. Zommige worden als d'herten uittarnden , hervatten.
ten houwelijk befteet aen hoovelin- 'tgebed : Magt ige Viracocha , maek
gen. Defe kloofters trokken rijke in- diervoegen verftaeuwt 'therte van de
komftenluit de geheiligde akkers cha- weder-partyders. Voor de welftand
reruatnfche caras. d'Oflerhanden der Peruaenen
der /»ga flagtenze op een openveld
• zijn zeer verfeheide. Zy bragten dan de fwarte honden apurueos. 7 Vleefch
den afgooden 7hoog geachte kruid nuttigden , niet zonder vreemde
eoca, maiz, veelvervige pluimaedjen, plechtelijkheden, menfehen hier toe
zee-fchelpen, goude en zilvere beel- byzonderlijk gefchikt. Zy offerden
dekens van dieren, de fijne lakenen infchelijx aen de fonteinen , beeken
cumbi, welriekendhout engebrande en afwateringen zee-fchelpen, onder
talk : het zyomvoorfpoed in handel voorwending : de fchelpen waeren
en reizen, het zy om gezondheid te dochters van de Oceaen, en dOceaen
behouden of weder tekrijgen, hetzy vader der afwateringen , beekenen
om gelukkiggewafch. Degewoone- fonteinen. Wanneer de akkerszaed
lijkeofferenbeftonden uit cuies, een ontfongen , liepen de priefters , by
zoort van padden ; doch by de Pe- 7lot verkooren, om huis aen huiste
Schaepen- ruaenen gegeten. Als gewichtige din- verzaemelen 'tgeen ieder ten offer
offer zeer gen te verrichten ftonden flachten toeleide, nevens de flooten, in'tbevreemd:
vermoogend e perzoonen haer fchae- gin des winters, als 7 water aldaer bepenpacos , niet zonder vreemde aen- gint te waflehen : leggen de giften
merkingen op de verve en Tgetal de lanx de wallen: enverzoeken, twafer pacos, als ook op de tijd : zylei-I ter niet believe het land plas tezetdendan7beeilovet de rechter arm: I ten,enalzoo'tgezaeydewegtefpoekeerden desZelfs oogen na de zon: len. Alwaer t weerie vieren te zamen- j*«w<
en mompelden andereren wederom 1 loopen, waflehen haer de Peruaenen, "*»' *
andere woorden, na de verfcheiden- beftreeken met geftampte maiz: waer
heid van verve-, want indien het door fich waenen gereinigt van zongraeuw geplakt was , fprakenze tot den. Dezelvekrachtfchryvenze ook
Chuquillaoi de donder: indien wit en den badftooven toe. Kinderen tc ver- a«jr.
kort-hayrig, tot de zonne: indien worgen tuflehen vieren tien jaer oud, JJJ*
ruig, tot Viracoc ^Binnen Cufco wierden de verworgden door leelijk - verdagelijx een kort-hairig fchaep geof- ,momdetebegraeven,gefchiede nooit:
fert meteenroodhembd-rok, aen de dan ten zy een Inga krank was of
zonne. Men ftookte een groot vuut wanneer den koninglijken qutfpel
(zy noemden het vibbacaronca) inontfing: ten einde door kindermoord
welk depriefters 'tfchaep en te gelijk gezond mögt worden,of voorfpoedig
heerfchen. Anderzints wierd ook de
tisookd'of korfjens vol coca wierpen. De flag
ferhanden
ringen Cuzcovjcca en Sapovicca , om lgeftorvene/0#*beftrekenover taenom overzegen
tebevechten, gingen vreemd j gezicht met bloed van onthalfde kinwinning te
verkrijgen. toe. Zy verzamelde uit Puna (zoo deren.
De voornoemde kloofterveei als een woefte plaets) allerley ge- maegden, tot 7 hofgezin van d'lnga
vögelt en diftelig hout ganlli : zoo verkooren wierden ook meenighaeft't hout de vlam vatte, fmetenze werf den halsgebrooken : om alzoo
de vogelen te zamen in de vlam: gin- , den zieken /«^gezondheid te vergen rondom't vuur met ronde-kanti- fchaffen. Ja zeifeen vader wiens
ge fteenen/, vertoonende gefchiider- I krankte een Peruaenfche waerzegger
oor-
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oordeelde doodelijk , offerde fijn dwaelfterren Saturnus, lupiter, Mars,
zoon aen dezonne of Viracocha : met de Zonne , Venus, Mercurius en de
verzoek dat defe Goden beliefden Maen. Het gloeyendekamerken der
de zieke vader te verfchoonen , ter zon ontfing 7kind : ter oorzaek de
oorzaek de zoon betaelde met fijn zon aenzienelijkft fchijnt onder de
dood voor de vader. Dufdaenigwoe- d waelfterren. 7t Hooge feeft capacray- '* Hooge
den fchijnt de duivel 7 heidendomte me, welk de Peruaenen vierden in haer fetfi cat?'
'
cfaymehoe.
hebben opgedrongen met Abrahams
eerlte
maend
rayme
,
over
een
komdaenig:
voorbeeld, bereid tot Ifaacs flachring
op Moria. Uit zulk een grond rijft ftig met d'Europifche winter-maend,
het 7 geen de Heilige Schrift gewaegt verdient byzondere aenteikening.
vanMoabs koning, overwonnen van Zoo lang 'tfeeit duurde, mögt geen
binnen C«/?öhuilveften.
Iofaphat en d'Edomieten : hy nam fijn vreemdeling
7
eerft-gebooren zoon, die infijnplaets ko-Na tfeeft trad ieder wederom fladning zoude worden, en offerde kernten waerd, omteontfangen kleinekoekbrand-offer op de muur. Ja Ifra'el zelfjens , die de nonnen Mamaconas ten
verviel tot zulk een verdoemelijke zelven dagegekneed hadden uit maiz
grouwel. Hoe bekend Molochs ko- en laeuw bloed van witte rammen.
pere beeld, verdeelt in zeven kamer- De prieflers, die in goude fchotelen deduivii
kens. Allegloeyendegemaekt, ont- dekoekjens aen alle omdeelden, wae- W ' « h t t
fing , volgens Rabbi Simeon 7 eerfte ren herkomftig uit de koninglijke £ ^ 2 ? "
meelbloem,'ttweede een tortel-duif, flamme lluqui Tupanguy : reikten elk -*»ondmaei
'tderdeeenfchaep 7 vierde een ram, een brok toe feggende : Ten zy gy d"Heeret vijfde een kalf, 'tfefte een os, het den zonne en Inga godsdienftig eert, zal
zevende een levendig kind. De ze- dit voedzel tegen u getuigen ten verven kamerkens verbeeiden de zeven derf; maer, wanneer gy heilige onderdaenigheid behoud, voor den Inga en
Qjl 3
zon-
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gelaeten, met netelen diende gegeezonne , zal haer licchaem door dufdaenige plicht met 7 uwe vereenigt blijven. felt van een mifmaekt menfeh. De
Die de gebrooken koekjens nuttigd«, biecht vaders Tchuris leiden, na verbeloofdegehoorzaemheid, en dank- eifch van zonden , haer biechtelinte de zonne en Inga voor 'tgenot. gen verfeheide ftraffen op. Aen zomVoorts Honden de pofl-booden ChaJ- mige fchrevenzc voor een langer of
quis bereid, om gefwind de koekjens korter vallen : andere betaelden,
overgeheel Peru ten gezeiden einde mits overleverende gewaed , zilver
te brengen in de tempels : alwaer de of goud : ettelijke ontfingen harde
Peruaenen de zelve met byzondere flaegen -. ettelijke liepen over eeneerbiedigheid ontfingen : na dat al- | zaem gebergt, afgezondert van alle
voorens^de zonden hadden gebiecht, menfchelijke by wooning. Indien de Ptnum/n,
aen biecht - vaders , tot dufdaenig tovenaers de dood van eenige kran-"1""""'
ambt niet zonder vreemde plechte- ke huisvader door 71ot voorfpel- IZZ,
lijkheden verkooren. De biecht -va- den , offerde de vader fijn zoon:dain"
Xchurü Peruaenfche ders Tchuris leiden denbiechtehngen, om alzoo gezondheid te herkrij-****
biecht va- na vereifch van zonden, fwaerder of
gen. Geen volk had meer aenzien,
ders.
zachtcr tucht op.Indien eenig menfeh dan de duivel-jaegers : ter oorzaek
fijn misdrijf verfweeg wierpenze heimelijke diefftal, voorvallen in ab7 lot of bezichtigden 7t ingewand gelegene landfehappen , toekomflig
\an gekeelde beeften : uit beide gaf geluk of ongeluk openbaerden , uic
deduivelopening, wegens 7bedree- zamen-fpraek met een boofe geeft
ven quaed : weshalven de priefters in duiftere plaetfen. Zy willen den
vrymoedig toetaften en de ruggen Spanjaerden te zeggen de zegen of
der biechtelingen met een fwaere nederlaeg , welk haer lands-genoofleen zoo lang floegen, totterbeken- ten op de zelve dag in Nederland
tenis quamen. 7ßekende mögt de bevochten of leden. Men vind in «*Mjt»
priefler niet openbaerenoplijf-ftraf; Peru ook meenigte van waerzeg- JET**"
maer offeren tot vergeving. De zon- fters , die haer binnen een huis fluiden over welke onderzocht worden, ten : fmoor-dronken zuipen aen chibeheizen diefftal, man-flagt buiten ca, in welk 7 kruid vilca mengen.
oorlog, toebereiden van vergif, on- Ontnuchtert geven antwoord op de
eerbiedigheid omtrend d'lnga eh de voorgeftelde vraeg ftukken. Voorts ptruamfeu
Goden, als ook overfpel. Byzonde- onderhielden de Peruaenen tweedet- M1*Byzondere
biechten in re onheilen vereifchte byzondere ley feeften, welker zommige ter gePeru.
biecht. Als de Inga krank lag moe- zetter tijd, en andere by zonderlinge
flen alle Peruaenen belijdenis doen voorvalgeviertzijn. De gezette feevan fchuld. Anderzints biechte een ften quamen eens ter maend. In d'eerieder, wanneer in eenige ongelegend- fte maend Rayme, over-een-komftig
heid ftak , of quaed te gemoed zag.
met d'Europifche laetfte maend,
De Inga zelf fprak fijn biecht tegen
Biecht dir
wierd 'talder-grootfle feeft capacrayme
Inga, merk geen menfeh ; maer voor de zonne
gehouden.
Men bragt een ontclbaere
w»irdi'.
uit : ten einde de zonne de biecht
overbragt aen Viracocha , en aldusmeenigte fchaepen enlammerenten
quijt-fchelding verworf. Thans bae- brand-offeropwel-riekendhout, bede hy in een loopende rievier en halven zilver en goud. Nevens'tvuur
riep : Ik heb t misdrijf den zonne be- ftonden drie gefneeden beeiden des
kend gemaekt : fpoel gy , 0 ftroom, zons, en drie andere van de donder.
t misdrijf zeewaerd .- oü dat het nim- Men wijde thans denjongen Inga o p / »,/ » ^
mer my werde toegerekent. Dit vvaf- een vreemdewijfe. d'Opper priefter>"* '**
fchen , genaemt opaeuna , pleegden door-boorde hem 7 oor : dekte des
ook alle andere biechtelingen. Een zelfs boven lijf met d'heiligedoeken
vader wiens zoon flierf wierd ge- guaras. De minder-priefters geefelden
houden voor een groot zondaer: hemmetflingers : en over-ftreeken
weshalven , eer ter biegt mögt toe- 7 aengezicht vol bloed. Geduurendc
dufdaenige plechtelijkheden mögt
geen
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geen vreemdeling binnen Cufco ver- en Zoon. Voorts word Vulcanus geblijven. Na 7 eindigen des feeft keer- fielt over 7 vuur ; waer mede 7 heiden de uitgeweekene ftadwaerd: en dendom zoude erkent hebben de
ontfingen de koekjens van maiz en vuurige kracht des Heiligen Geett, zuioffer-bloed zamen-gekneed: ten be- verende d'onheiligheden. Hierom
wijs , dat met den Inga vereenigt leef- belafte Romulus, gelijk Dionißus Hali- lib-l •
den. Maer de drie zonne-beeiden carnaffenfis getuigt, fijn krijgs-knechwierden genaemt Apointi, Churiunti ten door 7vuur, voor de tenten geen Intiquaoqui, zoo veel gezeid als va- Hookt te fpringen : ten einden
der zon , zoon zon, broeder zon. Op ge-zieh alzoo reinigden van mis - drijf.
lijke wijze noemdenze de drie af- Maer wie zal gelooven.dat de Peruaebeeldfels des donders Chuquitta, Catu- nen Duitfchen oi Egyptenaers, verzonGermania illaen Intillapa. De Jefuit Jofeph dA- ken in een vuile drek des vervloekAntiqua
cofta meind hier uit: als of de duivel ten afgooden - dienft, verduifterde
Li. e. 29.
Bell. Gat. den Peruaenen niet duifter geleert had oogen op-floegen na den Drie-eeni1.6.
de verborgendheid van 's Heilands gen God, dewelke een ontoegankenachtmael en heilige drie eenigheid. lijk licht bewoont ? Daer zelf de geEn 7 laetfte geloof-fluk oordeelt Aco- lukkigfle Griexe of Romainfche verfta immers zoo duidelijk te blijken ftanden omtrend God gantfchelijk
omtrend den Peruaenfchen afgod hebben mis - getaft. Om weder te Tweede piTangatanga : welken erkenden een in keeren tot de Peruaenen : defe hiel- TJJ?8**
drie en drie in een te wefen. De ge- den haer tweede gewoonelijk feeft
leerde land befchry ver Philips Cluve- op de tweede maend Camay : thans
rius tracht wijdloopig te bewijfen, wierpenze d' offer-afch in de rievier:
dat ook de oude Duitfchen en Galloi- volgden d' aflehe met leun-flokken
Jers, door 't midden van haer woeft vijf mijl :?baden de ftroom, hybeOfde Peru- heidendom , den Drie-eenigen God liefde d' aflehe zeewaerd te voeren,
aenen en
ge-eert hebben, onder de benaeming alwaer Viracocha de zelve ontfing. In
stämmig*
andere hei- van zonne, maen en vuur: zulx de de derde, vierde en vijfde maenden
denen kennis hadden zon beteikende den Vader, de maen wierden t'ellekens honderd fwarte,
der U. drie- den Zoon en't vuur eFHeilige Geeft. Hygeplakte en graeuwe fchaepen gebehelpt fich metC^y^getuigenis: Zy flacht. Met'tbeginzel van mey (de -*isookde
i•• 1 , .
vordere anhouden alleen Coden te zijn welke zien,
Peruaenen
noemen
die
tijd
Hatuncuz^ere ofi(iet
en die haer duidelijk te hulp komen : de
zon, Vulcanus en de Maen. Wegens an-qui) oogftenze de maiz, en houden ^aend
dere Goden hebbenze nooit iets gehoort.7 feeft Aymorai. Zy keeren dan zin- **"^.
De Griexe fchrijver Die dorm Siculus gende van de bouw - akkers chacra
fchijnt infchelijx den Egyptenaers een 'thuifwaerd : draegen eenig maiz in
fweem defer verborgendheid toe te een klein bondelken/mw : welk onpaften. De alder - oudfte menfehen in der koftelijke kleeden toe-geftopt
Egypten, zeid hy , als zy de weereld en drie nachten bewaekt, eindelijk
befichtigden, en over ttaerd aller dingen aen-gebeden word : dat 7 iVr»<z de
verbaeft ftonden, oordeelden twee Go- gewönne maiz believe te bewaeren
den te zijn eeuw'ig en voor alles, de zon tegen 7 verderf : en 7 geen weder
en maen. Defe beftieren de weereld, geplant zal worden vruchtbaer te
voedende en vermeenigvuldigende. al doen uit-dyen. Ook vraegen de toles. Zy ftelden ook 7 vuur een groote venaers het Perua, of duuren kan tot
God te wefen , die veel toebrengt tot 7toe-komende jaer? Indien de duivoort-teeling en naeuwe aen-was van al-vel uit ditbondelken,»^» antwoord:
les. Vorders meind Cluverius den brengenze 7 zelve na den akker:
maen, welke ook Juno is, Gods zoonverbranden het aldaer, en maeken
te zijn: uit wiens houwelijk met Ju- een nieuw Perua : welk wanneer bepiter , volgens Homerus , Vulcanus tekend, krachtig genoeg te zijn, om
voorfchijn quam , beduidende den een jaer on-bedurven te blij ven, blijft
Heilige Geeft uitgaende van den Vader het een jaer leggen. Ter zevenfte
maend Aucaycuzqui vierdenze ter
eeren
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eeren des zons'tfeeft Intiraymi met I detoorzen : wiefchen de vuiligheid
honderd fchaepen guanacos -. maek-deslicchaemsaf: en dronken voorts
ten ettelijke gefneeden beeiden uit vier dagen, zulx naeuwelijx konden
7 hout quinua, alle koflelijk gekleed: ftaen. d'Elfde maend Homaraimi
ftrooyden lanx de weg meenigte was toe genaemt Punchaiquis: webloemen : danften den wonderlijken gens d'hoog-tijd, op welke (behaldanscayo : zongen verfeheide liede- ven 7 gewoonelijk offet van acht
kens. Aenzienelijkeperzoonaedjen honderd fchaepen ) een pik -fwart
hingen aen de knien goude plaetjens- fchaep gebonden bleef onder den
waeren gelijk ook 7 gemeine volk' blaeuwen hemel zonder voedzel,
veel-vervigbefchildert. Op d'achtfte ter tijd toe fterk-bevochtigende dauw
maend Chahua hieldenze d' hoog-ti jd viel. 7Feeft Raymicantara Rayquis
Huarqui- wanneer honderd graeuwe quam op de laetfte maend Ayamara:
fchaepen verbranden. Gelijk getal wanneer de jongens met buitelen
docheaftanje-bruin, wierd ten offer proef uit-ftonden, om de ooren te
gevoerdinde volgende maend Tapa- laeten door-booren. Onder de hoog•pus , behalven duizend onthalfde tijden, welke by fwaere voorvallen
cuies -'ten einde de locht, water of wierden ge viert, was niet de minfte
zon d akkers niet befchaedigden 7 feeft Ttu : tot welk byzonder get beert Sitna quam op de tiende waed diende. Zy droegen dan manmaend Coyaraymi. 7 Ging aldus toe tels over 7hoofdom geflaegen : gini-y vergaederdentereerfterdag, eer gen langzaem een volle nacht en dag:
de maen boven 's weereld-kirnmen niemand mögt eenige fpijs of drank
Jd'een : 200 haeft haer in 'tgefigt nuttigen ,of de oogen op-flaen. Maer
Bregen hieven een yzelijk gehui na dufdaenige ftaetelijke ommegang
aen: floegen elkander met branden volgde een vier-daegfehe uit-gelaeten
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ten dartelheid met drinken, fmullen binnen Cufco van -Ättabalibaes neeh danfen. De danfery met duivel- derlaeg. Hoe voorts de Spanjaerden
fche grijnfen guacones ging vreemd 7 groot rijk Peru bemagtigden, en
4
toe. Zy bootflen allerley ambachten aldaer huis-hielden met onderling
na, door wonderbaerJijke beweeging moorden, verwoedheid tegen d' indes licchaems. Sprongen konftig, woonders en roof van onwaerdeermffchen 7 geluid van trommen, rlui- ke fchatten; verdient een wijdlootenenkink-hoorens, deeenopd'an- pig verhael. d'Eerfte die haer be- &rt?
e ontders fchouders. 't Gezang word by rieht deed wegens Peru, was een ge-^*"' va°
twee op-geheeven : de laetfte ftok- vangen Indiaenfche vorft Panquinaco.
regelszingtook de gantfche meenig- 7Goud en zilver aldaer te vinden,
te. Ondertuflchen buitelen andere maekte Vafchus Nunnez gaende, om
verwonderens-waerdig: andere doen door duizend moeyelijkheden den
niet min vreemde fprongen over een weg in te flaen na de Zuid-zee. Zeflok of op een Heile pael : andere dert vatten Francifcus Pizarrus, de
klauwteren gefwindlanx hooge flae- priefter Ferdinand de Luque en Diego
Aßeikeni^ ^tn o m n 0 0 g . £>e gezette feeften,de-Almagro tot Malaga wel eer voor
maZiiko welke maehdelijk vervielen, ftonden de kerk-deur ten vondeling geleid,
foefitn. * m e t kerven af-geteikent in twaelf op 'tjaer vijftien honderd vijf en
-' pylaeren, rondom Cufco geplaetft: twintig , een wigtige toeleg by de \
weshalven ook den pylaeren zelf hand binnen Panama. Pizarrus had
geoffert wierd. Doch de Spanjaerden, de voor togt met een fchip, voerenPeru over-meefterende, hebben zoo de honderd en Veertien man : Mmaveel mogelijk, dufdaenige heiden- gro volgde met zeventig. De Luque
zoude te huis de goede zaek waerverfiheide fclie zeden af-gefcliaft. Wegens de
IZ^oZ voor-fpooken van d'ondergang des nemen. Vijftig mijl van Panama tert
dtrgang du Peruaenfchen rijx verhaelen de Je-zuiden vond Pizarrus een arm fluk
peruaen- f u j e t e n n o e Guaynacaua vader der laetlands Peru, na welk 7 groote rijknafchen nix
„
„
/- i
i
•
, , »
maels haier benaeming kreeg : voortmerk waer- fte Peruaenlche koning Attabaliba
dig,
gezet, tot den Peruaenfchen booziel-toogende binnen Quito fijn vor- dem onder de voet had, liet veel
ften aldus toe-fprak : 'tRijk, tegen- vo'lx zitten : en zelf fwaerlijk gewoordig tot tfhoogße top van aenzien quetft keerde onverrichter zaeke.
gefteigert, helt na den ondergang : hoeAlmagro, miffchende Pizarrus, ftapte
wel binnen ruflgeniet en buiten alle om-op de zelve plaets te land : verloor
leggende Volkeren door diepontzagbe-fijn 00g, en een merkelijk aen-tal
teugelt. 7 Hangt aen der Goden beftie-krijgs-knechten. Men hervatte eerring, om uit verre landen weder-party lang de mislukte togt. Zy bragten dan
des herwaerds te roepen. Met my de
in twee fchepen en drie booten twee
twaelße Inga fterft d' heerfchappy van
'tvermoogende Peru. Een onbekende honderd man uit : leeden fwaere
landaerd is bereeds ter been geftapt, honger , en indien geen zee-krabdie de vereeuwde gods dienft met een ben vingen, niemand was te lijvegeKuficatlnieuwe zal verwiffelen. Blijft haer on- bleven. Op de kuft Catamez&.reden-mex..
derdaenig. Ook gaf de duivel te ken- ze met een volk, welk 'taengeficht
nen : hoeüit-landifchekrijgs-knech vol goude hageis in geboorde gaten
ten Peru zouden vermeefteren : als droeg. De zaek lagt'eenemael redde7 geweft Tacunga, van een geborflen, loos. De nieuwe Americaenfche
hemelwaerd viammen wierp. Einde- onder-koning Peter de Rios verbood
lijk terwijl de peruaenen offerden aen zelf de vordere ontdekking van PeViracocha,tot verlofling des gevangen ru : en haelde 'toverige volk van
koninx Guafcar, ( of indien wegens 7 eiland Gallo af. Zulx pizarrus niet
haer zonden verdienden den Inga behield, dan twaelf man, met welnooit herfielt te zien , dat een ke vertrok na 7 woefte eiland dorvreemd volk uit den hemel hulp gona : alwaer by zee-flangen fich
mögt toe-brengen ) quam de tijding onthield, ter tijd leef togt uit?d»#R r
ma
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G
°»falvus, d'hopmannen Sotto en BeudeTruxillo, Francifcus Cuellar , Alonfo
™*zar en vijftig r u i t e r S o v e r de
Molina en de ftierman Bartholomeus
Ruyz. Met defe negen man flaptPi- itroom Ambato, by midder-nacht,
door een doomige weg tuflehen t gezarrus op 7 eiland Puna uit, bewoond
bergt: en overvielmet'tkriekendes
byftrydbaerelandaerd, diewelwift
dags tTumbezer he\t •. bouwde de bowm/k
om te gaen met flingerde, pijlen, zil- ftad fan Miguel op den boodem Tan- *^w/:
vere hak-meflen en pieken, welket garara, lanx de ftroom de la Chira.
punten van goud glinfterde. Thans Uit Cufco begroeten hem tvveegezanliep hy in de haven Tumbez : alwaer ten, verzoekende hulp voor Guafcar
Peter de Candia veertig duizend in- tegen Attabaliba. 7 Antwoord was:
woonders tegemoed ging : die hem hy trok na Caxamalca, om Attabaliba
ten zonnen-tempel , door d' Inga te dier plaets te vinden. 7t Hielp niet,
Guaynacapac gebouwt , en met gou-fchoon defe fcherpelijk verbood te
de plaetenbinnenbezet,leiden. Ze- naderen. Pizarrus wende voor de laft
dert verkreeg Pizarrus by 7 Spaen- des Roomfchenkaizars, om den Pefche hof gezach over Peru, tot groot ruaenfchen fchepter-draeger te bemifnoegen van Almagro. Eindelijk groeten. Na eenige onder-handeling
wierd 'tgefchil geflift. Pizarrus had met den zelven, word hy gevangen, ..
wederom de voor-togt mettwee hon- en op randzoen gezet: namentlijk bakh.a
derd en vijftig man, behalven de Attabaliba zoude zoo veel gouds ter r»ndtm.
ruitery •. lande honderd mijl laeger lofling geven, als de kamer, lang
als voordezen : bequam van deCoa- vier en vijftig voeten en negen breed,
queeen gtoote fchat gouds en ettelij- konde laeden tot dehoogte, diehy
ke efmarauden; welke na Panama met uit-geltrekte arm boven 'thoofd
fchikte, om 7 volk aldaer tot de Pe- bereikte. 7 Goud quam traeger voor
ruaenfche togt gaende te maeken. den dag dan de Spanjaerden vereifchDe Spanjaerden leeden hier niet al- ten Attabaliba verontfchuldigde
leen zomwijl groot gebrek ; maer de traegheid met de lange weg tufwierden ook jammerlijk geplaegt fchen Caxamalca en Cufco van waer
met fweerende vrarten, byzonder 'tgoud herwaerds moeft gedraegen
in 7 aengezicht. Zy hadden zieh nu worden. Om de recht-gefchaependmeefters gemaekt van Puerto viejo heid des werks te verftaen, trokken
alr d'hopmannen Beualcazar enjoan ) Sotto en Peter del Bara na Cufco, geFlores verfch voet-volk en ruitery torft op ros-baeren van Peruaenen,
aen-bragten. Pizarrus aldus gefterkt I terpoft Joopende; doch zonder nebemagtigt de valleye Tumbez .- en j der zetten zomwijl by twee andere
fcheept van daer na 't eiland Puna onder- vangen. Omtrend halver weg,
over. Het vriendelijk onthael alhier ontmoeten ze ^ttabalibaes hopman
verandere haeft in een bloedig ge I eilteuchima, de welke Guafcar gevanvecht: vermits de Spanjaerden alle ] gen voerde. Defe vond gelegendheid
huifen door-fnuffeiden en moedwil- ' om Sotto en Bar* te verzoeken: zy
beliefdcn

P E R

Guafcars
fchat hooit
bekend.

Looshtid
van Attabaliba :

fijnbygebragte
randzoon.

u.

3*5

beliefden hem te verloflTen uit han- aengezien Attabaliba woord hield,
den fijns moordaedigen broeders : is 7 doodvonnis tegen hem gevelt
hy zoude driemael meer goud be- en uitgevoert na dat even te vootaelen , als by Attabaliba belooft ren gedoopt was. d'Oorzaek van
was : die alleenlijk by een konde zulk een heilloos werk is tweederfchraepen de goude plaeten der zon- hande. Eenfdeels lag de fchuld by Waerom
ab .-'.lila
ne -tempel binnen Cufco : daer in den Peruaenfchen tolk Philippillo, Att
verworgt it.
fijn magt Honden alle de nagelae- die de woorden van Attabaliba wilten fchatten van Guaynacaua. En lens verkeerdelijk vertaelde , om
waerlijk Guafcar had de zelve hei- hem aen kant te helpen : ten einde
melijk begraeven , en de begrae- met een der koninglijke gemaelinvers aen kant geholpen : ten ein- nen veiliger mögt boeleeren. Attade 't geheim niet uitlekte. En nie- baliba had hier eenigzints de fnuf af:
mand heeft ten huidigen dag toe die waerom ook diefwegen aen Pizaronwaerdeerlijke fchat o n t d e k t : on- rus klaegde , dat fijn hechtenis hem
aengezien de Spanjaerden diefwegen zoo hard niet viel , als defe echtde Peruaeuen namaels jammerlijk heb- breuk , tegen de flrenge wetten des
ben gepijnigt. Attabaliba bericht van lands gepleegt; wantdefchendervan Straf
Guafcars hechtenis , veinfde fich bo- eens Ingas bedde irroeft niet alleen %%W
ven maeten droevig. Hier over van 1 nevens d'overfpeelflerverbrand;maerJ^/.
Pizarrus begroet antwoorde : Ik ook beider geflacht, tot de zuigelinontfangaenßonds tyding , hoe mijn hop- gen toe : ja 'tland fijner geboorte
man geweidige handen geleid heeft aen verwoefl , de boomen en huifen geGuafcar. Wy erkennen beide de zelve veld, de grond met zout beftrooyt, en
ouders, en ik hem voor oudfte broeder: eeuwig vervloekt. Anderfdeels w7ord
weshalven geen oogmerk had, om aen de wijt van Attabalibaes. dood gegeven
7 leven te befchaedigen ; maer hield aen Almagro,met nieuwe hulp benden
hem gevangen : ten einde voor my verfch over gekomen : want alzoo
mögt bedingen een vreedzaeme bezit- de krijgsknechten, die onder de beting des koningrijx Q u i t o , onlanx on- velhebber Pizarrus in een bloedige
der de Peruaenfche kroon gebragt. Pi- veldflag Attabaliba vingen voorgazarrus , niet bemerkende Attabali- ven , hoe haer t voorgemelde randbaes fchalkheid (als die enkelijk toe- zoen alleen toequam , en niet Alleide op Guafcars dood, uit vrees de magro , de welke tot de gewichtiSpanjaerden door belofte van rijk- ge verrichting niets had toegebragt:
dom hem ten throon mogten vor vreefde defe , dat mis-gedeelt zouderen , en ondertuflchen bedrem- de w7erden .• alzoo 7 goud aller
melt Hond met de moord van fijn weegs weg gefchraept wierd voor Atbroeder , ter oorzaek de Spaenfche tabalibaesloffmg : zulx namaels niet
wet bloed voor bloed eifchte) troofle zoude te vinden wefen : Attabaliba
ten belle konde. Attabaliba ziende, geworgt zijnde moeft de vordere
hoe Pizarrus fich w7einigkreunde aen buit gemein vailen. Pizarrus.bemag Cufco ingeGuafcars om hals brengen , gaf ge- tigde zedert Cufco flormenderhand noomen :
fwind orde , hem levendig te ver- en bequam aldaer geen minder buit aldaer.
branden. Defe, ten vuur gedoemt, fchatten
als tot Caxamalca. Dus
voorzeide ook Attabalibaes geweldi- nam een einde deheerfching der Pege'dood. Middelerwijl quam Almagro ruaenfche Ingas voor welker pracht Bracht der
uit Panama met verfch volk , vlam- alle koningen moeten wijken , die [JjJ^J*
mendc op de voornoemde goud-ka- ooit op de weereld doorluchtigontmer. Alhier lagen nu meer dan dar- zag voerden. Haer paleifen ftonden
tigmael honderd duizend en achten rondom gepronkt met goude beeitachentig duizend guldens ; doch den : aten niet dan uit goude tafelmaekten niet uit 't vijfde deel des be- vaten : fpoogen in d'hand van fchoodungen randzoens. Dagelijx wier- ne jong-vrouwen uit adelijke flamden korven vol goud ingebragt. On- me : wierden als Goden levendig
Rr 2
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endoodaengebeden: alle onderdae- ting : als alleen dat hy den taelman
nen dienden flaefachtig : hielden een philippillo levendig aen viet ftukken
volkoomen eigendom tot7 gantfche hakte : heetefchermutfelingen tegen
rijk. Ondertuflchen viel Beualcazar de Chileefen , met zee-wolfs-vellen
uit de nieuwe ftad fant Miguel met j bekleed, uitflond : en veel volk van
honderd twintig voetknechten en koude op de fneeuw bergen verloor.
tachentig ruiters tot befcherming Ter gezetter tijd liep een fchip, uitMerkwaer- der bondgenooten Cannares,tegen Ru-gcrult by Gabriel Caruajal biflchop
dige verover Plazentia, door deWtaetMagelruhttngen minagui Attabalibaes veldheer. Defe
van Rumi- had de weg met gedekte kuilen be- lanesbinnen d'haven los Reyes, waer
nagui Atuit d'eerfle ratten in Peru geraekten:
tabalibaes kommen : bood nu en dan tegenveld- heer. weer: wijkt binnen Quito: en verbrand van welke alzoo 7 land zedert groote
de ftad : na alvoorens honderd by- fchaede leed, noemdenze dein woonzitten onthalfde , ter oorzaek om ders ococha , beteikenende zondige
d' aenkomft der Spanjaerden, lachten. fchepfels. Mango Inga Attabalibaes
Maer Beualcazar had in defe togt Al- broeder uit d' hechtenis ontflaekt
magro te hulp, die na Cufco gekeert door Joan Pizarrus, verkreeg verlof,
op den weg kundfchap kreeg belan- omte vertrekkennar«c<ay<i: ten eingende Quifquis,infcheXvjx Attabalibaesde van daer 7 beruchte goude beeld
veld heer , nevens des zelfs broeder Machys, vertoonende fijn vader
Guaypalcon : dewelke fich diende van Guaynacaua, af-haelde. Doch hy had Mantel
een hooge rotze: groote fteenen, by nu d'handen ruim, moorde</<? Span- U*?•£?•«*
de Peruaenen genaemt galgas , bene-jaerds, omtrend de goud-mijnen be- g m d? *
denwaerd wierp : de galgas rollende zig : nam tflot van Cufcoftormen-J H *
ftieten tegen andere: zulx een, meer der-hand in, gelijk ook de ftad, na
als veertig beweegde. Hyverdecdig- een beleg geduurende acht maenden.
de niet alleen de plaets ; maerfneed Eerlang wierd Francifcus Pizarrus
veertien Spanjaerden denpasaf: alle wederom meefter : en Mango week
fneuveldenze aen een wrcededood- na 7 gebergte Andes, na dat hy AlmaBy donkere nacht evenwel nam Guay- gro veel volk had af-geflaegen. En
palcon d'hertred na een fleile berg, dcfe,totondcrC«/f0getrokkcn,klimt
aen wiens voet d'overtogt over een by duiftere nacht over de wallen:
diepe rievier lag: verbrande de pak- krijgt Ferdinand en Gonzalvus Pizarkaedje , welke niet wegfleepen kon- rus en Alvonfus Alvaradus gevangen •
de : en liet Hijf vijftien duizend ge- doemt alle drie ter dood : faet fich
roofde fchaepen en vier duizend ge- ftad-voogd huiden : en levert aen
vangenen ter befcheidentheid van Al- Paulo Inga den koninglijken quifpel.
magro : die d' hopman Martyn Aftete Ondertuflchen braeken Gonzalvus en
Alvaradus uit de kerker.Francifcus PiTruxillo ge- gelafte 7 ftedeken Truxillo te boubouwt:
wen. Doch Quizquiz, voor Pizarrus zarrus van den kaizer tot een erfege vlucht, ruktena Quito: alwaer on- lijke bezitting 7 landfchap Attabillos
der de ftad yeel volk liet zitten, ont- verkrijgende en d'eer-tijtcl van
daen by Beualcazars lijfwacht. d'O- mark-graef, bleef bekommen voor
vergeblevene wilden niet vluchten fijn broedet Ferdinand. De naefte
door de wildernis, om van honger te weg te verzoenen met Almagro: tc
fterven ; maer fich dood vechten. meer alzoo de Peruaenen aller wegen
den tegen de Spanjaerden. En
Quizquiz zulx tegenfpreekende wierd opfton
r
ii
* •
t u « J o Temamt»
van fijn hopman Guappalan doorftoozy
zege
praelden
nuin
vencneiae
bntthm
ten , en voorts aen ftukken gehakt.
fchcrmutzelen.
Diego
Pizarrus
oververfdmii
alt ook los Kort na defe voorval fliehte Pizarrus
Reyes.
aen een bequaeme haven der Zuider- vallen op een rouw päd Lacuefta Par- *'*"**
cos tuffchen de bergen, liet zeventig
Vruchteloo- Oceaen de ftad los Reyes : en Almagro
ruiters zitten : en Gonzales de Tapia
ft togt van floeg op weg na Chili met twee bende
Almagro. ruiters en vijf honderd voetknechten; bragt van tachentig paerden niet een
doch keerde zonder eenige verrich- af. Ook bezetten de Peruaenen de
ruitery, drie honderd fterk, bcleid
by
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by de ritmeefters Morgoueio, en Gaeti weekgefchikter orde. Pizarrus hing
voor en achter op een enge weg: rol- hem flaeuwelijk op de rüg : ter oorden fwaere fteenen van hooge top- zaek fijn volk , vermits de diepe
pen : en verpletterden paerden en fneeuwverkleumt, en niet anders als
mannen , eer zieh te weer konden voor drie dagen zee ziek, (zoodaeHellen. Niemand ontfprong den bloe- nig is d'eigenfchap van 'tgebergt Gudigen dans , behalven twee ruiters. aytara ) naeuwelijx de wapenen voerFrancifcus de Godoy , uit los Reyes op
de. Waerom Almagrogetaeden wierd:
kondfehap afgevaerdigt met vijf en hybeliefdeden vervoiger 'thoofd te
veertig paerden, keerde infchelijx te bieden : aen de zegen ftond niet te
rugge niet zonder fwaer verlies: de twijfelen. Doch anders beraeden
Peruaenen vervolgden hem twintig maekt zieh fterk binnen Cufco: wermijl. Peter de Lerma, tegen haer uit- waerds Ferdinand en Gonzalvus pigefpat, vocht den gantfehen dag met zarrus voort-trekken. Rodrigo de Orfeftig ruiters. Weinig fneuvelden ; gonnes voerde 7 leger van Almagro: overwind
doch vele wierden gequetfl. Einde- dewelke wegens krankte den flag be- JjJJ.'JJ**
lijk weeken de Peruaenen na den top fchouwde van de wallen der ftad. De
van een zandige heuvel: offerden de Peruaenen, weder-zijds in Spaenfche
gevangene Spanjaerden des nachts, dienft, hadden de voortogt. Op den
tot bewijs van dankbaerheid aen Vi- fesen twintigfle dergras-maend des
racocha : en rukten zeeghaftig onder jaers vijftien honderd acht en dartig
de ftad los Reyes, beleid by denveld- verhief zieh de flrijd. Met 'thaekheer Tyzoyopangui. De mark-graef,gefchut deeden de piekeniers een
rondom benard , ontbied hulp uit groote moord onder de pizarren. AlNieuw Spanje en Truxillo: en Alfonfus
magroos ruitery week alder-eerft voor
Alvaradus te rugge, afgevaerdigt om peter Valdivia. 7 O verige heir liet ook
'tgewefl Chachapoyos te ontdekken.de moed vallen , en vluchte na de
Alvaradus Defe, vervallen in een dorre wilderftad: zoo haeft Orgonnes,doot de kop
'gensdorji nis> zoude by gebrek van water om
hals geraekt zijn : ten zy zommige gefchoo ten, n eder-ftorte. d'O ver winpaerden, ter zjjden afgereden, hier en naer drong te gelijk binnen kreeg Al- Merkvaerdaer water vonden, welk 7 voet volk magro gevangen: en vond fich echter f^™'
toe-bragten. Ondertuflchen even in groote ongelegendheid: alzoo, die Zan 'pfrdiwel flierven vijf honderd Tanaconas uit den flag te lijve bleven, weiger- nandpiz,arr
(zoo noemen de Spanjaerden de Pe- den te dienen onder Pizarrus: en aller *
ruaenfche flaeven ) van dorft. Ze- wegen vloek-verwandfehappen aen
dert , geflerkt door Gomez Tordoyaden dag braken, om Almagro geweimet twee honderd man, wierd aen diger hand te verloflen. Ook lieten
de brugge Lumichaca rondom by fich de zoldaeten van Ferdinand Pid'in-gezetenenbezet. Heevig ging zarrus voorftaen; zy kregengeen be7 gevecht aen. Eindelijk behield Al- looning genoeg,die zoo veel moeyvaradus't veld. Onaengezien de Span- ten ten bloede toe droegen. Om dufjaerden werks genoeg vonden aen daenige onheilen , zoo veel doene*
de Peruaenen, geraektenze onderling lijk , te verhoeden bände Pizarrus
DI mark- meer en meer over hoop. De mark-de weder-partijders: verzont de voornaemfle muitelingen met hopman
graifver- graef wilde , Almagro denftadCufco
zoude mimen: dcwelke hier toe geen Teter de Candia, tot ondekking van
jaegt Al
magro:
ooren had. Hy maekte danfichfterk nieuwe landen : verworgt Almagro,
op de verheevene kruin Guaytara: en trekt na Collao -. alwaer fijn leget
en bekommerde detoe-gangen door uit-gehongert , ter naeuwer nood
7 omhakken der boomen. Ferdinand binnen Cufco geraekte. Gonzalvus FerPizarrus , lanx een bedekte weg na dinands broeder wierd by d'inwoonden top geklauwtert, maekte zulk ders diervoegen befprongen: dat veel
eenfehrikmet haek-gefchut: dat Al- Volk liet zitten. 7 Liep den Pizarren
magro , toenmaels krank , te rugge over al tegen. De mark-graef, hoewel gewaerfchouwt doorfijngeheimRr 3
fchrij-
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fchrij ver Anthönius Picado, wierd bin- twee merken, tuflehen welke de geT>e mark- nen de ftad los Reyes vermoord, op
heim fchryver Picado teikende Frangraefver7
jaer
vijftien
honderd
een
en
veertig,
cifcus Pizarrus. Aldus fneuvelde die
moord:
door Almagro de longe. t Lijk na het beruchte held , op wiens geluk de
kerk-hof gefleept, bleef ettelijke da- Spaenfche moogendheid haer toeleg
gen leggen tot ieders fpot: ter tijd lan veftigde : om met de Peruaenfche
de Barbara , 7 zelve onderdompelde. fchatten , als zeenuwen des oorlogs,
Sijn vader Gonzalvus Pizarrus, toege- een vijfde alleen-heerfching, na de
naemt de lange Borger uit Truxillo, wasvierde der Romainen, op te rechten.
hopman over eenbende krijgs-knech- Maer Almagro, hoewel by de meefte
ten in Navarre. Defe had twee echte Spanjaerden hem 7 hoogile bewind
zoonen, Ferdinand binnen 7 Spaen- wa'sopgedraegen, vond hierendaec'<
fche flot Motta aen kant geraekt, en tegenftand , niet zonder fwaere ne1 oan, gtfneuveh tot Cufco, als Mangoderlaegen wederzijds. Tuflehen dit c^hh»
Inga die ftad bemagtigde. Gonzalvus woedenlandderechts-geleerde Vacca '" w :
fijn af
bcmfl
en Francifcus Pizarrus waeren in hoer-de Caftro , met kaizarlijke volmagt,'
dom geteelt. Francifcus Martijn deAl- omtverdeelde Peru tot ruft te brencantara eikendeeen moeder met loan gen. Niet minder bereikte hy, als dit
en Ferdinand; doch een andere vader. oogmerk ; Want Almagro de jonge,
De mark graef Francifcus een man, verzot op landbeftier, trok Caßrtr'm
die noch ongemak noch gevaer ont- 7 vlakke veld chupas onder d'oogen;
zag en diervoegen d'ooriogs - konfl doch alzoo fijn gefchut over Caßroos
begreep, dat voor geen beruchte bei- heir, uit delaegte inaentogt,buiten
den behoefde te wijken. Binnen los hinder fehoot, ftond Almagro bloot
Reyes bouwde hy twee konftige wa- voor de haek-ftukken des wederter-moolens, een Dominicaencr kloo- partyders: 7 gevecht evenwel duurde
fter, en noch een ander den monni- tot de nacht : 7volk onder elkandet
ken de la Merced, en voor hem zelf gemengt ftreed op 7 afgevörderefe
een prachtig paleis. Anderzints droeg krijgs-woord en 7 onderfcheid tufan inborß:
zieh nederigen minzaem; want hoe- fchen roode en witte veld-teikenen :
wel 7 hoogile gezag voerde, uit 's kai- de duifterheid verdubbelde de grouzars naem, over tgroote koningrijk wel der quetzendeen gequellte. Ein- ^ff^'
Peru, en meer rijkdom bequam , als delijkvoetflaekte Almagms volk.be- jtfgl
ooit deRoomfche, Perfifche, Griexe halven d'hopmannen Bilbao en Chriof Aflyrifche alleen-heerfchers beza- ftoffel Sofa. Defe vielen tegen de drang ^^4
ten ,gingin tzelvegewaed,metwelk vandevervolgersin : haktenenkerf-^jjj
bekleed was, toen armelijk zukkelde: den aen alle kanten: melden te gelijK
"
namentlijk in een kort fwart laeken haer naemen en manflagt aen de landwambais met lange fchooten, een voogd Francifcus pizarrus bedreven: i
broek boven de körte ribben toege- en ftorten ten laetften neder heldac- j
bonden, met wittefchoenen en hoed, dig , door duizend wonden afge- •
en voorts rappier en ponjaerd. Om maekt. Ten zy zommige vluchtefinden hals knoopte hy doorgaens een gen haer wittefluyersverruilt hadden
linnen hand-doek : ten einde 7fweet met de roode van de verflaegeneuit
desaengezichtsafdroogde: alzoo by Caßroos heir, zy waeren den bloedivredens tijd gantfche dagen met bol- gen dans niet ontfnapt. Vele nochfpeelen doorbragt , zonder onder- tans zijn des morgens by de Peruaefcheid van perzoonen ; want hy tot nen doorfchooten. Rodrigo Salazar
zulktijdverdrijfmeenigmael verkoor Almagroos fladhouder leverde fijn
een bootsgezel of molenaer. Hy be- heer aen Cafiro over: die hem ten
zocht zomwijl de flechtfle burgers« fwaerde doemde. Defe veldflag geen bleef ten eeten by arme luiden, ' fchiede den fes en twintigfte van
kondeiefen niet zonder rijke belooning. Hykonherfft maend van 'tjaer vijftien honnoch, fchry- de lefen noch fchryven : weshalven
derd twee en veertig : wanneer des
alle bevel-brieven afgingen met fijn nachts diervoegen vroos, dat de
mee- »•
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Bitterekou- meefte gequeften wegens koude verbeurde'tleven. Om een fchrik te
dood-verftijft lagen. Cafiro nam een maeken onder alle door de ftraf tegen
cafin ont- bloedig begin vanland-beftier: ont-weinige, verwürgdehybinnen Trudektnieuwe dekte door verfeheide hopmannen
xillo broeder Peter van onfer Lieve
landen.
de geweften ooftelijk van Peru, be- Vrouwe orde - en beftelde Caftro ter
fpoelt door de groote ftroom de la hechtenis tot Lima: ter oorzaek *Alplata en rievier Marannon : alwaer magro zonder ding tael aen kant
woefle menfeh-eters vonden, en een ! hielp, en Cufcoos poorten floot, wan
vifch gelijkende na een hond, die te ! n eerfijnafgezand y^oor die ftad ver
land ftapt,en zelf gewaepende krijgs- fcheen. Ondertuflchen floegen de
knechten vermelde. Anderhalf jaer Spanjaerden allenthalven aen 't muihield Caftro ongemoeyd huis binnen fen : wilden de kaizariijke plakkaeCnfco: wanneer met d'overkomft ten geenzints gehoorzaemen : verdes onder-koninx Blafcus Nunnez Vela,kooren tot opperhoofd Gonzalvus Pi- Go»z*lvut
alles over hoop geraekte. Defe by zarrus: die binnen Cufco vijf honderd tr^kTtegen
kaifar Carel de vijfde afgefchikt, ne- mannen wapende,met welke hy recht *\ onder.kovens vier rijx-raeden Diego, Tepada, toe op los Reyes aen-trok: onder voor- mng Vel*'
Lifon Tejada , loan Alvarez en Peter wending, om aldaer aen 's koninx
Ortiz, (om der Spanjaerden moed- Raed een fmeek-fchrlft in te leveren,
wille en wreedheid, tegen de Peruae- ftrekkende tot fchorfing der nieuwe
nen ondraegelijkerwijzegepleegt, te plakkaeten, ter tijd de kaizar, van
beteugelen) geraekie op 7 jaer vijf- de gefchaepentheid der Peruaenfche
tien honderd vier en veertig binnen ftaet nader onder rieht, anders fich
Tumbez; alwaerhyaenflondsdekai- mögt beraeden. Twintig fwaere veldd'Onder-ko zarlijke plakkaeten af- kundigde. ftukken volgden t heir, over rouwe
ning Vela
d'Inhoud hield in. Alle peruaenen bergen by Peruaenen gedraegen. Tot
verkondigt
worden uit Jlaverny ontjlaegen Geen ieder fluk, uit fijn roo-paerd gelicht,
's kaiz.ars
Spanjaerd zal haer de minfte overlaft was drie honderd man; doch twaelf
plakkaet:
doen: noch der zelve dienft zonder be-torften 7 fluk niet verder dan hondongen loan, of leef-togt zonder betae-derd fchreeden: wierden thans by
ling na waer dt gebruiken. Ieder Span- rivaelf andere verpooft. Hoewel
bezeflende
jaerdfXak tegen zulk een wer de 00- voornaeme hoofden
ren op. Want tot noch toe moeft een > 7 gewigt der zaek, de party van PiPeruaenfchheer, aen elk Spaenfche zarrus verliefen: en , lanx bedekte
voet-knecht drie flaeven , en voor wegen, tot den onder-koning over
een ruiter vijf befchikken : behalven quamen : zoo vielen andere den 011dehoenderen, konijnen,eyeren,an-jder-koning af, en begaven fich onder eeet- waeren ende wijn azua voor ' der Pizarrus. Defe, niet weinig geniet. De gemeine klagte was. Is dit ; ftijft door Peter Puellesflad-voogdWreedheid
Wfaer tegen
van beide.
de loon voor den dienft den Kaifar bewe- .van Guanaco , kreeg ettelijke afgehaer de
erden en
lhUen.
f
• Is ntet ^ maPl& * >eru d"ooronfe \ weekene gevangen, die hyalle ten
t*bi*
bloedigearbeidaen dOoften-rijxe kroon 1 fwaerde doemde. Ook zat d'ondergehecht? Onfe fehouderen zijn verftijftkoning niet ftil. Op bloot vermoeonder de wapenen, de licchaemen on- den van heimelijke kondfehap met
bruikbaer door wonden , en de leden Pizarrus , fneuvelde meenig eerlijk
verlempt door quetzuuren. Wie zalvoor man aen moord-priem of galg.'t Woewijfen kinderen de kofl winnen, indien den weder-zijds had geen einde.
de Peruaenen, by oorlogs-recht totfla-1 Doch Vela geraekt tegen de vier toe
verny vervallen, niet beneodzaekt blij- gevoegde raeds-heeren over hoop:als
ven - om peerlen uit de grond, zilver \ die geenzints wilden toeftaen, dat hy
*// de mijnen te haelen , en vordere los Reyes verwoefte: de burgers en
diend tot levens onderftand te doen > igoederen, nevens tkaizarlijkzegel,
Vela had geen ooren voor zulke rede- Ina Truxillo vervoerde , en 7 land
nen. :sKaifars gebod moeft ter uit- j rondom af ftroopte. Maer dewijl met
voeringgefteld. Wie tegen-morde, j fijn hoofd door wilde, krijgen heimelijk
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melijk den hopman Martyn Robles volgt hem zeven honderd mijl •. eh
aen haer fnoer , als ook Velaes lijf- hangtze op , zoo meenigh uit de
wacht, beftaende uit honderd kop- vluchtertde achterhoede af-fneed.
veiaopeen pen. Voorts ftapte tgraeuw ter been:
Als de nacht de partijen wederzijds
viel tot 7 paleis verwoed in ; greep overviel, blevenze onder den blaeuvreemde
wijs gedenonder-koningrf/jbydekop: en wen hemel in naere wilderniffen legvangen
fleept hem na dehoofd-kerk binnen gen. De paerden, om niet af te dwalos Reyes alwaer de vier raedsheeren len, wierden vaft gemaekt aen zakvergaedering hielden. Menverftond ken met aerde gevuld , en in kuitert laetften den gevangen fcheep te len gedolven, rondom toe-geflampt.
doen, enna Spanjen te zenden. Al- Pizarrus leed grooter gebrek van
vares Cueto lag met tien Zeilen voor leef-togt, dan Vela: als dewelke in de
de wal ; dreigende geweld ten zy voor-togt en voor-baet alle levensd' onderkoning op vrije voeten ge- middelen weg - voerde of verdorf.
fteld wierd, De vier rijx-raeden na- Sijn paerden, die niet langer konden
men zulx oevel op: maekten vlotten volgen, hakte hy de beenen af: en
vol haek-ftukken gereed : om t vaer- liep uit 7 ftedeken Pafto na Popayan.
Pizzarrus afgemat keerde binnen
d'Ammi- tuig te vermeefteren. Cueto te fvvak
rael Cueto tot tegen-ftand, ftak vier fchepen in Quito : alwaer hy 7 heir voor ging in
»vervallen,
brand: en hellte met d'overige 7 an- allerley uitgelaetendheid van gaftery
ker nae de haven Guauara : alwaer en hoerery, zonder eenigzintstetaehy , door Diego Garzias over-Val- len na de verrichting des onderkoien , fijn vloot den rijx-raeden over- ninx : dieondertufienen nietllilzat;
leverde : met welke Vela, onder het want, met vijf honderd man ter been
opzicht van Didacus Alvarez , zee- geftapt, waegde een kans. Tegen
Ti zarrus waerd fteekt. Maer Pizzarrus , die de nacht kregen de legers elkander
tnatkt zieh tot noch toe had voor-gegeven * dat in't gezicht. Pizarrus had niet alleen
voogd van
niet anders focht als het vertrek van meer volk, maer ook meer geoefend
Peru.
Vela , trok met twaelf-honderd man en van beter wapenen voorzien.
dicht onder de wallen van los Reyes: d' Onder koning hier af verbünd-ßjnktijgi.
t,fi:
hing drie onderfchepte borgers aen fchapt diend fich van een krijgs lift,
een boom op : dwong den rijx-rae- welke vruchteloosuit-viel. Hy trekt
den , hem te verleenen een volmagt- met Hille trom des midder-nachts
brief , waer by voor Peruaenfche uit fijn leger plaets, lanx een naere
land-voogd wierd erkent. By wei- om weg : om den vyand in d'hingering, dreigde de ftad te Hellen in der-hoede by duifter te vallen : aleen bloedbad. Geraedzaemfl het zoo de zelve 7päd van vooren met
verzoek in te willigen : te meer al- haek-ftukken befet hield, en achter
zoo geen vijftig weerbaere mannen zorgeloos verfpreyd lag. Pizarrus
los Reyes verdeedigen konden. On- merkte den toeleg niet; alzoo d'hondertuflchen was Didacus Alvaradez den in 7 leger des onder-koninx
met den onder-koning verdraegen. geduurig baften , de Peruaenfche
fchild wachten elkander toe-riepen,
Wageraekt Beide in de mond der rievier Tumbez
te land geftapt, verzaemelden alle en groote vuuren den gantfehen
mogelijke krachten rondom her; nacht flikkerde. Maer dewijl de
doch vlooden na Quito, wanneer de weg on-bebaend en verder om-liep
raeds-heer Tejada, by Pizarrus aen [ als gezegt was, fehoot d' onderkoden kaizar af-gefchikt, aldaer ter ning in de tijd te kort: weshalven
reede liep. Tot Quito feeftelijk in- ; geraedzaemfl vond na Quito d' hergehaelt gelijk ook binnen fan Mi 1 tredte nemen : uit welke Had ftout-^/;r
guel kreegen dagelijx meer aen- moedig uit-viel, zoo haefl de ben- m.
hang. Pizarrus diefwegen gaende I den van Pizarrus in 7 gezicht kreeg.
Hy gekleed met een witte ry-rok,
IVerT!" ngaeem a e k t ' r u k t met vijf honderd man I door welkers lange fneedeneen zat"'"chtKc.r
/•*" Miguel -. doed den ondernzarrm: koning van daer verfluiven : verItijn goud geborduurde wambais
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blonk zat op een rofiche hengft: haelen, buiten kennis van d'eenen
voerde fijn heirheld daedig aen : en de ander. Na veel overflag vind gemaekte een ruime baen tuflehen raedzaem. 7 geld te laeden in een
7
word dood- de vyandüjke flag-orde. Doch Her- klein vaertuig : met t.ze!ve te Vergeßagen.
nand Tores bragt hem een bijlflag op zeilen na Nicaragua, en aldaer volk
'thoofd, dit ter aerde hederplotfte. te werven.- om pizarrus van die hoek
De rechts-geleerde Carvayales vloog te bekümmeren : ten einde aldus
gefwind toe en kapte den geval- 'skaizars gunfl wederom mögt verlene , tot wraek van een moord werven. De toeleg liep groot gevaer: anflog uaen fijn broeder gepleegt den kop alzoo hy geen gezach genoeg of er- Zlnalk't.
af. Pizarrus behield nu volkoomen vaerendheid had om 'tambt van
Ooddeloosheid van 7 veld : vermoorde zommige gevan- hopman te bekleeden. Vela Nunnez
Pizarrus. genen door vergif
andere door broeder des vermoorden onder-kofwaerd en ball : andere bände hy na ninx , in de veld-flag onder Quito
7 afgeleegen geweft Chili : en bragt gevangen, gebruikte groote vryheid:
voorts den tijd door inalleoverdae- zulx , by tqelaeting yan Pizarrus,
digheidbinnen Quito, verflingert op ter jagt reed, en andere tijd korting,
een getrouwde vrouw wiens man zelf verre buiten 7 leger , genoot.
hy 7 leven benam , door een moor> Defen neemt la Torre in den arm
denaer Vincent Paul: welke namaejs Een gardiaen der Minder-broeders
in Spanje \.qt Valladolid aen een galg ging tuflehen beide. Nunnez, vlamwurgde. d Overfpeeldfler bevrucht mende op d'ontdekte fchat, endoor
by haer vader, geraekte nevens hem de fchat op wraek, fwoeraen Torre
aen een deerlijk einde , om bloed- getrouwigheid. Maer eer,- volgens
fchande en kindermoord. Pizarrus befluit, zeewaerd Haeken, lektehet
was nu koninglijk ingehaelt binnen geheim uit : waer door beide Nunlos-Reyes : wierd dagelijx trotzer: nez en Torre qm hals geraekten, en
zulx fijn vrienden zelf te mets een de rijkdommen in handen yan Pidieper en dieper wrok opkropten. zarrus.
7Haperde flechts aen een bequaeTerwijl de Peruaenfche zaeken op overkomfl
me geiegentheid : na welke veele
draf on-gemakkelijk vanG*ft*
haekten ten einde zieh den hoog- rdufdaenigen
ö
1 "1
r r1 , .
tnPeru:
moedigen dwingeland quijt maek- ichokten, quam Peter Gajca, bykaiten. Een vreemde voorval onder an- zar Carel gevolmagtigt, om alles na
dere had hem veel quaed gebrou- goed-dunken te herltellen, in Peru
Wen, ten zy ontijdig aen den dag over. Hy behaudigde door peter
Ben groote quam. 'tWerk leid aldus. Joan de la Hernandes, behalven 'skaizarsbrief,
fchat won- Torre , over-geloopen foldaet van een andere by hem zelf gefchreven
derlijk ged'onder-koning tot Pizarrus , vond aen Pizarrus : d' Inhoud behelfde:
vonden.
by wonderlijk geval in de valleye'Hi- Lang genoeg had de Peruaenfche boo- ßjn brief:
ca een graf . by de Peruaenen voor dem Spaenjih bloed in-gedronken. 'tVermeer als twee eCuwen godsdienflig ivoede rijk fnakte na ruft. De kaizar
ge-eert : en in 7geopende graf geof- bood vergiffenis aller mis-drijven goedfert goud en zilver , welk boven de daedig aen : herriep de nieuwe keuren,
tachtentig duizend kroonen gouds die d onder- koning Vela had gepoogt
bedroeg ,. behalven d'efmerauden den Spanjaerden op d'hals tedringen.
en turkoifen. Hy Hond verlegen met Indien Pizarrus de gemeine welfland
de fchat, om weg tekrijgen. Eens beoogt, kan lichtelijk zien, dat de wadeelsbekommen voor 'skaizarson- penen moeten neder-geleid. Te vergenaede, indien bereeds aldus ver- geefs zoude hy op de zelve vertrouwen :
rijkj:in Spanje behouden ovjer quam: dewijl ßjn aen hang hem buiten twijfel
ter oorzaek de party van Pizarrus zal afvallen : dewijl naeuwelijx eenig
had gehouden : anderfdeels geen zoldaet zieh tegen den kaizar , niet
kans ziende, hoe hyzulk een rijk- zonder fchuld van hooq verraed, be- ,
dom binnen fcheeps-boord mögt n
L
^ •
°
1
'
brengt PtJtaette karten. "Pizarrus , bedraey t zarrus tot
met defen handel, leid krijgs-raed.
?"%»'J
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De Hemmen vetfcheelden onder- tuflehen was het aldaer diervoegen
Hna • Zommige vonden geraedt- ! zorgelijk Van de tegenwoordige
zaemft : Gafca heimelijk-aen kant flaets - ftand te reppen : dat om een z^k
te heben • andere openbaer gewejd ; oneffen-woorddemoordpriementen^'»««.
te niesen. De meefte bedachten een , borft ingingen : of ten minften fneu- %£
middel-weg : namentlijk hem be- j velde iemand aen vergif, zoo haeft
zet te houden by een getrouwe lijf- . verdacht wierd over te hellen tot Gaf.
wacht op het eiland Puna : onder ca. In plaets van Mora vaerdigde Pivoorwending , dat de Peruaenfche zarrus tot het ftadhouderfchap over
Handen befchreeven waeren
ten Truxillo den rechts-geleerde Garcias
einde aldaer voor hooggezaclvheb- j Leon: Defe , vervallen onder Alda- m.^
ber wierd aengenoomen; doch, de- i w « vloot, verkoor de zijde van Gaf»»™
wiil de Heden wijd en zijd ver- w. 7 Liep allenthalven Pizarrus te- ''
fpreid lagen, konden niet zamen-igen. H y echter verlier hem zelf niet.
komen dan zedert hetVerloop van j Bericht w7egens de naderende fche- hyw^i
etzant- tweeiaeren. Middelerwijl moeft een ] pen , roert de trommel binnen Ä j j j j r fchap aen „ e z a n l f c h a p n a 7 hof binnen Madrit \ Reyes: dvyingt ieder die wapenen kon
i7r **" afgefchikt welk tot Tanama aen Gaf- j de voeren*, om dienft te nemen op
cahooge aentuiging deed, zieh niet ] hjf-ftraf: fielt over de ruitery en
te vervorderen op den Peruaenfchen j 'tvoetvolk verfeheide ervaerenc geboodem te verfchijnen , ter tijd de zachhebbers : aen welke zoo veel
kaizar met de wederkomft der ge-. [ penningen ter hand Held als ieder
zanten , zulx ten tweedenmael gela- tot werving erTonderhoud der ge
fte. Maer Hieronymus Loaifa opper worvene vereifchte. Duizend man
biflchop van los Reyes Thomas Mar ftond nu in de waperten : tot welk
tijn Provinciaelder Dominicaenen, Co getal, volgens afgegaene orde, nieumez Solis hofmeefter van pizarrus en j we hulp-benden te gemoet gezien
Laurens Aldana, na kaizar Carel afge- ; wierden uit Cufco Plata , Arequipa,
vaerdigt, lieten de togt Heeken , en Lima, Guanuco en andere omleggenbleven by Gafca binnen Panama. En de plaetfen. Savedrafteevoogdvan
defe had nu ook op fijn zijde gekre Guanuco. uit de ftad getrokken, viel
gen Peter Alfonfus Hinoioja , onder Pizarrus af, ein voegde zichby Mowiens gezach de vloot van Pizarrus i ra , de welke in 7 landfchap Caxaftond. Aldana ontdekte hem infehe- ] malca een wakend oog hield voor
lijxden geheimen raed , by Pizarrus ' Gafca. De flagboeg liep hoe lanx hoe
genoomen. Weshalven Gafca aller . meer Pizarrus tegen. Zedert de newegen hulpbenden uit Mexico, Guat- \ derlaeg des onder.koninx Vela , hadM«*»«ftimala, Nicaragua en fan Domingo be- '; d'hopman Diego Centeno hem zeit ^ * J
dektelijk ontbied : en vier fchepen (verborgen uit vrees voor Pizarrus, vmCau.
uit Panamaes-haven fchikt, onder Al- ! eengantfchjaerineenonder-aerdfch^'J^:
ddna, met drie honderd man : omby / hol. Verkundfehapt van Gajcaes „,
naere nacht aen de zeekant der ftad i oyer-komft fprong te voorfchijn.:
los Reyes te landen, en Pizarrus on- kreeg veertig man en ettelijkepaervoorziens over den hals te komen. j den, uit de verlooren flach gevlucht,
Aldana, binnen de boezem Malabri- \ by een. Metdit volk, hoewel flecht
ge geloopcn, wierd ontdekt en ge- gewaepend, waegde hy een gewigvolgt by Diego Mora fteevoogd van tige aen-flag , om namentlijk Cujco
Truxillo. Mora achterhaelt de vier te bemagtigen. Antonius de Robl'es,
Zeilen : welke hy levens-middelen niet min gehaetals veracht, wegens
en oorlogs-gereedfchap mede deilt. I fijn laege af-komft en klein verBinnert los Reyes deeddeveld-maer- ftand voerde het opperfte bewind
fchalkCarvayales, door Pizarrus ont over de ftad, met vijf honderd krijgsbooden, een prachtige intreed, tuf- knechten b e z e t , behalven de burfchen tloflen des gefchuts en fee- gers*, die op geweer ftonden. beftelijke vreuchde-vuurcn. -Onder- rieht van Centeno, zend Frans Agnierre
uit,
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uit, ten einde het veld ontdekte; weg: riepen luids-keels, lang leve de
doch defe voeght zieh by Centeno: kaizar,filaedood de dwingeland Pizardewelke een om weg neemt, en te- rus. Waerom hy dan geraedzaemfl
gen de nacht onder Cufco komt. Hy vond op tebreeken na 't gewefl Naf
ramt de poort open : drijft de ont- ca. Geduurende de togt , verliepen
zaedelde paerden tegen den vyandt , gantfche benden: zulx hy naeuwelijx
in op de markt ten flag gefchaert. ander half honderd man by een hield:
De paerden helden midden door de van welke alle oogenblikken verflag-ordens : zulx gantfche gelede- wachte , neder - gehakt te worden.
ren onder de voet geraekten Cen- Met 7 vertrek van Pizarrus , nam
teno diende hem van de wanorde: 7 werk een gantfch andere keer binviel dicht in een gedromt op Robles nen los Reyes: men rechte aenflonds
aen : dewelke, alzoo vergeeten had de kaizarlijke flandaerd : de ftadshet krijgs -woordt te geven groot roeper las de brieven van vergifleonheil veroorzaekte; want 7 volk, nis die Gafca uit Spanje overbragt,
door een pik-donkere nacht verby- op alle hoeken der ftraeten, af. loan
ftert, kende noch vriendnoch vyand. Palomino , uit de vloot geiand met
Elk tafle flechts van zieh : zulx vijftig krijgs - knechten vergaedermeer aen eigen fwaerdenfneuvelden, de alle , dewelke uit.'t heir van Pic
dan die Centeno trok. Defe aldus zarrus den vlucht namen. Onder- ?*f *
0
meefter geworden , onthalfde des tuflehen geraekt Gafca onder Zeil, tilfjlp '
anderen daegs Robles en deelde Hy voerde van Panama vijf honderd
honderd duizend dukaeten onder wel gewapende -. ftapte tot Tru7krijgs-volk uit: trok met honderd xillo te land , en maekte een leger
man na de ftad Plata : om Mendoza in 't dal Xauxa : werwaerds alier
aldaer de brengen tot "skaizars ge- weegen groote meenigten toe-vloeyhoorzaemheid. De toeleg gelukte den , uit bittere haet tegen Pizarte meer , alzoo geftijft wierd door rus: als die binnen weinig tijd meer
honderd en dartig voet - knechten , als een half duizend edel-luiden
welke Lucas Martijn uitArequipa lieh door beuls handen moord-daedig
te Voor Pizarrus ; doch die hem by ombragt. Maer Pizarrus; zedert onden kop greepen , en de party van der los Reyes opbrak , vond de ftad
Gafca aen namen. Middelerwijl liep Arequipa t' eenemael verlaeten : kreeg
de vloot, onder 7 beleid van Aldana, by zieh de hulp-benden , waer over
in d' haven voor los Reyos, tot groote loan Acoßa ftond , welker getal tot
ontfteltenis der gantfche ftad. Pizar- d' helft was verloopen : trok Centerus legerde zieh met vijf honderd no , gelegert lanx 7 meir Titicaca , swaere
nidtrl e
en vijftig man lanx de ftrand , om onder d'oogen. Op 7 vlakke veld * £
het landen te beletten : fwoer , dat _,
. ° ,
i
i i
jCenlevendig aen ftukken zoude hakken, Guarina ging t gevecht bloedig aen. ttn0.
zoo meenig vlooteling in fijn han- Luide wijk Ribera voerde de voorden verviel : liet Peter Martijn bin- togt van Centeno, die tgefchutlofte,
nen de Had , die aenflonds zoude eer doel konde fchieten. Carvayaop-hangen, de welke 7 leger niet ! les diende zieh van die mifflag : rukvolgde, of uit het leger te huifwaerd te gefwind de haek ftukken dicht
keerde. Martijn ging ten dien ein- voor de vyand : en maekte met
de met een beul vergezelfchapt : fchrot zulk een opening , dat ganten , als de beul te langzaem zam- fche geleederen weg gefchooten
melde , doorftak zelf meenig bor- wierden. In d'eerfte torn fneuvelgen Onaengezien alle vluchtelingen den meer dan anderhalf honderd
ter dood gedoemt wierden by Pizar- krijgs-knechten. De ruitery, verrus, vertrokken echter fijn getrouw- fchrikt door de nederlaeg van 'tvoetfte vrienden ten grooten getaele, volk, rent af. 'tVoetvolk , van ruinacht aen nacht: ja de foldaeten zelf tery ontbloot,konde naeuwelijx ontreeden by vollen dag te vier-voet fnappen : alzoo Pizarrus de achterfle nederhakte door fijn busdragers,
Ss z
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en de voorfte in de vlucht door de veld Saquifagrana. Ses veld-ftukken
paerde-voeten vertrad. Ses Peruaenen verdeedigden de enge toe gang der
bergden Centeno, krank leggende op leger-plaets; welke aen d'eene zijde
eenros-baer, uit den ftrijd. Wreed veilig lag door een rievier , moegebruikte d'overwinnacr den be- ras en hoog gebergt, en van achter
vochten zegen. Zoo meenig na de door een diepe gracht zonder waveld-flag in handen viel, wierd door- ter. Gafca ftond boven op een heupriemtof gehangen. Gafca, wegens vel, en bezichtigde duidelijk 7 heir
defe nederlaeg bericht, kropte fijn des vyands in de laegte. Den ganthartzeervoorzichtigop: maekte alle fchen nacht bleef fijn volk gewaepent
noodwendige oorlogs-gereedfchap: ftaen: leed zulk een koude, datgeen
optogtvan trok met negentien honderd man uit wapenen konde voeren: daer pizarGafca: fe v a u e y e Xauxa na Cufco, op den weg rus beneden over hette klaegde, volgefterkt door de rijke hulp-benden, gens de vreemde geftalte der Peru- iMmufm
die d'ervaeren veld-heer Peter Valdi- aenfehe lucht ; want de toppen leg- dii*Aavia uit Chili aen bragt. T o t Andaguar gen aldaer verftijft van ftrenge vorft, {jjjj 1
rao hield 7 leger hake: ter oorzaek daer de valleyen, zomrijdsgeenmijl ten.
hetweek winter-weder, welk de we- verder gezengt worden , vermids
gen onbruikbaer maekte wegens / de ondraegelijke wärmte. Met den morgeduurige flag-regenen. De tenten gen-ftond daelde Gafca den berg af:
enmaiz begon te mets te verrotten: fijn ruitery verdeelt in twee vleugels,
en de voclitigheid verfpreide een ftond ter flinker zijde onder foanSadoodelijke roode loop. Metdelente vedra : de rechter gebood Balthaxar
brak Gajca op. O m over de rievier Caftro : Mendoza voerde eenig licht
Apurima te geraeken , was groote paerde - volk op hem zelf. Valdivia
fwaerigheid: alzoo Pizarrus de brug- I hield zieh by 7 gefchut. Gafca zelf
gen allenthalven had afgeworpen : en i was in de voor-togt der vuur-roers.
d'over-togt geweidiger hand fcheen ; Pizarrus fchikte de Peruaenen aen de
te zullen beletten. Gafca dient fich i rechter-hand vanfijnflagorde.Ce/>evan een krijgs litt. Hy laet dan op da en Acofta hadden gezach overdc
drieverfcheide plaetfen hout en rijs- ruiters , Carvayales en la Torre over
werk te zamen brengen: ten einde 7 voet - volk , Sebaftiaen Vergara en
de vyand mifleid niet weten mögt Peter Soria over de veldftukken.Zoo
waer het gelden zoude. Eindelijk haeft ds ftrijd haerverhief, trokftrukt Gafca over diepe fneeu-bergen na peda met een groot gedeelte der ruiCotabamba: alwaer de brugge fchielijk tery na Gafca, welken de rechtervleumet drie kabeltouwen overgebragt.is. i gel buflehieters volgde. Om d'overVier honderd man had nu doever aen loopers te veiligen, fchooten Centeno
d'ander zijde der ftroom onder de en Mendoza dicht onder de flagorvoet.Demeeftefchadeleedderuitery; dens van Piezarrus toe : welke meer
want meer dan fertig paerden met wa- en meer ontbloot wierden : alzoo
penen geladen, dreeven voor ftroom zommige de vlucht namen na Cufco,
af tegen de rotzen: welker fcherpe i andere met gantfche vaendels tot Gtft,
kanten doodelijke wonden maekten. ! Gafcaes heir in-Hapten, verzoekende ««««•*
Pizarrus, wegens de gantfche handel hjfs - genaede. Pizarrus ziende zien
by de verfpieders bericht, vaerdigt rondom verlaeten , riep: Nadienalle
Acofta met twee honderd bus-drac- haer begeven onder de kaizerlijke fiangers, omd'over-gekomene te flaen; daerd, wilik ook derwaerds rijden: mif
doch defe vond'tgetal te fterk.dan dat fchien zal my barmhertigheid gejehieeen torn dorft waegen. Ondertuf- den. tAcoßa viel hem in. Wat! laet
tritt Or.tr
Je ftroom fchen geraekte 'tgeheele leger aen de ons in dedikfte drang der vyanden ValApurima
rechter oever van Apurima op een ien , en held-daedigfterven. Pizarrus
hooge berg. Pizarrus had zieh be- antwoorde: Neen , nu ik eer en goed
graeven met negen honderd man , quijt ben, moet zorge draegen voor de
vijf mijl beneden Cufco in 7 vlakke ziel, dat aen de zelve ook geen fchaede
l/jde.
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lijde. Terwijl dit zeide , klimt van izach-hebbersfmoorden: de gemeine
7 paerd met konftig zilver-tuig be- foldaeten kregen flechts een klein
hangen , levert hem en fijn fwaerd in aenpart : weshalven een fwaer mifhanden der farjant Villavicenzo. Hy { noegenby vele wierd opgevat: dreigdroeg een licht harnas, goude helmet, den feiteiijkheid te plegen ten zy
waer op een köftelijke pluimaedje meer ontfingen. Doch Cianca kreeg
flingerde, en een pronkpenning rond- de roervinken by de kop : welker
om vol efmarauden bezet om den ftraf een algemeine vrees veroorzaekhals. Geleid tot Gafca, fnaeuwde defe te : en de vrees zetted'ontfteldegehem toe : Dunkt u niet't werk wel be- moederen ter neder. Gafca had inj?/»vordere
fleldte hebben, die fchuldigftaetaen ded'oorlog tegen Pizarrus gefpiltmeer vemchtm&'
verquifting van zoo veel kaizarlijke dan negen honderd duizend dukaefchatten , en vergieting van zoo veel ten, welke penningen meefloprenbloed, om voor u te behouden een on\ ten nam. Na dat hy 7 rijk tot ruft
wettige dwinglandy over Teru ? Pizar-bragt, begonde te denken opberaerus graeuwde even fier wederom : ik ling, die hy ten meerderen deel deed
heb mijn eigen goedtekoft geleid aen deuit d'aengeflaege goederen der weSpaenfche vryheid: en mögt tperuaen der-fpannehngen. Voorts wierd een
/che gebied rechtmaetig aenvaerden , naeuwe voet van fchatting, by de
die nevens mijn broeders Peru moeyelijkPeruaenen op te brengen , beraemd:
gaet wreed ontdekt cn bloedig gewonnen heb. daer
Car- te vooren ieder Spanjaerd haer
mitdigt- vayales u i t de ftrijd onrfnapt ,fchuilde afdrong zoo veel goed dacht : waer
™Mrk? in 'tried; doch is van fijn eigen volk toe geen wreede pijniging , zelf ter
aen Gafca gelevert, die hem daegs na dood toe ontbrak. Binnen los Reyes
deflaglevendig vierendeelde, en Pi- ftond wederom de hooge rechtbank
zarrus , in den kerker verworgd der kaizarlijke rijx raeden gefpannen.
'thoofd affloeg: de andere gevange- Weshalven Gafca, na dufdaenigevernen zijn meeft alle in koelen bloede richtingen , t'huifwaerd keert, met
aen kant geholpen. Gafca vond een een onwaerdeerlijke fchat voor Carel
ongeloofelijke fchat by pizarrus. Ie- de vijfde : en liet t Peruaenfche beder foldaet kreeg hoofd voor hoofd wind aen de rechts - geleerde Cianca.
meer dan fes duizend dukaeten. Zedert is Peru beftiert by onder ko'tZeeghaftigheir trok binnen Cufco: ningen. Op Cianca dan zijn in orde
alwaer de beuls nieuw werk vonden gevolgt Antonius Mendoza , Andreas onder-komet hangen, worgen , onthalfen en HurtadoMendoza, Diego Velafco, Lo- r^nvMrabraeken. Die gebrandmerkt op de pez Garcias de Caftro, Francifcus de Togalley quamen , mogten van geluk ledo , Martijn Enriques, Garcias Menfpreeken. Gafca, hoewel zegeprael- doza , Luidewijk Velafco , Joan Pacheco
J
tsmgroote f
, %.
r
- bi - 1
ender zelve ftaetvolgers. Onder defe
verieegend- de , zag geen kleine lwaengheidalle
te heeft 7t Peruaenfche koningrijk
heid: gemoed. Hy had meer dan darde een vreedzaeme ruft genooten tot
half duizend man by een. Ieder ach- merkelijke ftijving der Spaenfche
te , dat hem, wegens getrouwe dienft, fchat-kiflen. Dus lang wegens de ver!.
eenige rijke bediening toe-quam. eeuwdegefchiedeniflenin Peru voorDaer ftonden wel anderhalf honderd gevallen. 7Zal dienftig zijn de byambten te vergeven ; want Pizarrus zondere landfehappen van dit magtig
1
had de voornaemfle ambtenaers om rijkkortelijk voor teftellen. Tegenhals geholpen : en die eenig ambt uit woordig word het verdeelt volgens
fijn gunfl bekleeden , waeren in de drie hooge vuurfchaeren, opgerecht
*
laetfte flag gefneuvelt of gevlucht. binnen de Had los Reyes, indegewe'/
Maer het klein getal konde niettoe- ften Charcas en Quito. Dit laetflc BefchryS
reiken na de meenigte , welke haer maekthetnoordelijkfie gedeeltcvan jmg*™
f
zelf eenig voordeelig genot toeleide. Peru uit, en beflaet twee en zeventig '£%„?**
V
De openflaende inkomften bedroe- mijl iniengte , de breedte bereikt vijf
i
gen jaerlijx elfmael honderd duizend en twintig, eiders meer , eiders min1
dukaeten : die meeft onder de geSs 3
der.
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der. De winter begint met wijn- zelvetekoop. d'Inboorlingen woomaend en duurt tot d'aenvang der nen meeft by buurten : verlaeten onlente. Als dan vallen fwaere Hörtvlae gaerne haer geboorte - plaets : gaen Kl*ikt.
gen en op 7 gebergt ook dichte bekleed met een hembd rok zonder
fneeuw buyen. Buiten de gezeide tijd mouwen, boven en onder even wijd:
fchuilt de zonne zelden achter wöl- 7 o verige licchaem blijft bloot: 7 lang
ken, d'inwoonders Herven veel aen hair fnoerenze op. Zijn fterk en wel- /»m^
zinkingen, in'tbeginen einde des zo- gefchaepen, en vernuftig genoeg, om ™<**m «
, eenig ambacht te leeren ; doch lo- **•*"•
Po'.'-.tnin mers. De pokken nemen ook veel
lern.
menfehen weg. De Peruaenen komengenachtig , ongeftadig en tot dronmet dit befmettelijk quaed dikwils ter kenfchap genegen : nemen befvvaerweereld : en zetten het den Spanjaer- lijk tRoomfche geloof aen: zulx
den over die fich van d'inlandfche zieh meeft laeten doopen , wanneer
hoeren niet onthouden. Zalzaparilla opfterven leggen: drij venfterkehanen 7thout guaiacan word gebruikt tot del in kotoen , wolle en Jaekencn.
een tegen-gift Hier waflehen veel Aen 7 uiterfte noorden van Quito legvergiftige kruiden; die de peruaenen gen de Heden Tumana , Trugillo, Altot onderling moorden konftig men- maguer MadrigalenPafto. Tuflehen
gen. In 'theetfte gedeeltevan Quito Pafto en Quito ontmoetmen, behalven
vmtk>n. valt de zoete en verkoelende vruchtverfeheide dorpen, de beruchte weg
gnaba, tweepalmenlang, buiten met by dIngas door wilderniflen en vvoelt
een graeuwe fchorfe, binnen vol wit gebergt geleid, de muuraedje van een
merg cn harde kernen. De boom oude fterkte en de wonderlijkefteenewmtm
Boom
guaiaba. auaiaba heeft een bleek-gladde baflbrug
, Lumichaca, welke de natuur over *"*
dichte takken harde en blinkende de fnelle ftroom Guaca gebouwt heeft.
bladeren , bloemen uit vijf blaedjens, Het is een harde klip, wiens voet een
niet ongelijk een paeuwekuif, lang ruim log vertoond, waer door 't wawerpige appelen buiten ruig, binnen ter yzelijk bruifcht. Defe landftreek
met flaeuw-rood vleefch en eetbare brengt weinig maiz voort; maer overHeenen : de wortel wijd verfpreid*is vloedig mortunnosfwijmendem pruizoet, en in water gekookt geneeft de men van damaft: te veel gegeten verroode loop. Defe boom wafcht aller oorzaeken dronkenfchap en fwaere
wegen, byzonder op laege gronden : benaeu wdheid.'t Meir Taguarcocha,bttemeer alzoo uit de korrelen, by de teikend een bloed water, ter oorzaek
t
vogelen opgepikt , en met d'afgang d'lnga Guaynacapa aldaer twintig duiquijt gemaekt nieuwe boomen groe- zend menfehen den hals affneed en
jen. De Spaenfche vruchten , peer- verdronk. 7 Paleis Carangue op een
zakken .citroenen, vygen.granaeten, kleine vlakte, uit fteenen zonder
peeren, queen , oranje-appelen flae- kalk of yzer-werk konftig zamengen buiten gemein weelig; doch ver gevoegt, vertoondinhaerbouwvalrotten haeft. Men wind overvloedig lige overblijffels c n verwonderenstarwe, gar üenmaiz. De weyden val- waerdigeheerlijkh« iu. Weinigverder
r.e
len graefig voor offen , paerden en pronkt 7 koninglijke flot Atabalo,
fchaepen. De fchaepen teelen binnen waer aen dlngas geen koften fpaerveertien maenden tweemaellamme den. Waerlijk een meeftet-ftuk, welk
ren. d'Oceaen levert meenigte van niet behoefd toe te geven den beruchzee-vifch : de rievieren geven vry te gebouwen der Romainen. Tuffchen
minder. De ftroom Barbara plagt eer- Atabalo en Cochefqui een prachtig huis,
tijds goud te fchaffen. Op de vochti- leid een koude fneeuw-berg. Voorts
ge gronden vindmen zalpeter , zeer hebben de Spanjaerden lanx de weg
tot Quito toe verfeheide wooningen,
Herbergen bequaem tot buspoeder. Voordereizigers zijn dienftig d'herbergen tarn- en byzonder in t vlakke veld Annabes , ftaende vijf mijl van elkander, quito, alwaer d'onder-koningtff/<*de
* a n x ^'heere wegen. Ten gezetten flag verloor tegen Gonzalvus Pizarrus.
prijs is allerley eet-waer binnen de Maer d'hoofdftadFraneifco del Quito,
of
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wintertijd wierd weg - gefpoelt. De
Hoofd-fiad öf ook egkehjk Quito genoemt, na
ftad leid op een drooge zandige booFrancifio d e paleifen alhier by d'Ingas geflieht,
deiguito. k e fl a e t e e n naeuwe vlakte, bezet van dem , in 7 midden van een gracht,
gebergt, welk aen Puerto Viejo voor met verfeheide bruggen beleid, doorde Zuider-Oceaen rijft en tegen de fneeden. De ftraeten loopen breed
•
Noord zee ftoot, nevens Carthagena. en recht. Vier markten maeken een
d'Inboorlingen rondom Quito zijn groote ruimte. Behalven d' hoofdZedigerals andere Peruaenen. De val- kerk flaen twee andere tempels, aen
leyen , alwaer de zonne klemt»drae de'fanten Seboftiaen en Blafius toegegen allerley fruit-boomenen fchoo- wijd. De klooflers der-Francifcaenen
ne wijngaerden. De papas, niet'on- en Dominicaenen wijken elkander in
.. gelijk den aerd aker's, waflehen on- koftelijke timmering niet. Vijf honder d'aerde. Quimba krijgt een mans derd Spaenfche huifgezinnen zijn allengte*en kleine zadekens, waer uit hier nedergeflaegen. d'Ontfangers
een aengename drank gekookt word. van 's koninx inkomflen bewoonen
Van Quito loopt de koninglijke weg, prachtige huifen. Meer als vijftig
alwaer om de vier mijf een fchoon duizend Peruaenen, rondom de ftad,
paleis ftaet, nvCufto, envanCufcona ftaen op gezene fchatting. Om haer
Cßili, meer als duizend mijlen läng. te beteugelen, is Quito yoorzien van
Rockende Een uur gaens buiten Quito rookt een
allerley oorlogs - gereedfehap. De
*"*•
hoog gebergt : zomtijds werpt het meefte handel beftaet in fchaepen,
wijd en zijd dikke aflehe: en maekt koeyen en geiten - kaes , kotoene
een naer geluid, niet anders of don- kleedjens lakenen , vlas , hoeden,
derde. d'Affche befchaedigt't land touwen , zuiker en zout. 7 Zout
boven maete: en zoude meer hinder graeuw en bitter borreit uit een brondoen, tenzydoordeflag-regenenby ne in 7 geweft Mira. Oolie, wijn en
droo-
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ta.ets Thotnebamba:

titzonnentempels,
beide wonderlijk.

ulk Canaris.

Talen Ta.
cunga.
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droogeryen worden een fluk weegs en Rhiobamba hebben ieder een kovan de Zuid-zee de rievier Ambato op- ftelijk paleis. Tegen RhiobambaftootLand cU
c
ge voert, en voorts met karren binnen hetlandfchap Chumbo : uit welk een ***«.de Had. Zuidelijk van Quito istezien moeyelijke weg leid na 'tveer Gua7
7 paleis Thomebamba, in 7 landfchap naycapa over de rievier chongo. t GeCanares, alwaer twee rievieren te za- weftyäw Jago de Puerto Viejo brengt tum»
v :
men-vloeyen.neveiis een läge vlakte, overvloedig voort bat'atas-wortelen, "i'
vol allerley wild. 7 Gebouw zelf leid maiz, juca, driederley zoort guayaten grooten deele vervallen. Eertijds vas, cerezillas endeboom tunas, die
telde het verfeheide zaelen : in zom- wilde vijgen draegt. De Spaenfche
mige lagen wapenen opgeflooten, in vruchten flaegen hier buiten gemein
andere leef-togt en klederen :hoeda- wel. Devarkens,welkernavelopde
nigetimmeringen d'Ingas over Peru ruggeftaet, zijn zeer gemein. Ner- '**"»
wW4Ä
*'
meer als duizend hadden geflicht.in- gens loopen zoo veel en fmaekelijke
zonderheid lanx de koninglijke weg: harten. Behalven ontelbaer gevooten einde by oorlogs-overval aller gelt, voeden d'ingezeetenen binnens
wegen voor den dag waeren. Thome- huis den xuta , fwijmende na een
bamba befchouwde ter lufter hand gans, ehwacdweinigkleinderalseen
deprachtigezonne-tempel: welkers haen, verwonderensvvaerdigfchoon.
poorten niet alleen konftig befchil- De viflehen bonitos worden overvloenert; maer ook met efmarauden dig gevangen; doch veroorzaeken
koftelijk ingeieid pronkten. Beide koorts. Lanx de zee-kuflkrijgen de f*tmdt
w m
7 paleis en tempel, met fijn goud menfehen roode wratten, gelijk ok- *" vol beeld-werk gedekt, beftonden kernooten , byzonder aen 'tvooruit groote toet-lteenen en jafpis. hoofd en de neus. Lanx de Zuider- caraaun
h ur9tndt
Men bewaerde alhier onwaerdeer- Oceaen woonen de Caraques tuflehen '
lijke fchatten. Doch defe heerlijke d uithoek Paftao en rievier Dable.
gebouwen zijn tegenwoordig zeer Haer aengezichten zijn' vol kerven
vervallen. 7 Volk van dit geweft en gaten, van d' ooren af tot de Kingenaemt Canares draegen lang hair, ne toe. Om den hals en armen draekroontjens-gewijs op de kruin ge- genze goude' kleinoodien en roou'e
vlochten, wolle of kotoene hembden kleine kooraeien chaquira, by de
enlaerzenvan cabicia. De vrouwen, Perauaenen hooggeacht. Zy hebben
tamelijkfchoon, zijn buiten gemein twaelf dorpen uit houte huifen.
hitzig op de Spaenfche landaerd: 7 Voornaemfle Manta was eertijds
fpitten, zaeyenenverzaemelenden vermaerd wegens een groote ejmaoogft : daer de mannen binnens huis raud, gods-dienflig aen-gebedenfpinnen weeven en wijve-wörk Puerto.Viejo, befpoelt van de Zuid-zee,
doen. In tjaer vijftien honderd vier is een ongezonde plaets. 't Regent
en veertig, wierden alhier mijnen hier acht volle maenden achter een.
ontdekt dieby na zoo veel goud als De regen begi nt met de wijn-maend.
aerde uit-leverden. 7 Paleis Tacunga De burgers, de voomoemde wratten
leid niet verre van den berg, die voor onder-heevig, leven zelden laag-Gua- ^G«J"
eenige jaeren veel aflehe en fwaere yaquil. anders ook genaemt Culata,
fteenen over 7v.eld wijd en zijd gebouwt aen een diepe inham der
wierp. 7 Gebouw Vertoond groote , Oceaen, nevens de flroom AmbAo,die J£°*
muuren, in welke noch te vinden [fnel af-vlied van 'tgebergte Quito,
zijn degaeren; daer eertijds goude I beflaet een vruchtbaere grond. Men
fchaepen ten gods-dienft geplaetlt I vind aller wegen veel hooning in holHonden. Nevens leid een kloofter, j le boomen. 7 Water der rievier gebyde maegden Namaconasbewoond, neefl de Spaenfche pokken: weshalomdenzonaentebidden. Rondom ven uit alle geweflen geduurig groote
ftaen fteene huifen met ftroo daken. \ meenigte derwaerds trekken. Lanx
d'inwoonders zijn bruin en min- ;d'oevers wafcht overvloedig«^"
zaem. Dev\ekkenMulambato,Mocha farilla. Verwonderens-waerdigisde
brug-
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brugge, welke d'Inga Guaynacapa bouwt, met houte en fteene huifen:
begon te legten over de vloed : doch de kerk en 7 Dominicaener - kloofter
metfijn dood bleef twerk Heeken. fteeken boven d'andere timmeringen
De Guancabilcas ftaen onder de ge- j uit. 's Koninx rent-meerfter houd
hoorzaemheid der ftad Guayaquil. De ( alhier een koftelijk hof. DelandzaeSpaenfche hopman Contera fliehte in ten rondom zijn borte menfehen:
de valleyer//* de vefling Caftro. 7 Ge- \ voor d'aenkomft der Spanjaerden
*t Land- weft Paltas heeft moeyelijke wegen, ! floegenze malkander om de buit
fchap Pal- moeder-naekte inwoonders, koud j dood. De ftadTaenisgelegen in tge- stadram.
tas.
gebergt, de paleifen Piedras en Tarn-1 weftChuiquimayo : alzoo genaemtna
boblanco,verfeheide dorpen en de ftad de fnelle rievier, welke de Peruaenstad Loxa. Loxa, tuflehen twee armen der rie-fche vrouwen en kinderen zelf, tot
vier Catamayo, onder een gezonde verwondering der Spanjaerden, overlucht, aen de koninglijke weg die na fwemmen. d'lnboorlingen befchildeCufco loopt, in 7dal Cuxibamba, al- ren'tganfchelichaemfwart,met'tzap
waer geen vergiftig dier immermeer detvsortelTaguas: en leven meeflby
gevonden word. De boodem draegt de geflampte plante Tuca A e n d'ander
weelderig eiken
noote-boomen, zijde van 't gebergt, welk d oevers
eilen , willigen, cederen, maiz, garft van Chuquimayobeüaet, leid Tgewefl: Landen ?een terwe. N iet verre van de ftad Perico,vruchtbaer en dicht-bewoond: r'eoen chc~
fpringt een heete fulfer fontein ,hee- waer tegen t goud-rijke landfchap
lende allerley wonden. Gevoogelt, Cherinos ftoot. Voorts heeft Peru
wild, vee en vifch maeken de plaets verfeheide aengenaeme valleyen: on- vaUeyen.
boven gemein lijftochtig Eenfchone der welke ten noorden uitmunten
kerk eh twee kloofters der Domini- Tumbez, Solana, Poechos en Piura,
caenenen Francifcaenenbrengengeen ! alle vruchtbaer, volheerlijkeg^bou
klein cieraed toe voor de ftad. Ooft- wen, en door ftroomen bevochtigd.
waerd af leid een onbewoond gebergt De eerfte ftad, by de Spanjaerden in
welker toppen onder eeuwig lneeuvv Peru geflicht, is fan Miguel-.zy beflaet stad fan
M Htl
Steden Za- fchuilen. Binnen Cuenca bcWoonen etn droo^e boodem , we ke des zoo- '& -~
mora en
de Minder-bfoeders en Preek-Hteren mers zeerftuift engeduurende de
Cuenca.
prachtige gefliehten. 7 Land rondom winrer-maenden vochtig valt: ver•heeft rijke mijnen van goud, zilver, mids de harde grond 7 water niet verquik-zilver kooper, yzeren i'ulfer. fwelgen kan. De Ingas hebben door
Ten ooflen van de koude toppen An- defe valleyen een weg geleid, breed
des beflaet d ftad Zamora een voch vijftien voet, tuflehen twee muuren
tige grond. Nimmer word 'tvolk al- en geboomte wederzijds. Weflclijk
hier befocht met befmetrelijke ziek- van Miguel vertoont haer 7fledekenstedakeH
ten: zy gebruiken tegen alle quaelen Payta , aen een veilige haven der Zuid f*/1**Vreemde tabak en 'tkruid aguacolla. De nooten, zee. O p tjaer vijftien honderd zenoiten.
die rondom her vallen.veroorzaeken ven en tachentig leide Thomas Canraeuw gegeten een haefti^e dood ; difch de plaets aen koolen : welke
doch gekookt geven goed voedzel. nu acht en twintig jaeren herbouwt
De mijnen leveren ungemein groote ftond : wanneer Joris Spilbergen , na
korrelen goud. Een,wegendeachtien een hard fcheeps - gevecht tegen de
pond, is aen den Spaenichen koning Spaenfche ammirael Rodrigo MendoPhilips de tweede vereert. De ziltige za, in de ruime haven voor Payta ten
bornen geven goed zout. Drie ftrdb- anker liep. Hy fchikte acht fchepen
men van 7gebergt af geftort wente met drie honderd gewaepende fladlen göude-zanden en verfchaffen waerd; doch defe vonden de vyand
lekkere vifch. Byen zonder angels f lanx de wal befchanft , zulx onver'f
maekenveelhooning- De tijgers en richter zatke te rugge keirde. Wes4
kleine leeuwen doen groote fchaede halven de jagten Eolus en Morgenonder de fchaepen^cw, geiten, ver ftarre dicht onder Paytä liepen en
kensenkoeyen.Deftadzelfisnethe- onophoudelijk in de ftad fchooten.
!!•
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Ondertuflchen achterhaeldehopman 7 eiland Lobos , fchuins voor Payta
loan de wit een Peruaenfche viffcher, zeewaerd afgelegen , een wonder-wwvrtmit
#L
die twee maenden lang zee gebouwt lijke vogel, twee ellen.hoogen drie x
had, en goede vangft bekome. 'tVaer- dik, wiens bek, vleugelen en klaeutuig beftond uit zamengevlochtebal- wen na eens arends fweemden , de
ken, voerde twee bezaens, fes fluxe hals was gelijk der fchaepen, op
boots gezellen : zeilde niet min vaer- 7 hoofd Hond een haenekam.Voorts
dig als fcherp by de wind. 7 Gefchut, zond Donna Paulaflee-voogdeflevan
welk de fchepen op Payta lofte, Payta, over Peru wegens befcheidenmaekte zulk een fchrik onder de heid en fchoonheid vermaerd, kool,
;
burgers : .datze met zak en pak na oranjen - appelen , citroenen en an't gebergte vlooden, en de ftad ten dere Ververfching aen d' Hollandfche
bellen gaven , in welk Spilbergen vloot: zy verzocht te vergeefs ont7 vuur Hak : binnen weinig uuren, flaeging van zommige Spanjaerden,
laegen twee fchoone kerken een in de zee-flag tegen Mendoza gevanDominicaener-kloofter, en de mee- gen. Ten ooflen van Payta Undfte huifen aen koolen. Indien de bur- waerd, leid 7 heete en vochtigeland- ^
gers niet flaeuw - hertig waeren ge- fchap Quixos, berucht wegens 'tge-*
weeft, zy hadden kans genoeg, om boomt draegende de welriekendc
dHollanders af te wijfen; want de vrucht canela en de rank-appels #*<*•
onder-koning Luidewijk Velafco, ver- nadtlla, byzonder dienftig tegen het- ^ ^
kundfehapt van Spilbergens aen- zige koortzen. 7 Loof der rank-iwB
komft had de plaets gefterkt met appel boom kan gelijk klim-op geoorlogs - ge7eedfchap en genoegzae- vlochten : de bloeyzem hangt als
mebezetting; maer de moet flabbak- een zon met lang-werpige blaedte. Terwijl spilbergen alhier ten an- jens, rood en wit gefpikkelt: opent
ker bleef, vongen de matroofen op haer drie uuren na zonnen opgang.
en
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en fluit toe voor den avond : even vermenging. Aen de noordelijkfte #«;'«- "an
ag0
of de natuur zorge droeg , om de hoek van Quito valt de ftroom fan Ja- ' '
fchoonheid der uitfleekende bloey- goin de Zuider-Oceaen. De mond der
zem te bewaeren. Behalven de fte- rievier heeft een wonderbaerlijke
deken s Archidona , Avila en Sevilla grond ; want meenigwerf zitten de
del Oro, leid hier d'hoofdftad Quixos, fchepen achter vaft, envoordeboeg
geflieht door Ramirus Davalus op is meer dan tachentig vademen wa'tjaer vijftien honderd negen en vijf- ters. Ondertuflchen zijn defe banken wthoeken
m
i™¥«nStad $*- tig. 7 Gantfche geweft Quixos, ont- gantfch niet gevaeriijk. Ten zuidvolkt wegens 't woeden der Spanjaer- weften van fan Iago leid de ruime inxos
den , behoort onder 7 bifdom Quito. wijk Matthazo, en d'uithoek Francifco,
Ten ooften van Quixos grenWCanela,kenbaer w7egens hoog land en banken,
alzoo genaemt ter oorzaek ditgeweft die haer rood en wit vertoonen.Recht
grooteboffchaedjen heeft, welke de onder de middag-lijn duikt thoofd
vrucht canela overvloedigvoortbren- Paffao met laegland. Tuflehen diten stroomm
gen.
Naeuwelijx een Peruaenfche Matthazo vloeyen de vier groote rie- ^'tximies.
LandCane
landaerd diervoegen mishandelt, als Vieren los Quiximies zeewaerd. Achlauitgemoord.
defe. Want Gonzalvus pizarrus, mei- ter Paffaorijft7 hoog gebergt Quaque.
nende groote fchatten alhier te vin- Weftelijker verfchaft de boezem Caraden, vond niet als boomen draegende ques een veilige reede voor allerley
knoppen gelijk oly ven, by d'inboor- vaertuig. Thans ontmoetmen 7 ftelingencaneld genaemt, met welke Her deken Puerto Viejo, fchuilen de achter
ke handel drij ven: anderzints zijn ar- d'uithoek Laurenfo .-voor welke vijf
me en onvernuftige menfehen, fchui- mijl in zee 7eilandeken Plata leid, nianiPUlende onder vervalle hutten. pizarrus eertijds vermaert wegens een prachti- '*•
liet de meefte verfcheuren door fijn ge tempel, alwaer de Peruaenen fchae...» honden: de wijtgeen fchatten konden pen en kinderen keelden, en dedui* byzetten, noch aenwijfen waer de vels beeiden beftreeken metzulk een
zelve te bekomen waeren. Vorders vervloekt offer- bloed : zy brachten
behooren tot't hoog gerecht van Qui- haer afgod kleinoodjen, goud,-zilver,
to de landfehappen Pacomores enTguar-wolle en kotoene hembdenen manLandjuan fongo, anders ook genaemt 'tgewefltels. Francifcus Pizarrus vond hier een
desaimas. Juan j e salinas , beide maeken meer
onwaerdeerlijke fchat. Tegenwoordan honderd mijlen uit in delengte: dig onbewoond heeft niet anders als
de breedte is niet minder. Degraefige
dorre en wilde boomen. Volgen vorweyden voeden weelderigvee: d'akders de havenen Callo en Zalango, alkers leveren tarwe en allerley gezonwaer goede reeden zijn, verfch water
de kruiden : eiders leggen ook rijke
enbrandhout. 7 Hoofd fanta Helena Vreemde
Mftor.Sat. goud-mijnen. Delandvoogd Iuan de
maekt
ten noorden een veilige inham:tUt'
l. 4 c. V Saunas Loyola fliehte alhier vier ftedekens, namentlijk Valladolid, Loyola,fanop den oever weit een born-putvan
Iago de las Montanas en Caruma. Dejoodenlijm, by d'inboorlingen copey
genaemr, dienftig om 7 wand en fcheWonderlijke Jefuiet Acofta verhaelt, hoe hy buiten
Caruma gevonden heeft groote ftee- pen te teeren. De ftroom Tumbez valt
goud-ßce
ven
nen: welker zommige met goudeade- in een ruime boezem, aen welkers
ren doorloopen, andere haUfteenhalf noord ooftelijkehoek,dicht onder de m ni
* *"
goud waeren: doch wierden befwaer- vafte kuft ,'t eiland Puna, tien mijl in na:
d'ommegang,
leid.
Degrondbrengt
"
lijk uit de rotzen gehakt. 7Meefte
goudvindmen in 7 zand van zommi- overvloedig maizjuca en andre fmakege Weft-Indifche rievieren : de voor- lijke wortelen voort, behalven groote
naemfle vloeyen door Quito Nieuw- boflehaedjen vol fruit-boomen en zalzaparilla.d'ln woonders, fwartagtig en
Granada, Valdivia in Chili en Caravaya
in Peru. Anderzints leid ook'tgoud van middelbarelengte, dragenkotoeaen korrelen , gelijk meloen-zaed, nekleedjens, de hoog-geachte ketegrooter en kleinder , zonder eenige nen chaquira en goude kleinoodjen:
drij ven fterke handehvoerden eertijts
Tt 2
fwae-
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fwaere oorlog tegen Tumbez: lijden draegelijke overlaft leden van Rumiby zomertijd groot gebrek aen verich nagui Attabalibaes veld-overfte, voerde gefwind de gezeide benden derverriehting water.Thomas Candifchftapteop7jaer
u*n Can
vijftien honderd feven en tachentig waerds : om den buit af te haelen, en
difch alhierCanares te helpen. Doch hy vond
alhier te land : vond een fchip aen de
7
ftrand overgehaelt en drie dorpen: teen en het ander ten hoogften bein 7 een ftond een paleis van een Caci- fwaerlijk ; want Ruminagui hield met
que met fteene galdery en aen dewa- twaelf duizend Peruaenen debekomter-kant, en nevens een ruim pak- merlijkfle toegangen bezet : had
huis , volpekpotten en baften om ka- zommige wegen liftig ondergraeven:
beis te vlechten : 't dorp telde ruim en op 7 vlakke veld kuilen gemaekt
twee honderd huifen. Een fchoone vol fcherpe ftaeken, bedekt met riet,
kerk in wiens toorn ettelijke klok- en 'triet met aerde. Beualcazar had
kenhingen, befloegeenopenvlakte. fchranderheid genoeg, omde laegen
De Cacique, getrouwt aen een Spaen- te mijden : hy nam doorgaens omfche vrouw was nevens de dorpe- weegen : rende den vyand ter zijde
lingen gevlucht. Candifch bragt, be- in : en bemagtigde d'hoofdftad Quito,
halven overvloed van offen , vette na kleine tegenftand. Ondertuflchen
fchaepen, duiven en endvogels , de zond Ferdinand Cortefius uit Nieuwk|okken en 't geen niet gebergt was Spanje den hopman Peter Alvaradus,
aen boord : en verbrande voorts de die Guattimala bemagtigde: en zedert
gantfche plaets. Doch terwijl alles by'tSpaenfchc hof gevolmagtwierd,
vernielde, vielen onvoorziens hon- om Peru van de noordkant tot Spaenderd Spanjaerden en een meenigte Pe- fche gehoorfaemheid te dwingen.
ruaenen d Engelfche diervoegen op Garcias Holgun met twee fchepen afge- tmkwut7 lijf, dat ettelijke om hals geraek- fchikt ten einde na dePetuaenfche JjgJJ'"
ten , en andere gevangen bleven. toeftandvernam, bragttydingterüg- im'aW\?
J.ilandekm Weinig dieper zeewaerd, vertoond ge : hoe Francifcus Pizarrus onwaer- *"**•
Clara.
haer 'tonbewoonde eilandeken Cla- deerlijke fchatten bequam tot Caxara, alvfeer die van Puna eertijds haer malca. Niet minder dacht Alvaradus,
dooden begroeven.Deinwijkin welk als hier opteflaepen. Hyzetdanaen
de ftroom Tumbez, wederzijdsdicht Puerto Viejo vijf honderd foldaeten te
bewoont, valt , eindigt ten wellen land . rukt hongetig en dotflig over
aen d'uithoek Blanco. Zuidelijk van 7 gebergt Arcabucos : en ten zy in
Blanco ontmoetmen onder de wal eenig rier, een mans been dik, zoet
Eilanden t eiland Lobos , alwaer ettelijke fon- water vond , paerden en menfehen
Lobos, in de
teinen jooden-hjm uitborrelen. Om waeren verfmacht. Naderende aen
Lobos Made punt Aguja leggen de twee eilan- Quito, ftond het gefchaepen tot een
rines.
den Lobos Marinos , tegen over een bloedige burger -ftrijd : alzoo de
laege kuft : hebben geen gras , boo- fladvoogd Beualcazar , geen medemen of verfch water; maer meenigte makker duldende , fijn volk ten
robben , pinguins en ander vreemd veld - flag fchaerdc tegen hem. Door
gevogelte. d'ontdekking defer ge- tuffchen-fpreeken wierd de twifthY"
weften , gehoorig onder d'hoogfte geleid. Alvaradus , voor groot geld
vuurfchaer tot Quito, dient konelijk uit - gekocht, liet Quito leggen. ZeHoi di lan- opgehaelt. Terwijl pizarrus gevan- dert hield Gonzalvus Pizarrus eenidin gihioge tijd huis binnen defe ftad: en
ng mdtr gen hield den Inga Attabaliba zond
Quito ont- hy den hopman Beualcazar na de vertrok ooftwaerd na een landfchap
dekt zijn:
nieuwevefting/*»M/g«<r/; alwaer uit welk overvloedig kaneel voortbragt. ^„»u
Panama en Nicaragua tachentig rui- Twee honderd Spanjaerden en vier «*£«&•
ters en ftijf honderd voet-knechten duizend Peruaenen hielden hemgefel« n t i „ h .
waeren aengekomen. Beualcazar be- fchap. Op de grenzen van los Quixos nuri**richt hoe binnen Quito een groote ftreeden d'inboorlingen , nooit by
fchat gouds lag , cn 7 volk Canares dIngas verheert, tegen hem mannebondgenootcn der Spanjaerden on- lijk: met de nacht paktenze haer weg.
Ter-
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Vreefelifk Terwijl alhier uitrufte, ontftak een tezoeken. Aendevloedendiedwers
enweeder. fchrikkelijk onweder. Boven Horm- uit 7 land in de groote rievier vielen
de de wind tuflehen yzelijke donder- zoude hy een bemande boot laeten
flaegen en fchintelende blixemen. leggen. Orellanadreef binnen weinig als ook
De aerde zidderde beneden, engaep- dagen met de geweidige flroom zoo Orelian
te hier en daer zoo geweidig , dat ' verre af, dat in geen jaer kans zag
meer dan vijf honderd huifen , bof- I wederom optegeraeken : konde nerfchaedjen en ruime ftukken lands gens fpijs bekomen: had dagelijx te
verzonken. Een onbekende rievier itrijden tegen d'lndiaenen, die in kleiliep over d'oevers , en fette 7 land ne fchuitjens ftoutmoedig na boord
rondom plas. Zulx Pizarrus niet dan voeren: kreeg bericht, hoe dichte
de dood voor oogen zag, zelfhadat by d'Amazones woonden vrouwen
de beweeging van hemel en aerde die geduurig oorloogden tegen de
flilde: alzoo nergens leeftogt te be- nabuuren: quam eindelijk in de Noorkomen was. Eindelijk geraekt op der-Oceaen. De ftroom Maranon valt Rivier
7naefte gebergt, verloor veel volk, van 7 gebergt onder Quito, en maekt Mar*nondoor onlijdelijke koude dood-ge- wegens haer kromme bogten meer
vrooren. In 7 landfchap Zumaque dan achtien honderd mijlen : de
Land
Zumaque. kreeg hy ververfching, en overvloemond is vijftien mijl breed. Orellana
Kaneeldig kaneel. Dit wafcht aen groote na Spanje overgeftooken , verkreeg
boomen.
boomen in 7 wild: de bladeren zijn by 7 hof aldaer 't hoogfle bewind
niet ongelijk den lau wriet: de vrucht deslandfcbaps der Amazon es : voerde
groeyt in kleine beezien : defchorfe in drie fchepen vijf honderd man deren wortel hebben een fterke kaneel- waerds; doch onder Canarien gevorfVondere reuk. Voort-gereift na 7 ftedeken dert verliepen alle : zulx Orellana van
watervat.
Coca, vond een waterval, die uit een hartzeer flierf. Maer Pizarrus, verrotze meer als vijftien honderd eilen kundfehapt uit een Spanjaerd by Orelhoog nederplofte : zulx 7t geruifch lana te land gezet, hoe de bergantijn
by ftil weder fes mijlen verre gehoord na d'Oceaen afzeilde , Hond in d'uiwierd. Pizarrus liet fijn ongezond terfte ongelegendheid. Het volk had
volk in Zumaque uitruften. Hy zelf nu , zedert uit Quito trokken een Gebrek van
toog
ooflelijk van Coca na 7 vlakke moeyelijke weg vier honderd mijlen "*,/f»Land
Cttema.
gewefl Guema vol moeraffen. De in- lang bewandelt: de paerden waeren denkwaerboorlingen gingen naekt alleen- meeft alle opgegeten : vele Hierven Aig%
lijk bedekt voor de fchaemelheid. aenongezonde kruiden: andere vieEindelijk gevordert tot de groote len dood van honger en langwijlige
ftroom, Maranon, die 7 land rondom ongemakken : de klederen flingerplas zette , vond geraedzaem een den verrot door regen en wind om
bergantijn te bouwen. De hoefyzers
7 lijf : de fchoenen verfleeten : de
der doode paerden verftrekten tot
degensverroefl : de voeten vol blei^
yzerwerk , d' hembden tot Zeilen.
nen : de licchaemen in diftelen en
Met een gomme, welke aldaer viel,
wierd 7 fchip geteert. Dit geraekte te doornen jammeriijk gequetft : nerwater: voerde de pakkaedje en zie- gens vaertuig, die 7 heir over de ftrooken. Pizarrus volgde lanx d'oever: men fcheepte. Pizarrus dan verlaet
Verwende'
de rievier Maranon, en neemt een anrens waer- maekte zieh door ried en ruichte een
dige togt
weg, of fcheepte zomtijds in de ber- dere weg niet min moeyelijk wegens
van Gonwanneer aen d'ander de Heile rotzen en ongebaende ber*
zalvus Vi gantijn over
zarrus :
zijde der ftroom een gemakkelijker gen. De valleyen begonden bezaeyt
päd lag. Twee honderd mijl waeren- te worden met lijken en half-levendize nu den rievier afgezakt, met geen ge. De kranke enamechtige konden
ander voedzel als wilde vruchten en 'tleger niet volgen, alzoo te haeflig
wortelen : wanneer hopman Fran- voort trok; want ieder oordeelde zoo
cifcus Orellana laft kreeg met vijftig veel te vorderen tot behoudenis, hoe
man , om voor te Zeilen, en lijftogt veel meer wegs hy afleide. Die befweeken , riepen bekende en onbeTt 3
ken-
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kendeomhulp. De paerden ontbrae- nen: javelijns en potten vol ziedende
ken om de fwakke te voeren. Elk water, zulx veel fchaede toebragten
zag den dood voor oogen. Weshal- aen haer beftormers : die eindelijk
ven te rugge geroepen, niet eens te onder dikke borden fchuilende de
rugge keeken de barmhertigheid in boomen omhakten, De nedergeftorfchrikverändertzijndc. Deverlaetne te zijn meeft van Spaenfche honden
fchreeuwden totfanten en fantinnen, verfcheurt. 7 Volk, gehoorig tot de
en om byfland aen Pizarrus ; maer, hooge vuurfchaer binnen Quito, momvoor doove ooren fmeekende, en pelen binnens monds gelijk de Moodoor wanhoop woedende , wenfch- ren. De mannen pleegden eertijds h"rv»n
ten d'overige gelijke uitkomfl en opentlijkfodomietery:waerom door- udn,kt
even zulke vrienden toe, wanneer de gaens quaed huis hielden met haer **"
zelve nood haer avond of morgen in- vrouwen. Draegen körte hembden
fchelijx overviel. Pizarrus, wegens zonder mouwen tot denavel: gaen
hartzeer en fchaemte bekommert, als met ongedekte fchaemte , fwart-bedie 7 volk aldus op de vlees-bank fchilderde licchaemen , en hair gebragt, vaerdigde weinig ruiters voor fchooren na de wijze van een monaf, die binnen Quito de tydingdefer nix kruin : voor en achter is'thoofd
ellendige toeftand bragten: ten einde kael, ter zijde hangen lokken. Om
levens-middelen te gemoet quamen. d'armenen beenen bindenze-dubbelHy was nu op vijftig mijl deftadge- deketenen uit goud, zilver, turkoinaedert , wanneer leeftogt uit Quito fen , efmarauden, witte en roode flekontfing. 7 Heir uitgehongert viel zoo huisjens. Zy doorbooren infchelijx
hittigaen'teeten, dat verfeheide ftik- den neus, lippen, wangen en ooren,
te. d'Overgeblevene bleven onder en fteeken in de gaten peerl-fnoeren.
haer veldheer Pizarrus een geruime Haer fchuiten zijn gemaekt van drie, ***
tijd tot bezetting van Quito : welke vijf, zeven, negen of elf lichte balken: Tmmg:
ftad, op een vermaekelijke boodem demiddelfte is de langfte, de andere'
gebouwt, zeer toenamin 'tjaervijf- leggen na boven korter en korter over
tien honderd vier en veertig, vermids malkander, en worden met een zolde rijke goud-mijnen toenmaels ge- dering gedekt: de Zeilen gehjkenna
guitouit- vonden. Doch niet lang duurde dit een verkeerde bezaen, kleinder of
gemoord.
geluk ; want alzoo Quito de zijde des grooter, na de groote of kleinheid der
onder-koninx Blafcus Nunnez Velavlotten ; want zommige voeten vijfverkoos tegen Gonzalvus Pizarrus, tig, andere drie mannen. Dieroeytof
heeft defe de burgers ongenaedig liiert zit op de middelfte groote balk.
vermoord , en d'huifen aen koolen De malten beftaen uit twee ftukken,
geleid. De zelve vetwoefting om de achterwaerds omgeboogen. Wanneer
zelve oorzaek quam den drie dorpen in zee fteeken, werpenze brood en
over in t landfchap Bracomoros , by aerd-vruchten tot offethande over
Joan Porzel ter eener zijde,en hopman boord , en bidden om voorfpoedige
Vergara aen d'ander kant ontdekt: reis. Defe vlotten konnenze licht uit
gelijk zy ook 7 geweft Chiachiapoias malkander floopen: als namentlijk de
vonden, alwaer Alfonfus Alvaradus detouwen, met welkezamen-gebonden
Stad
vefting Leuanto fliehte, omringt van zijn , aen ftukken gefneden worden.
Leuanto
diepe valleyen, door welke verfehei- Op dufdaenige wijze ismeenig Span- *«£
de rievieren ftroomen, tot byzondere jaer dorn hals geraekt; wantgebrui- m ^ .
t m
roik.weo- verfterkingder ftad. Rondom Puertokende de dienft der Peruaenen , om vtit.
Zotin'hoi yieJ° woonen d'inboorlingen boven over te fchepen op de gezeide vlotuugtntjf. in boomen. Om haer 7t onder te bren- ten, rukten defe onvoorziens de tougen vonden de Spanjaerden groot wen los : zulx de balken weg-dreewerk; want het land niet alleen rouw ven , en zy nalandfwommen. Dieren woeft geen fwaer leger konde voe gelijke part fpeelden d'inboorlingen
den: maer ook wierpen de Peruaenen van 't landfchap Quito aen'tmagtig
uit haer verheeven hutten fwaere fteeheir, welk Guaynacaua Attabalibaes vader
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der affchikte, weinig voor dekomil de brandende zonne. De valleye valleyen
der Spanjaerden in Peru , om Quito Motupe heeft overvloedig geboomt, **otupe,
te bemagtigen. Hy gelafte de Vol- welk haer voedzel trekt uit een rie- Tuqueme,
keren Guancabilcas vlotten toe te Hel-vier by een drooge boodem opge- Cinto.
len; ten einde fijn leger over de wij- fwolgen. Alhier valt veel kotoen
de flroom Chongo gelijkelijk fcheep- Volgen voorts in orde de daelen Xate. Men had, volgens gegeven or- yanca , eertijds buiten gemein volkde , meer dan duizend vlotten by rijk en vol paleifen. De ftroom, door
d' hand : die, ter halver ftroom ont- 7 midden vloey ende, word met graffnoert , met 'tgewaepend krijgs- ten afgeleid, tot het bevochtigen der *
volk in 7 midden der fnelle vloed akkers. Tuqueme is niet min luftig
weg-fpoelden. De tempels, op defen wegens dichteboffchaedjen. De verboodem aller wegen , hadden deu- valle palleifen betuigen genoegzaem
ren, met kotoene kleden behangen een aeloude heerlijkheid. Cinto bena 't ooften. Binnen ftonden d'af- hoeft naeuwelijx voor Tuqueme te
beeldfels van twee leelijke fwarte wijken. Tuflehen beide leggen zabokken of vervaerlijke draeken,waer velige duinen en dorre klippen, op
voor geduurig welriekend hout bran- welke noch kruid of boom wafcht,
de. Uit tofferhout vloeyt de gomme noch levendig fchepfel zieh ontelemi, met welke de lijken gebalzemt houd. De weg duurt een dag-reife,
alle verrotting verduuren. By d' uit- en kan niet bewandelt w7orden zonhoek Paffao ftonden verfeheide ker- der bekende leiders. Voigt de valleye coiiique
ken, alwaer gekruifte mannen, vrou- (follique , bewaert van een ftroom zfltJk°ok
•*
/- i . ,
i
deandere
wen en kinderen aen pylaeren gefpijkert hingen , niet anders of leef- even eens genaemt, en fchuilt onder vaiieym
den, uit kracht der gezeide gomme. de fchaduwe van ontelbaer geboomt. *"/?*»'m mrdm
Ook waeren menfehen-koppen tegen Eertijds dicht bewoont; doch zedert* "
de muuren genaegelt, en tot een de Spaenfche oorloogen byna t'eenemael ontvolkt: alzoo niet alleen
kleine vuift gekrompen door bijten- een merkelijk aental by deSpanjaer
de oolie. De tweede hooge vuur- den vermoord is; maer ook niet wei
fchaer word gefpannen binnen de nige uit wanhoop geweidige handen
ftad los Reyos , waer onder 7t voor- aen haer zeif, vrouwen en Rinderen
naemfle gedeelte van Teru behoord, leiden. Peter Martijn raed-heer van de Orbe
Novo. det.
uitgeftrekt lanx de Zuid zee drie kaizar Carel de vijfde fielt verfeheide5 '• 9honderd mijl, van d' uithoek Aguia, fchrikkelijke flaeitjens ter neder, ten
daer 7 gerecht Quito begint , tot bewijs : hoe de Weflerfche Indiaenen
voorby de ftad Arequipa , alwaer de by honderd duizenden fneuvelden.
rechts-macht van losCharcos aenvang Onder vele voorvallen knoopt hy
neemt : loopt ooftwaerd na Brazil twee aen malkander. De Spaenfche
en rio de la Plata. In defen omtrek hopman Olandus befliep de dochter
leggen de fteden Lima, Arnedo, la Pa van een Indifche Cacique. Wanneer
rilla, Truxillo, Miraftores , Juan de la haer bevond grof fwanger , wilde
Frontera ,fan Iago, Leon Guamanga, weten, of zy uit hem 7 kind droeg.
Cufco, Francifco, de laVittoria, Iuan Om .de waerheid door wreede pijni- schrikke
delOro, Arequipa Jan Miguel, Valuer- ging uit te perfen, word de bevruch- fh]ff'mis
de. Cannette en Oconna. Op d'uiter- te tuflehen twee houte fpitten naekt
fte grenzen van 7 gebied los Reyos leidvaft gebonden , en tegen 7 vuur gefan Miguel. Uit defe ftad loopt een braeden. Defchrik en pijn ontzieWe
zandigeweg, na de valleye Motupe, eerlang de mishandelde. Oevel nam
tuflehen dorre duinen. De beeken, haer vader zulk een moord op. Hy
van de duinen nedergeftort, verzin- loopt dan raezende met dartig metken in 7 mulle zand. Waerom de gezellen na 'thuisvan Olandus: flaet
reizigers , lanx de weg twintig mijl des zelfs wijf en gantfche htüfgezin
lang , kalabaffen vol water of wijn dood : fluit de deuren rondom toe :
draegen : trekken by nacht wegens fteekt debrand in 7 huis: en verbrand
met
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met de lijken zieh zelf enfijnmede- Peru zoo Ieeftochtig als defe. De Ocehelpers. De tweede voorval is niet aen en rievier leveren overvloedig
min fchrikkelijk. ten Indiaenfche vifch: 7land allerley vee en vruchjonge dochter was verkracht door ten. Meer dan vijftig duizend Perueen°Spaenfche efel-drijver. Zy ver- aenen brengen herwaerdsde fchatting
haelt 7fchennisaenhaerouders : en waer op ieder gefielt ftaet. t Kotoen,
maekt bekend , hoe bereid ftaet te welk rondom her valt, word te fcheep
fterven. tAfraeden hielp niet. Zy afgevoert na de Zuid zee nvec mijl
Kichtaan-fliktdan raeuv ejuca door , die ge-v.m de ftad. Buiten leggen vermaetkrvan ... k k gezond voedzel geeft; maer kelijke luft-huifen. De wel-gelegend•enmiord.
o
/-r ,
1
heid der vruchtbaere boodem beanderzints een gewifle dood veroorzaekt. 7t Vergif werkte langzaem. weegde den mark graef Francifcus PiZy vliegt dieshalven tot de naefte zarrus , om defe ftad te bouwen, op
ftroom : gewaflehen breekt een klein 'tjaer vijftien honderd drie en dartig.
boomtjen , onder een grooter ftaen- De haven evenwel heeft geen bede, tot de hoogte van vijf voeten af: fchut: de fchepen moeten aen d'anfcherpt de ftam : en valt met'tbaer- kers ryen, niet buiten merkelijk gesteiAn u
Jidindeftam, dattenbuik wederom vaer. Veertien mijl boven Truxillo¥mü
uitquam. Verfeheide andere doch- ten zuiden, word 7ftedeken laPa- «
ters fpiegelende aen dit voorbeeld, rilla , anders ook genaemt Santa,
hingen haer rontom aen de takken voor befpoelt van de Zuider-Oceaen,
tuL.en der zelve boom op. Doch na Co llique en ter zijde door een verfche ftroom,
zana.paf. v o j„ t \fa\zana van gelijke geftalte,welke een veilige haven maekt,-becamayo.
flooten tuflehen kaelefteenigeheucamaso.
ö
O J
O
vermaerd door de ltad Miraftores : velen. In t dal Chancasleid 't vlekvUkJbruen voorts Pafcamayo, die alle de ande- Amedo, voorzien van Weelige vvijn-*"
re verre overtreft in vruchtbaerheid gaerden en een Dominicaener-klooßer.
en getal der inwoonders : welke, eer De valleye Guanape geeft de beftr nlltym
zy door de Ingas verheert waeren, Peruaenfche drank chica. Haer zee- <""""•/".
den nabuuren ontzacchelijkleefden. haven verfchaft een bequaeme ree- Gumbado,
De valleye pronkte voortijds met de. De vlakte Santa loopt by 'twin- v**»vprächtige tempels meeft vervallen, ters op-water wjjd en zijd onder.
of tot kloofters hervormt. Tegen- tLand leid jammerlijk verwildert,
woedig tieren hier buiten gemein door fchaersheid der menfehen, alwei de koeyen verkens en geiten. zoo van veele duizenden tot weinig
In kotoene lywaed beftaet de voor- honderden , zedert de Spaenfche
Cha
naemfle handel. 'tDal Chacama, al- oorloogen, zijn gemindert. De dichwaer de Dominicaener mo%nniken een
te bofichaedjen grimmelen vol verkoflelijk gebouw bewoonen , levert giftige muggen, die de reizigers elveel zuiker. Vier mijl verder leid de lendig quellen. Volgen in orde de
ruime valleye Chimo genoemt na valleyen Guambacio zeer vruchtbaer,
een oude Peruaenfche heid : isaen- en Guarmey rijk van paerden, fwijnen
Chimo.
zienelijk wegens de prachtige lufl- en koeyen. Joris Spilbergen alhierge-gjf*
Stad Tru- huifen by de Ingas geflieht. In Chimoland , op 'tjaer feftien honderd en1"
xillo.
vertoond haer Truxillo nevens een vijftien , vond de haven voor alle
rievier, wiens water niet alleen door winden beveiligt. Tuflehen de ftrand
graften loopt tot bevochtiging der en 7 dorp Guarmey lag een befloote
akkers; nuer ook ten gerief' van ie- graft : en wein ig verder een ronde
der huis in de Had : welke heeft bree- poel vol verfch water.Aen d'eenezijde flraeten een groote markt, vier de der poel ftond een vervalleflot,uit
kloofters, twee voor Dominicaenen, vierkantige fteen gebouwt, midden
j
een der Auguflijners en een ander van een gefcheurt. De Hollaniers *d
van Francifcaenen , een groote kerk ,
planten op ieder een oranje vaendel,
ftijf vijf honderd huifen en 7 paleis,
hy de koninglijke ontfangers bc- enbezetten de fterkte: tot beveiliging
woond. Naeuwelijx een plaets in der water haelders aen de gezeidc
poel,
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poel, tegen welkers overkant 7 dorp woond was. 7 Slot heeft noch ververfpreide huifen, en een kerk met feheide zaelen enfchuuren : de waneen fpitfe toorn vertoonde. Achter den zijnbefchildert met wilde dieren
reefen hooge bergen ; lanx de voet en gevögelt. De Spanjaerden hebben
wiefch een dichte boffchaedje,alwaer 7 gebouw aen alle kanten onder-grad'inwoonders zieh en haer goed berg ven, op hoop van fchatten te vinden
den, zijnde by tijds gewaerfchouwt. nevens de lijken , aldaer ter aerde
Zulx Spilbergen niet vond in de lee befleld. Twee mijl ten zuiden der
dige huifen dan weinig meel, ettelij- valleye Parmonga, vloeyt de ftroom
ke hoenders, verkens en oranje ap Guaman , by de Span jaer ds genaemt
pelen. Weinige Spaenfche ruiters na de valken, del Halcon : wanneer
quamen eens ontrent de kerk te voor- veel regens valt bedektze een groot
fchijn; doch namen eerlang de vlucht ftuk des dals Barranna. Volgen ein- Baranna','
bofehwaerd. De Hollanders bleven delijk achter malkander de valleyen
hier feven dagen leggen : verkond- Gaura en Lima. De laetfte gaet in groo-maGaur», Lifchapt, hoe in de laetfte flag, voor te alle te boven, en was eertijds onge- >
wernis dagen, 't galtoenJefus Mariat, mein volk-rijk; doch zedert de markgevoertby d'ammirael Rodrigo Men- graef Pizarrus alhier de ftad los Reyes
doza , en fanta Anna by d'onder-zee- timmerde, op 'tjaer vijftien honderd
- voogd Peter Alvares Piger , zonder vijf en dartig,hebben de burgers den
eenig menfeh te bergen , vergaen Peruanen haer landeryen ontweldigt.
auyen, waeren. Naeft aen 7 dal Guarmey De ftad word na de valleye, welker *tfchtügrond beflaet, Lima genaemt, of ook 2 / ™ / w
farmonga yolgt Parmonga , hoewel vruchtbaer
een
^len
en vermaekelijk echter teenemael los Reyes , dat is der Koningen, om dat Reyes
e
op
drie
Koningen-dag
,
de
eerfte
in-fe^*
**i
onbeyolkt. De muuren van een magf
tig flot betoonen , dat eertijds be- woonders binnen de wallen trokken.
Vv
Onder
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Onder den hemel leid geen gezon- derde matten of koftelijk lywaed,
der, vruchtbaerder of gemakkelijker vlakgefpannen : welkte meer dienft
plaets. De getemperde lucht quelt doet, alzoo hier nooit regent. De kaniet door bytende koude of laftige mers en zaelen pronken doorgaens
wärmte. Nimmer flikkeren hier bli- met prachtig behangfei. De meefte
xemen, of verfchrikken de donder- hülfen hebben ook vermaekelijke
flaegen , of duikt de zonne achter toorentjens , gebouwt aen breede
eenige wölken. Alleenlijk valt ge- ftraeten, die op een ruime marktuitduurende de drie winter-maenden loopen : alwaer allerley eet-waeren
eenliefelijk-ruikendedaeuw, welke tekoop komen, als offen, fchaepen,
d'hoofd-pijngeneeft. Nimmerftier- wild-braed, zuiker, oranje-appelen,
ven veelete gelijk door befmettelij- citroenen, druiven en tarwe, opde
ke ziekte. 'tLand rondom de ftad rievier in water-moolens gemaelen.
is zonder weer-gaede aengenaem. De mijnen leveren goud en zilver.
Aller weegen vliegen ontelbaere Byzonder word hoog geacht een*,™
duiven, uit kotten koftelijk getim- kruid, draegen de geele bloemkens, w«m
*'**
mert. Eiders weyd7 vee weelderig. niet ongelijk juffrouw-merk, welk
De boomgaerden draegen allerley zelf een vervuilde wondbinnenkorfruit-boomen : de Spaenfche her- tentijdgeneeft : daer het, geleid op
waerds o vet-gebragt, flaegen hier be- gezond vleefch , t vleefch ten been
ter dan in Spanje zelf. Ten wellen be- toeop-eet. d'inboorlingen vangen
treemi,
fpoelt een Verfche rievier de wallen 'twild zeer vreemd. Zy komen tot *f5«
der ftad, en levert fmaekelijke vifch drie en vier duizend tezaemen : be- ***
ter markt, een vuur roers fehoot van flaen in 7 rond drie of vier mijlen:
de markt fnel-vloeyen de byzonder naderen op zeker gezang en gedes winters, wanneer hoog op water fchreeuw voet voor voet na malkanuit 'tgebergte neder-ftort. De rievier der : zulx eindelijk hand aen hand
brengt byzondere nuttigheid t o e , een kringflaen: en't beflootegedielt
als dewelke niet alleen door flooten dood-fchieten. Voorts woonen bingeieydword, om de landen in de val- nen los Reyes magtige kooplujden.
leye Lima te bevochtigen; maer zelf Men laed hier meenigmaeJ fchepen
onder elk huis van los Reyes, ruflen- na Panama, jeder meer dan tien honde op fteene ryoolen, tot byzonder derd duizend dukaeten waerdig.
gerief ftroomt. Ieder huis heeft een d' Onder-koning over Peru houd een
erve tachentig voet breed, en eens prächtig hof. De vuurfchaer der lnzoo lang, getimmert met hooge trap- quifitie word bloedig gefpannen. In
pen , die na een buiten-galdery lei- een hooge fphooJ leertmen de vrye
den , boven met gefchildert verhee- konften en Indiaenfche taelen, meeft
meltaen de voor-puye vaft, door door befteliing van de Jefuieten. Tot
welke een deur, om binnen tegaen, deftoelvan den aettzbiltcbop binnen
gemaekt is. De gebouwen zijn flechts Lima behoren de bifdommen in Chili,
een verdieping hoog, ter oorzaek \ Charcas, Quito, Cufco, Truxillo, Guanude ftad niet wel hout kan bekomen, I co, P9paian,fan franeifco, Panama, Nidan 7 geen in de valleye Lima wafcht: \ caragua enRiodelaPlata.Driehoofdwelk diervoegen vergankelijk is, dat i kerken , behalven de mindere temhet op 't darde jaer van de wormen pels, fteeken boven de meefte gebouword gegeten. Ondertuflchen vertoonen d'huifen binnen en buiten ,I wen uit. De vierbeedelende ordens
een groote luifter.. De muuren , dik bewonen ieder een prachtig kloofter.
aen malkander gebakken , en met Daer zijn ook twee gefliehten voor
aerde gevult, draegen op de boven- nonnen. Maer tpaleis der jefuieten
ftelijft aerdige prieeltjens, uit groe- fteekt alle de Joefaf. Deftads-haven « ^
ne meyen gevlochten, onder welke leid twee mijl van los Reyes, worqgß' i^*
naemtCallao de LimafiS ruim en veifig- *£*
nhuisui
de
",
s-genooten tegen de zonne Op 'tjaer vijftien honderd negen en
Ichuilen. >tDak beftaet uitgefchil- zeventig, roofde d'Engelfe ammir3«
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richting Frans Draek alhier een fwaere buit. En ondertuflchen hadden de prieflers
n Draek
Hy bemagtigde twaelf fchepen , en 7 meefte goud en zilver verftecken:
ipilberhoewel yzelijk gealhier. bequam in ccn veel zijde en lywaed, welk niemand
Chilca,
behalven een groote kift vol zilver. pijnigt, heeft willen melden. Tegen wandere
Om dufdaenig onheil voor te komen, Pachacama ftoot 7 dal Chilca alwaerplantmg
zijn zedert twee fterkten , van me- nimmer regen valt, noch eenige beek alhier.
tael gefchut voorzien , gebouwt. Ses , of rievier de dorre grond bevochen dartig jaeren na Draek , liep Ioris tigt : en echter wafcht maiz en fruitSpilbergen alhier ten anker: vond de geboomt overvloedig. Inboorlingen
plaets dicht bebouwt. Een fchoone graeven ruime en diepe kuilen in
kerk, ter zijden fleunendeopgalde- welke zaeyen en planten. Doch het
ryen vertoonde van 7 midden des zoude niet opkomen , ten zy God
daks een hooge toorn. Voor de kerk door 's hemels daeuw de kuilen belag een fteene fterkte aen de zee-kant vochtigde, en aen ieder zaed of plant
met fwaer gefchut. 7t Tolhuis was twee hoofden van fardijn , welk zy
een hoog gebouw welk aen ieder met netten op zee vangen , geleid
der vier hoeken een ronde toorn had. wierden. d'Ingas hadden eertijds alTuflehen dit en de tempel bewoon- hier fchoone luft-huifen. Acofta verden de Dominicaenen een heerlijk haelt wegens de volgende valleye Mala,
kloofter. 7 Dak droeg twee toornen. Mala een wonder der natuur zeer verEen vaft flot bewaerde den mond wonderens-waerdig: namentlijk een
der rievier Debezettelingen dreven vijgeboom groent en geeft vruchten merkwaerd'Hollandfche vloot kogels van fes aen de zijde, welke na7 zuiden ftaet, dige vijgeendartig pond toe: welke 'tfchipde wanneer hetzomer is op t gebergt: boom.
Iager diervoegen door-nagelden, dat d' andere helft gekeert zeewaerd
het naeuwelijx fcheelde of 7 zonk. bloeyt en brengt vygen voort, als de
Veertien koopvaerdy-fchepen lagen vlakten zomer genieten. 7 Dal Gu- Guano.
dicht onder de wal gekort. Weinig ano , ruim en vol geboomte, draegt
konde Spilbergen verrichten : alzoo ook de fmaekelijke fruit guayavas
wegens ondiepte belet wierd dicht en guavas, als ook de fchoonfte teraen ftrand te loopen. Ook vond hy we van geheel Peru: weshalven wijd
geenzints raedzaem te landen : de- en zijd getrokken word. Het flot, Konftig flot.
wijl d'onder koning meer als vier dui- welke de Ingas op een heuvel geflicht
zend man by malkander had , be- hebben, fpreekt met haer vervallene
halven ettelijke benden ruiters. Hy muuraedjen van een ungemeine luihield dan flechts eenig fchut-gevaert Her. 7 Beflaet uit over-groote fteetegen de fterkte voor de kerk : en nen, diervoegen zonder kalk of ceverzeilde na Guarmey. 7 Land byCol- menttezamen-gepafl, dat geen naelao heeft een punt van welke een den gezien worden. De verwulfde
lang rif zeewaerd loopt, na 7 fmalle
zaelen binnen vertoonden konflige
eilandeken ißa de Callao. Wederzijds
fchilderyen. Boven uit het flotdaelZuft wederder punt krimpt de kuft weg : zulx
.ijds van
\ de een fwaere fleene trap tot in zee,
twee inhammen halve-maens-gewij-.allao.
fe maekt: d'eene ftrekt noord-weil i enbeflond tegen alle geweld dergolvan Callao na de klippen Pefcadores,, ven. Hier lag een onwaerdeerlijke
d'andere zuid-zuid-ooftelijk tot een fchat opgeflooten. De Spanjaerden
tweede uit-hoek , achter welke een hebben dichte by gebouwt 7 vlek fiek Canruime bogt fchuilt, alwaer de valleye Cannete, anderzints ook genaemt nant<e.
Pachacama gezien word vermaerd de valleye Guano. Twee mijl verder
lalen Pa- wegens ungemeine vruchtbaerheid loopt de rivier Lunaguana door tvethacama.
Vreemde
en eenkoftelijke tempel, by de Ingas te dal eveneensgenaemt.Men fchrijft mefting.
gebouwt. Ferdinand Pizarrus vond de vettigheid toe aen de mefl der zeehier meer dan negen honderd dui- voogelen guana, die haer afgang by
zend dukaeten, behalven 7geen de groote hoopen ter neder-leggen op
zoldaeten en hopmannen roofden. eilandekens onder de vaflekufl. Voigt Valleyen
7 dal Chinca , onder de grootfte vanChinca,
Vv 2
gantfch
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gantfch Peru, en eertijds voor de 1 min onder een gezonde lucht, als op
Spaenfche verwoefting zeer volk- een genoegehjke plaets; doch dikrijk. Hier ftond tentijden der Ingas !• wils gequeld door fwaere aerd-beeeen prachtige zonnen-tempel, by j ving -. welkein tjaer vijftien honTopaynga lupangue geflieht : d' in- 'derd twee en tachentig, deftadovet
boorlingen evenwel bleven ftip by , hoopfmeet. Men fchrijft d'oorzaek
den dienft van haer vereeuw de afgod | toe aen de naeft-gelegen fweevelCinciayema. De Ingas verplaetften ! berg, die altijd brand, en Zomwijl
herwaerds de verheerde vorften, j gevaeriijk boven 7wijd-gaepende
benoodzaekt ten beftemder tijd bin- (log vlammende fulfer uitvverpt. De
nen Cufco te verfchijnen; om den mark graef Pizarrus fliehte de ftad,
krijg te volgen. Veele aenfienelijke fes en veertig jaer voot de gezeide'
perfoonaedjen hadden op deheuve- aerd-beeving. Tegenwoordig teltze
lenzeerkoftelijke graeven : waer in weinig meer dan drie honderd huide Spanjaerden onwaerdeerlijke fchat- fen, behalven de kerk en 'tkloofter.
ten vonden. Onder de lommer-rijke Doch hoewel klein is, valthiergroo
boflehen vlieten allenthalve ruifchen- *•te handel: alzoo 7goud en zilver
de beeken. De w7ijhgaerden, welker uit de mijnen van Charcas, Porcetn
zommige uit korrelen van rofijnen Totofi herwaerds gevoertword, en
voort-geteelt worden, flaegen buiten voorts lanx deftroomQuilca die de
gemein wel. De Dominkaenenbewoo- ftads-wallen befpoelt, lanx de Zuidnen hier een net-gebouwt kloofter. zee na los Reyes, en voorts na Panama,
Van Chinca leid een vlakke weg na Nombre de Dios en Spanje. 't Gebied
7 friflehe dal Ica, bewaeterd door de van Arequipaftrektzieh zeer wijd
Ica,
rievier Pifco, welke by zoomer droog | uit : namentlijk over de ruime val
loopt : waerom d'inboorlingen een leyen tuflehen Hacari en Tarapaca,
graft uit 7 gebergt af-bragten; doch en landwaerd over 'tgewefl Condenu, wegens fchäerfcheid van volk, fuyo, vol \lekken en dorpen. d'In- tioMm,
in de Spaenfche overvallen gefneu- boorlingen aenbidden de zonne :/w*
velt , tot groot ontrijf vervallen. draegen boven de hembden zonder
Alhier ontmoetmen 7 ftedeken Val- mouwen kotoene mantels. Nevens
c
verde : nergens valt beter wijn ,noch dezeekuft vliegen gieren, welket »<>"vfmaekelijker fruit-geboomte. Voigt vleugelen uit - gefpreid feftien palde valleye Nafca, berucht door de men bedekken •. zy pikken d' oogen
Na fat:
vefting Caxamalca, alwaer dIngas uitderzee-wolven, en leven voortsroM ,w
allerley oorlogs gereedfehap bewaer- by zulkaes. Demeeu\ven<j/wrwc« *«
den. Verfeheide hadden binnen de leven by ktabben : haer vleefch is
flad aenzienelijke begraef-plaetfen, niet alleen Hinkende; maer ook
by de Spaenjaerden berooft. Dit dal doodelijk : volgens blijk der gene,
w7ordin veele andere onderfcheiden, die het wegens hooge nood nuttigwelker meefte zuiker-riet voort- den. Aen den weg van Arequipa na
brengen: door alle loopt de beruchte Collao leggen twee groote meiren:
koninglijke weg , weder-zijds be- uit 7 een neemt derievierAfurim
muurt. Naeft Nafca leggen achter oorfprong. Duflang belangende de
vlakke landen gehoorig onder Lima
en andere. malkander de valleyen Hacari, Ocondöor de valleyen lanx de Zutder-Oct- ^
40* na, Camana en Quilca, alle bequaem
om beeften te voeden en vruchten f, aen. 7 Zal noodig zijn de geweiten ^
teteelen;dochjammerlijkontvolkt. | en fteden binnenwaerd te befiehlt-J«^
In Camana doed haerop het ftedeken 1 gen .- en van d'uiterfte noorder grenStedeken Miguel dela Ribera, fterk twee hon- i zen ten ooften boven fan Miguele
Ribera.
derd huifen. De meefte handel be- f beginnen. Niet verre van deltroom
ftaet in wijn, vygen en rozijnen. De / Caxas leid 7 vlek en gebergte GuanaTpa. , f t a d Areq>*ij>a beflaet, landwaerd na cabamba. Tuflehen dit en Caxamalca
7gebergte , den boodem des dais| ontmoetmen 't landfchap Curaca P*J
Quilca, elf mijl Yan de Zuid-zee, met 1 vor 't dorp Motupe en valleye Kayanque.
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'tceweßen que'. 'tGewefl Caxamalca heeft een
(nen haer de geweften Guamachuco, verf
vefting even-eens genaemt aen de weinig verder Conchucos en ver vol- ]'rt::)c>
/7
7
1!
1
t-AtiU CK
voet des gebergte, bevochtigt van
gens
Pifcobamba:
alie
vruchtbaer
en
pmf
twee beeken met bruggen beleid. Een
aenzienelijk flot prachtige zonnen- aenzienelijk wegens fchoone paleitempel, verwonderens-waerdig pa- fen, "hydIngas gebouwt. Ter zijde
leis en künftige baden der ln%as, be- van Pifcobamba beflaet 7landfchap
halven verfeheide andere fwaere Guaraz een wreed gebergt, door welk
gebouwen van rijke hoovelingen, d' Ingas haer koninglijke weg verbrachten groot luifter toe. Attabali- wonderens-waerdig gebikt hebben.
baes gevangenis en dood heeft zedert Een fterk flot uit vier kantige fteen
7 vlek beruchter gemaekt. De boo- bewaerd d'ingang des geweft. 'tVolk,
dem rondom behoeft invruchtbaer- buiten gemein arbeidzaem, werkt
't Gereift
heid voor geen land des weerelds te vlijtig in de goud-mijnen. 7 Land Pincos,
Pincos,
bevochtigt
van
een
rievier,
wijken. d'inwoonders, vreedzaem
en vernuftig, maeken uit gefponne en vermaerd wegens een der koftewol zeer konftige tapijten. Noord- lijkfte Peruaenfche gebouwen leid
ooft ten ooflen van Caxamalca ftrekt omringt door de geweften Guayalas,
haer wijd uit over 7 gebergte 't land- Tarama, Bombon, en Conchucos. 7 Gefchap Chiachiapoias , vol goud-rijkebergt onveilig wegens leeuwen,
mijnen en vee. De Spanjaerden heb- over-groote beiren en ander verflindend gedien, levert veel zilvers,
;tad Fron- ben hier geflicht Juan de la Frontera.
de
vruchtbaere boodem tarwe, maiz,
Tot defe Had behoort niet alleen
Chiachiapoias; maer ook de geweften druiven , vygen , oranje - appelen,
queen, citroenen, cederen, fchaeGuancas en Cafcaynga: uit welke meer
pen,
geiten , paerden en koeyen.
als twintig duizend Peruaenen fchatstad Leon
ting betaelen aen den Spaenfchen d'Hoofd-plaets Leon de Guanuco ont-de(iHMU
koning. Dit volk, en byzonder de fing die benaeming van haer flichter
Vacca
de
Cafiro
,
dewelke
het
Leon
schoone vrouwen , zijn aerdig en fchoon bonoemde, dewijl uit de Spaenfche ftad
vrouwen. ven alle andere : waerom eertijds de
Ingas uit haer een gemaelinne en by- Leon herkomftig was, en de Guanuco,
zitten verkooren. Ten ooften van na t heerlijk paleis der Ingas, hier om
Frontera rijfen de hooge toppen An- ftreex7 te zien. De huifen zijn gedes : achter welke de groote ftroom bouw t uit fwaere fteenen en met
Moyobamba vloeyt, en ettelijke dor- ftroo bedekt. De borgers van los
pen leggen , bewoond by botte men- Reyes ftonden 7 bouwen defer ftad
fehen , allebehoorende tot de Spaen- hard tegen : te meer om dat eenige
'Stadlo
fche ftad fan Iago de los Valles op eenlanderyen los Reyes ontnoomen, en
'altes.
ongezonde boodem,wegens de dich- aen Guanuco toe-gevoegt zijn. De gete boflchaedjen,hooge bergen,7 over- temperde lucht veroorzaekt een lang
ftroomen der rievieren en geduurige leven voor de ingezeetenen. De koi
regen.Maer Chiachiapoioas draegt eenninglijke weg, voorzien van verfeheide pakhuifen, eertijds vol oorlogsi
dicht getakt geboomte met cierlijgereedfehap. loopt midden door dit
jj
ke kroon waer aen een zappige geweft. Ten tijden der Ingas waeren
nvergeiii- vrucht, niet ongelijk den amandelen,
hier waer-zeggers, die uit de Herren
''Taldeitn i n ^ c h e r P e huisjens, fwijmende na toekomflige zaeken voor-zeiden.
i*
' die der caftanien, groeyt. Denatuur- Ook plachten de vrouwen met haer
j;
kenders oordeelen, dat nergens op doode mannen levendig begraeven
den aerdboodem noch liefelijker, te worden. Eindelijk behoort tot Guanoch gezonder gewafch valt. Los Mo- 'nucoos recht-bank 7 landfchap Viticos, „dfchap
La
tilones fchaerfch bewoond, wegens diep in 7 woeft gebergte Andes gele- ntkos,
(
"
,
gebrek van Iijf-tocht, en door ver- gen: werwaerds Ingo Mango week,
i
fcheide rievieren gefneden, fcheid toen de Spanjaerden zieh meefters van
Moyobamba van t geweft Charafmal.Peru maekten. Tegen Guanuco ftoot
Zuidelijk boven Caxamalca vertoo- hetkoude en dorre land Bombon, be- Bonbon.
woond
Vv
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woond by een flnjdbaere landaerd. vertoont fwaere muuraedjen van verAlhier leid 7 meir Chincacocha grooteeuwde gefliehten, d'inboorlingen
tien mijl, met dorpen rondom be- verhaelen, hoe de zelve gebouwt zijn
zet : in 7 midden vertoonen haer van uitheemfeh volk. Dit zeggen
eenige klippen en kleine eilande- fchijnt eenigzints gegrond, alzoo de
kens. Uit dit meir neemt de vermaer- timmeringen een vierkantige geftalte
Rtvierdela de rievier de la Plata haer oorfprong;hebben, daer de Ingas gewend waren
Flau
loopt door de valleye Xauxa, en ont- te bouwen lang en fmal. Voorts ftroofangt te mets de ftroomen Parcos, men verfeheide vifch-rijkebeken ,en
Bilcas , Abancay, Apurima, Tucay en byzonder vol fmaekelijke kreeften,
andere meer. In orde volgen zuid- door t vlakke land uit 7 gebergt Anwaerd de geweften Tarama tarw-rijk, des, haer kruin en verhelfende achtien
Valleye en de beruchte valleye Xauxa, om- mijl ten ooften bovenG/ww^.Defe suda*.
Xauxa.
ringt van fneeuw-bergen. d'inwoon- plaets leid op een vermakelijke vlak- """**
ders, met een gemeine naem Guan- te onder een gezonde lucht. Dehuicas geheeten , wierden driezints fen, uit fteen gebouwt, zijn mettegeverdeelt : namentlijk in Maricabilca, len bedekt. De burgers bezitten wijd
Laxapalanga en Xauxa. d Ingas beza- en zijd ruime woningenteland:weyten onder alle zeer heerlijke luft- den veel vee : bezaeyen d'akkers
huifen. Aen Xauxa grenft 'tdorp met voedzaeme tarwe. DriehoofdAcos , nevens een moerafch vol ried- kerken, vijf kloofters en een aenzieboflchen getimmert; doch eermen nelijk gaft-huis ftrekken toteieraed
'tdorp nadert vertoond haer een hoo- der ftad. Meer als dartig duizend Pege vlakte, alwaer d' oude overbiijf- ruaenen brengen herwaerds jaerlijxe
fels van een vereeuw7d gebouw te fchatting. De mijnen leveren goud,
zien zijn. Weinig verder ftaet 7 pa- zilver , quik-zilver, kooper, yzer,
leis Pico : van waer d'heere-weg loot, zulfer en zeil-fteen. 't Vergifleid na de brugge Angoyaca over de tig kruid mio, dood 't vee, wanneerze
he ftroom
*Zifif
Xauxa. Hier hadden d Ingas het nuttigen. In de bofichaedjen j?m/iinverfeheide koninglijke wooningen loopt een beeil welker pifle een kmdbteß.
en konftige baden uit heete fpring- vuur-roer-fchoot verre Hinkt: dacrbronnen. Voigt 7 dorp Picoy : tuf- ze eens taekt, vergaet de ftank nooit.
fchen welk en Angoyaca, de arm der Volgen voorts de vlakte Chupas cn
rievier Xauxa, met een brug beleid is, paleifen Bilcas, nu totfteen-hoopen
alzoo by winter-tijd te fnel vloeyt, vervallen, beflaende 7 middcl-punt
om door te waeden. Men gaet uit van Peru. Een verfche rievier, die
Picoy na de woeftijne, welker mid- den gezeide paleifen haerbenaeming
del grond het oude flot Pucara ( be- mede-deelt, valt uit Soras, en beteikenende in de Peruaenfche tael fpoelt lanx de komnglijke weg een
onwinnelijkefterkte) befloeg : alwaer heerlijke zonnen-tempel. Sortis een lniUm.
de Ingas haer fchatting ontfingen van vruchtbaer landfchap , vol goud- en
de Volkeren om her meeft tuflehen zilver mijnen. d'inboorlingen be
'tbefneeuwd gebergt woonachtig. bleed met wolle laeken, waeren eerstad Juan De ftroom Parcos bevochtigt 7landtijds wegens ftrijdbaerheid zeer gezien
de viäoria. fchap gehoorig onder Guamanga
, by de Ingas. Die 'tgewefl Vramar- ytff(hiill
anderzints ook genaemt fan Juan de ca bewoonen, worden genaemtdw«- tmum\d*
wft,rw
'
Viäoria. De mark-graef Pizarrus cas. Haer gebuuren Andaguaylas bebouwde defe ftad, op 'tjaer vijftien flaen een ruime boodem in de lengte,
honderd negen en dartig, om den vol tarn vee en fruit-rijk : zijn tot een
getal vermindertdoor de Spaenwe? tuflehen Lima en Cufco te bevry klein
j
dentegen d' in val der Peruaenen, eer j fche verwoedheid. DeftroomAbanhy t rijk volkoomen verheert had. cay heeft fijn oorfprong op 't bergNevens de wallen loopt een zoete I achtig landfchap Parinacocha,be\och
Beck, tot groot gerief der burgers. tigt verfeheide koninglijke gefliehDe oever der groote rievier Vinaque ten , en looft eindelijk in de rievier
Xatt-
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Xauxa. Uit 7 midden van de groote te vermoorden. Arache merkte de
ftroom Apurimarijfen twee wonder- hfl : ftond voor een tijd buiten gelijke fteene pylaeren, waer over een mein bedeeft.' Eindelijk grijpt hy
konftigebrugge leid, by dIngasgc- moed : fmijt den berg 7 onderite botimmert. De koninglijke weg is hier ven : vliegt met groote en veel-vergebikt door harde fleen-rotzen. Ze- vige vleugelen boven in de lucht:
dert ontmoetmen de prachtige ge- en fchreeuwt uit de hoogte : Vreeft
bouwen Limatambo,en over 'tgeberg- niet Aranca en Ajarmango, ter oorte Bilcaconga de valleye Xaquixagua-zaek gy luiden op mijn leven moorna, tuflehen hooge toppen beflooten. daedig hebt toe-geleid : bouwt hier ter
De Ingas plachten hier in fchoone plaets een ftad: noemt de naem Cufco.
lufl-hooven zieh te vermaeken. De Binnen deje nieuwe vefting zal de zetel
koninglijke weg loopt, weder-zijds ftaen der Ingas, onder welker gezach,
bemuurt, door 7 midden van diepe wijd en zijd uit-gebreid ontelbaere
Befchry- moeraffen, naCufco. Ditisd'hoofd- Volkeren buigen zullen : De tempel,
v'tng der flad van 7 Peruaenfche koningrijk,
welke de grond eerlang; volgens Gods
hoofd-ßad
gebouwt
op
een
hardtf
grond,
ronCufco.
beftuit, alhier draegen moet, zal niet
dom met bergen befet, onder een alleen door konß en koftelijkheid alle
koude, doch gezonde lucht, be- gebouwen des weerelds. over - treffen;
vochtigt by twee beeken : beide val- maer ook wegens wonderbaerlijke ofterlenze ten ooflen van Cufco in na't we- handen aen de zonne vermaerd zijn. Inllen , d'een midden door, d'andere dien de borgers outaeren voor my fliehweinig ter zijde af. Het een gedeelte ten , wie rook en vee terjlahting toebrender ftad droeg de benaeming Hanan gen , hebben zekerlijk te wachten een zeCufco, het tweede Oren-Cufco, alwaer gen van geluk kige wapenen en aenwafch
de voornaemfle adel en oudfle ge- der magt, die alle rijken boven 7 hoofd
Vreemde flachten woonde. Wegens d'oor- ftaet te groeyen. Door-boort na mijn
virtiliing
fprong defer hoofd plaets beuzelen voorbeeld d'ooren,ten bewijs van gehoorder Peruaenen, wegms de Peruaenen aldus. Voor ettelijke faemheid. Aranca en Ajarmango,nevens
d'oorfprong eeuwen verfcheenen drie mannen
de voornoemde vrouwen, beloofden
van Cufco.
Ayräche- Aranca en Ajarmango, ver- 7 vereifchte te volbrengen. Hier
gefelfchapt met de vrouwen Mama- op vereerde Ayrache haer een koftecola, Mamacona en Mamaragua, alle lijke quifpel, tot hoofd-cieraed voor
buiten gemein koftelijk gekleed. detoekomende Ingas. Thans wierden
Ayrache had in een goude flinger een Ayrache en Aranca in ftenen verändert;
koftelijke fteen, door welkers be doch behielden haer oude geftalte.
weeging hy de bergen verhief tot de Ajar-mango dieshalven,nevens de drie
Herren toe , ofna beliefte deed ver- vrouwen, begonde Cufco te bouwen:
zinken. Aranca en Ajarmango befloo- na de zond-vloedgebrookenuithet
ten een prachtige ftad te timmeren, hol Tambo, venviffelde fijn naem Aen burgers voor de zelve te ontbie- jarmango met Mangocapa,zoo veel geden uit verre geweften. d' Inwoon- zeid als magtig heer; en heeft zieh opders rondom lieten zieh 'ivoornee- geworpen tot eerfte Peruaenfche komen wel-gevallen. Doch eer zy ning. Voorts leid de ftad Cujco, vol- nerwijken
7 werk by d'hand vatten, oordeel- gens orde der Ingas, verdeelt in vier wmcufcoden gevoegelijkft Ayrache om halste wijken : ten ooften Andafuyo, ten
helpen, uit nijdigheid w7egens fijn zuiden Collafuyo, ten noorden Chinover-groote magt. De toeleg diende chafuyo,en ten weff.enCondefuyo, ieder
voorzichtigbeleid. Zy dannoodigen alzoo genaemt na de geweften, op
hem in een diepe aerd-kuil : ten ein welke de gezeide wijken ter poort
de aldaer, gelijk voor-gaven, den uit zien. Indien iemand uit 7 een of
zonne Ayraches vader aen-baden. ander lan dfchapbinnen Cufco zieh ter
Binnen geftapt rolden gefwin d fwae- neder-floeg, gelijk zulx dagelijx gere fteenen voor den ingang, verhoo- beurde, mögt alleen den wijk bewopende door honger den beflootene nen, welke na fijn vaderland ftrekte.
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De markt beflaet het midden der zamen-gevoegt. Maer boven al munB
ftad, waer van vier koninglijke vve- ten uit 7 paleis der Ingas en fonnen- «»£j»
-jttrj'.t
«ren lopen: te weten na Quito en Pafto tempel. 7 Paleis leid beflooten bin-'**"
Soor Chinchafuyo, na Arequipa doornen vier iangwerpig-Vierkante muuCondefuyo, na 't gebergt Andes door ren. Achter de vierde muur, aen ieAndefuyo, na Chily doorCollafuyo. De der hoek voorzien van een toorn,
twee voornoemde beeken zijn al- pronkt het pal eis, opeen verheeven
lenthalven met bruggen beleid. De heuvel. Het is rond getimmert met
enge ftraeten vertoonen wederzijds een verwulffelklapmuts gewijs, befteene huifen, in gefchikte orde. Op waerd door een vijfde muur, welker
verfeheide plaetfen vindmen ver- vier punten elk een toorn buiten uitxrtemde
wulfdekeldersdiep onder de aerde, fleeken. 7 Gaet's menfehen verftand
ktlders:
en in zommige begraevene fchatten. te boven , hoe de ftichters uit'tnaefl
Defe donkere fchuil-hoeken ver- gelegen gebergte de fteenen konden
ftrekten eertijds voor wooningen der vervoeren , zijn ieder diervoegen
toovenaers en waer-zeggers, groot groot, dat geen veertig paerden een
geachtby de burgers. Defe, uit Chili, van haer plaets zouden fleepen: en
Pafto . Bracamores, Toyma , Bombon,nochtans is de fleen door menfehenhanden herwaerds gebragt; want de
Ghanas Collao , Chiachiapoias Conchucos en voorts andere Peruaenfche Peruaenen, behalven de fchaepen/4geweften herwaerdstoegevloeid ,ge- cos, geen arbeidzaem vee, als paernieten byzonder gemakby de water- den, kameelen, offen, olifanren of
en kooren-moolens , op de beeken diergehjke ken den, voörd'aenkomft
binnen de ftad gebouwt: en zouden der Spanjaerden. De zaelen binnen
ook meer voordeel trekken by een ftonden beflaegen met goude plaefontein, wiens uit-geborrelde vloed ten. Anderzints was de dragt der In- ty/tgt d*
I l t
terfiond in goed zoud verändert, ten gas geenzints koftelijk. In plaets van * * '
zy 'tland rondom overvloedig zout een kroon , droegenze een roode
wolle quifpel om 7 hoofdgewonden,
paleifen : verfchafte. Verwonderens - waerdig
zijn de prachtige paleifen, die de Pe- zulx by na d'oogen bedekte: aen de
ruaenfche adel nu en dan binnen quifpel flingerde een draed, welke
d'omtrek van Oren- Cufco , een ge den landvoogden toereikte, om by
fäd'dt!" deelte der Had, bouwde: alzoo d'In- dit teiken haer bevel te volbrengen.
ingas. gas haer benoodzaekten, aen 7 hof 7 Befchouwen defer draed verootzieh ter gezetter tijd te laeten vin- zaekte zulk ontzag; dat indien d'Inga haergtui,
den : ten einde op dufdaenige voet den inwoonders van een landfchap
alle wederfpannigheidbeteugelden: of Had gebood, haer zelf tot een toe
ja de kinderen van de doorluchtigfte te vermoorden , niemand bleefweperzoonaedjen binnen Cufco op- derftreevig : dlngas wierden gedrabrachten : onder voorwending van gen in een goude ros baer, by honr
Cufcoft
the de Cufcofchetael, in welke d'Ingasderd rijx-raeden. Wanneer bytoeval
tael.
wilden aengefprooken zijn, grondig een van alle ftruikelde, moeft de
te leeren : daer nochtans haer enkele ftruikeling aenflonds met de dood
toeleg was om de zelve als gijze- bekoopen. Geen menfeh mögt hem
laers te bewaeren , op dat de vaders onder d'oogen zien, of fpreken zongeen opftand zouden doen. Onder- der fchenkaedjen. OvergeheelPf«
tuflchen isby defe gelegendheid in- was vermaerd de zonnen-tempel w- ^lCmu
gevoert.- dat, daer Peru na de ver- richanche de rijkfte en koftelijkfte bt»*».
fcheidentheid der Volkeren verfehei- welke ooit de zonne befchouwdc.
de fpraeken fpreekt, echter de Cufco- Sy ftond onder 'tgezach der oppetfche overal verftaen word. Tegen- priefler Villanoa. Aen dit gebouw
woordig hebben de Spanjaerden de fpilde de Inga Guainacapa een onwaer
oude huifen min of meer vertim deerlijke fchat. Onder andere overmen,- zy beflaen uit groote Heenen, toog hy de muuren en 7 dak met dikverwonderens. waerdig konflelijk ke plaeten uit enkel goud en zilver,
wan-
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wanneer te huis quam van de ver- rentjens , by de Peruaenen zeer hoog
heerfching des landfchaps Quito : geacht, gebouwt ftaen ,om rekening
waer uit de Volkeren vervoert wier- te houden des zonnen loops. Tegenden, volgens een vereeuwde gewoon- woordig hebben de Spanjaerden bin- **&'*«***
te der Ingas, na een verre afgelegen nen Cufco vier hoofd-kerken: en lae- 2 S cVgeweft in Peru.Doch Guainacapa, ver ten geenzints toe dat d'heidenen, co.enhaer
hefd op een Quitofche jongvrouw, hetzy oude burgers, het zy deMiti- gehouw'
hield een geruime tijd huis binnen de maes, ( die naem draegen de verheerftad Quito, en een prachtigebruiloft de Volkeren uit haer land vervoert)
met fijn nieuwe gemaelinne: welke den Mocia.een afgod,aen wiens dienft
den beruchren Attabaliba baerde. By- ten tijden der Ingas alle verbunden
zonderlijk zette de vader 'therd op bleven,mogen eeren. Vorders bewoodefen zoon. Weinig voor fijn dood, nen de Dominicaenen, Francifcaenen,
maekte hy hem koning van Quito; Augufliniaenen en de monniken Merdoch Guafcar, na Guainacapaes overlijced ieder een koftelijk kloofter. Doch
den, ftond fijn broeder geenzints toe 7 geiticht der Jefuieten overtreft alle
de bezitting van dit nieuwelinx ver- de andere. Meer als honderd duizend
oortog heerdeland. In 7 vlakke veld Tome- Peruaenen brengen herwaerds haer
Guafar en &*ml><* leverdenfe elkander een vinnijaerlijxe fchatting. In.de valleyen
Attabaitba. geflag, drie dagen en nachten achter
rondom de ftad worden overvloedig
een.Na vrefelijkbloed ftorten.fchoot beeften geweyd. De tarwe, allerley
Attabaliba te kort, en bleef gevangen. kruiden fruit flaegen buiten gemein
Uit dhechtenis ontfnapt,door behulp wel. De goud en zilver-mijnen grimvan een omgekochte vrouw , (ter melen van zoo veel graevers niet als
wijl Guajcars hopmannen en krijgs- voor defen; dewijl de meefte na Poknechten haer bevochte zegen met tofi verhuifen. Maer belangende de
kroefen vol chica , tot onbezuifde dienft, invoorgemeldezonnen-temdronkenfchap toe, begooten ) maek- pel g< pleegt, is merkwaerdig: dat de
tefijnonderzaeten in Quito wijs: hoe Peruaenen , die andere en wederom
hy , verändert tot een flang , door andere Goden eer bewefen, wanneer
een klein gat uit de gevangen isweg- tot Cujco zieh nederflbegen ,den zonkroop : entoe-zeggingkreeguitdcn ne, aldaer genoemt Tecebiracoce, voor
hemel van een heerlijke overwin- d'opperfte God en Schepper moeften
ningtegen Guafcar. Het verdichtfei, erkennen.hoewel ondertuflchen booallenthalven ge'ooft, maekte ieder men. bergen,fonteinen en andere dingaen de. Stoutmoedigdanrukkenze gen ook aenbaden. Zy geloofden,hoe Ayg0^ Co„.
den vyand te gemoet. De voorige kort na de zond-vloed Co«, de zoon
kansverkeerde : Guafcars heir bleef der zonne en maen, uit het afgelegen
verflaegen, en hy zelf binnen Cufco noorden na Peru fnellijk overvloog.
gevangen. Maer zedert Guafcar door iüjn licchaem was zondergebeente,
Attabaliba, en Attabaliba door Pizar- en hing door geen zaemen-voegfelen
rus aen kant geholpen waeren, heeft aen malkander. Hy vulde eiders de
; Mango Mango Inga haer derde broeder 7 rijk diepe valleye: wierp de bergen over
t?**
aen-gevaert : deed geduurige uit- 'rland: en verfchaften den ingezeteI
vallen van ontoegankelijk gebergt op nen tot onderhoud wilde kruiden en
4
de Spanjaerden: en liet de kleine over wortelen. Doch , by de Peruaenen
LAW«
blijtfels van PerufijnzoonZairesTopa verongelijkt,veranderde haer vrucht^*'
na : welke zieh, geen goede uitkomft baere boodem in dorre zanden, en
uit de wapenen beoogende den verjoeg de wölken ten einde nooit
Spaenfchen koning onder-wierp . op regen nederviel.Evenwel, met mede'tjaer vijftien honderd zeven en vijf- doogendheid ingenomen , opende
tig : waer mede de Peruaenfche be- fonteinen, Horte rievieren en beken
roerten ten meerderen deele geftilt uit 7 gebergte, om d'akkers te bewaezijn. Voorts ter zijde van Cufco rijft de teren. Weshalven een geruime tijd
berg Carmenga, waer op kleine too- als opperfte God zoo lang ge-eertis,
Xx
tot
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tot Pachacama, infchelijx van de zon- die eenige waepens in de pooten vaft
ne en maene voort geteelt, herwaerd hielden. Een koninglijk huis befloeg
overquam, uit een zuidelijk deel des d'opperfte kruin , gebouwt uit ftee
afgod Pa- weerelds. Voor defe verdween Con, nen door welke goude aders liepen,
chacama. als zijnde fwakker. Pachacama had nute zamen gehecht met kleevende
de handen ruim. Hy verändert dan jooden-lijm aldaer vallende. Tot
de menfehen, door üwgefchaepen 'tlandfchap Condefuyo behooren de
inmeerkatten,beiren,leeuwen, pa- ftrydbaere Volkeren Chumbibikas en
pegaeyen en voorts allerley vier- Vbtnas.ln 't geweft Pomatambo maektvoerig gediert en gevögelt: maekte men koltelijke tapijten van fijne wolde voor-ouderen , uit welke de te- le fchoon geverft. De Wad Francifco a - r
gen woordige "Peruaenen zijn gefproo-de Vitloria leid in de rouwe valleye »fttdn,.
ten: en leerde haer de aerde bebou- Vilcabamba , beflooten door 'twoeft a°"*
wen. Waerom hem in 7 landfchap Pa- gebergte Andes, gehoorig onder't rijk
chacama een prachtige tempel wierd Andejuyo. 7 Vlekke Iuan delOrovoett mku,a
gedieht: alwaer verfeheide Ingas te die Spaenfche naem na 7fijn goud,dtl0nmeer wilden begraeven werden : om aldaer overvloedig gevonden . en is
dat de duivel, onder de gedaente van d' hoofd - plaets des lands Caravaya.
Duivel
xjchtbaer. een afgrijfelijk menfeh , hem zicht- Voorts ten ooflen van Cufco over de
baer veroonde : en den priefteren op Andes zijn vele en groote geweften.
voorgeftelde vraegen antvvoorde. Om de zelve te ontdekken ontzaeDoch de zonnen-dienfl: binnen Cujco gen de Spanjaerden geen moeitenoch
Tonnendienft hoe- gingzeei plechtelijktoe. In den tem- gevaer. Tuffchen beide lagen woedaenig.
pel ftonden hooge fteene fchavotten, fte wilderniffen, ontoegankelijk topwaer op de offeraers klommen met pen en ruig-bewaffchen Janderyen.
7 eerfte krieken des daegs. Oolt- Zy openden eindelijk vierwegender- Vier»ege4
waerd gekeert boogen d' hoofden waerds. d'Eerfte loopt door de val- "fj'^'
neder , heften d'handen wijd uitge- leye Paqual na Tono , een dorp in u geborgt
fpreyd om hoog : fpraeken binnens 't midden van 'tgebergt: voorts na Md"monds geduurige gebeeden : lever- deftroomOpotari, lanx welke de togt
den eindelijk den priefters fchaepen bekommerlijk valt wegens dichte
of ook kinderen tenflagting, en na bofichaedjen en lleile klippen. Vol't verrichte offer eenig zilver of goud.
gen de heete en niet te min lijftochDefe, zullendeofferen,vallen ,roetigedaelen^//c<j,en voorts begtoeypen zonder ophouden den gantfehen
de woeftijnen vol ruicht en biefen,
nacht over binnen den tempel de
welke
't verder onderzouk benoodzonne aen. Ja zommige fteeken haer
d'oogen uit, als niet waerdig den zon zaekten te Haeken. De tweede weg
tebelchouwen. Eindelijk behouden gaet dertig mijl hooger ten zuiden,
ze een gedeelte der fchenkaedje voor door de geweften Cavinas , Sandia,
zieh; 7 overige word in den tempel, Camata , en Caravaya na Zama. Op
nevens de potten vol affche van ver- 'tjaer vijftien honderd acht en dar- mtOtri^
via
brande kinderen begraeven. Vijf tig, trok Peter Anzurez lanx het ge- "jjff
turn.
mijl zuidelijk van Cufco leid de val- zeide päd. Uit Zama voort -gezet
Valle,
Yatay.
leye Tucay tuffchen hoog befneeuwd vond zeer woefte bergen, dorre wilgeberght, onder een. gemaetigde derniffen en dichte boflehen: geraeklucht, buiten gemein vermaekelijk. te in t landfchap Tacana , en voorts
Op een rotze alliier bouwden dIngas tot de rievier Omapalchas , wederOnwinneeen niet min groot als onwinnelijk zijds bewoont, by deCheriabontsen
Uf flot.
flot. De rotze was omringt met ver- Marquires. Alhier fette hy met vlotfeheide klippige wallen, d'een boven ten over, tegen dank der Marquires,
dandere , tuffchen welke fchuine die zieh te weer ftelden. Doch, verakkers bezaeyt wierden. De wallen mids niet ontmoete dan dorre neiHonden behakt met beelteniffcn van den , troklanx de ftroom opwaerds,
le^uwui ea ander wreed gedierte, bezichtigde de geweften Moios, CothabambaenChuquiabo , enlkecrdena
Ol
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Collao. Sijn meefte volk was vergaen la : in 7 zuiden grenft het aen Chili,
door ongemak en honger. Zedert weftelijk befpoeld met de Zuid-zee,
zijn andere over de Andes na de land- heeft ooftwaerd 'tgebergte Andes:
fehappen , ten ooften wijd en zijd beflaet, onder een koudachtigeheverfpreid , gereift door Camata , an- i mel', volgens delengte, flijfanderdere door Cochabamba. Eindelijk leg-! half honderd mijl, en een boodem
i
gen lanx de zee kuft van Ptru, zoo ! doorgaens ondeugende tot zaeyverre gehoort onder het hooge recht | land, hoewel t vee byzonder fijnbinnen los Reyes, de volgende have | wollige fchaepen, zeer wel tieren. ,
der Ingas waeren de verwende
j
nen , eilanden en hoofden. Zuid- Ten tiiden
J
n
. .
,
.
•
rens-waerooflelijk van d'uithoek Aguja doed
fchaepen buiten gemein vermeenig- digemeehaer uit de Zuider-Oceaen op't eiland
vuldigt ter oorzaek Guainacapa de mgtefchaoEiland fan fan Roque , buiten met klippen omonderdaenen door een flrenge wet *"'
Roque. r j n g C ^ binnen duin-zandig, zonder
verbond, jaerlijx by manier van tienloof of geboomte, vol penguyns , ge
de het vee veldwaerd te jaegen, om
voogelten robben. Midden door valt
den
zonne to_-gewijd teblijven : als
een beek, die 7 t eiland door-fhijd. De
hem goed dacht ftelde een jagt aen :
haven Malabriqo . qualiik befchutteen vong zomwiji veertig duizend
Haven
.
i
• 1 ö,
^i
fchaepen te gelijk VOOB zijn hof-geiMatabrigo. gen de winden, kan by groot vaertuig
niet bezeilt, dan in kalmte. Vervol- zin. Onder de aerde maeken kleiAndere gens leggen de havenen Guanape en ne bijen een bruine en zuurachtige
S mta, alwaer de fchepen uit een ver- hooning.
Beweg
Maer om te komen tot de be- van Cufcd
fche rievier gewoon zijn Water in te
na la Pasc,
nemen, Cafuiaen Guarmay by Peruae- fchryving van los Charcas , wy zulnen bewoont, die niet hebben dan len de zelve beginnen uit Cufco,
houts koolen. O p de mond der reede lanx de koninglijke weg nae het
De eerfle plaets
Gaura flaeteen fchoone zout panne: Hedeken la Paz
'tzout word gevonden by groote har- Mohinaleid nevens een groote p o e l :
de flukken. 'tEiland Callao befchut ter flinkerhand af vertoond haer
7
de ha ven voor Lima, Achter 7 hoofd t paleis Quijpichance, alwaer de SpanGuano fchuilt't eiland Lobos. De ha- jaerden , toen Cufce bemachtigden,
ven Sangällaniszeer bequaem : wes- veel zilver goudenkoflclijkc klehalven lang gezin-twift wierd on- derenvonden. d'Oudevlekke Urcos
der de Spanjaerden , of men de ftad word van een hooge top verre gelos Reyes alhier zoude fliehten. d'Uit zhn. De wegbeflaet uit groote fteehoek Nafca verfchaft een veilig be- nen , met cement zamen-gevoegt;
fchut voor de fchepen. d' Haven Ha- doch loopt voorts door rouwe rotcari geeft aengenaeme ververfching. zen , tot g e n a k der reizigers , uit, stroomm. Vorders vallen de flroomen Oconna,gf bikt na de Tucay , waer een brugge
|
Camana en Quilca in zee. De haven leid. O p 7t gebergt bewoont 7 voik
X
van Arequipa is aen de mond niet Cavinas fteene huifen. Haer gebuuI!
meer dan een kleine killebezet van ren de Canches zijn verhuftig, goedhoog gebergt. Tuflehen Quilca en de aerdig en arbeidzaem : teelen veel
ftroom Tambopallaleid 't eiland Kuli, tarwe, maisenfchaepen: envangen
en weinig zuiderlijker de havenen overvloedig vifch in de ftroomen.
Paracca en Pifca dicht by malkander : Voigt 7 koude geweft Canas , ver- v Land
en landwaerd het vlekrc*, alwaer de maerd wegens de dorpen Chiquana, Canaimeefte en befte Peruaenfche wijn Hatuncana, Hör uro , Cacha, en byzonvalt.
dere Ayabire, alwaer meer prächtige
Befchrij. Het derde gedeelte van Peruge- graeven zijn dan huifen. Ter rech'''erdei'deels n a e m t losCharcas eil zomtijds ook terhand af na de Zuider- Oceaen verl
'anPem nad'hoofd ftadde la Plata,ftootten fpreid haer wijd en zijd de groote
hschar- n 0 o r d e n tegen 71and gehoorig onder woeftijne Pannacocha.'t Gebergt ronde hooge vuurfchaer binnen los Reyes, dom duikt onder een dikke fneeuw :
gefcheiden door de rievier Tambopal- de daelen hebben diepe moeraffen.
Xx z
Aert
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Aen 7 begin defer wildernis ont- zelf fmaekt noch bitter noch brak;
moetmen Chuquingdtflerkfteflot van maer is echter wegens drabbighejd
geheel Peru : het päd derwaerds is niet drinkbaer. Verfeheide eilanden,
diervoegen final, dat geen twee men- over Titicaca verfpreid, ftrekten eerfehen nevens malkander können tijds tot berging van de voornaemfle
gaen, en duurt drie mijl: thans volgt goederert, die de Volkeren rondom
een Heile opgang na de flerkte, be by haer niet vertrouwden in de dorflaende de kruin van een fpitze berg, pen lanx de weg. Hier waflehen zewelker voet de rievier Abancay be- kere biezen totora , dienftig tot ver- Wondere
bleuen tofpoelt. Vorders boven Hör uro woo- feheide gebruik; want het is gezond tora.
nen de Collas, voik-rijker dan eeni- voedzel voor verkens en paerden,
ge Peruaenfche landaerd , tuffchen ja menfehen zelf. Voorts dekkenze
7 gebergt Andes en Nevadas in een met 7 zelve haer huifen : branden het
vermaekelijke vlakte , genaemt el aen den haerd: en vlechten uit totora
Vlakte el Collao. De inboorlingen leven by de fchuiten. Maer 't geen ten hoogften
Collao,
wortelen Papas Oca en 7 zaed Qui- te verwunderen ftaet : deUros een
volk Collao.
nua, niet ongelijk den rijs., De mays gantfch beeftelijke landaerd maekten Driftige
word van eiders haer toe - gevoerd. van totora vlotten die zy aen mal- dorpen.
Zy zijn tamelijk vernuftig: hadden kander bonden waer op dorpen
ook voor der Spanjaerden aenkomfl flichteden, welke, na de wind waeykennis van s hemels-loop: noemden den, heen en weder dreven. 7 Meir
'tjaer mari, den maen allejpaquexe en voed overvloedig vifch en byzonderde dag auro. De Had Pucara was al- lijktweederhande zoort , te weten
Vervalle hier eertijds dicht bewoond: tegen- fuchesfmaekelijk ; doch ongezond,
find Pucara.
woordig valt niet te zien dan ver- en bogas graetig ; maer kleinder en
valle muuren van groote huifen en van beter voedzel. Hier fwemmen
fwaere menfchen-beelden uit fteen. infchelijx groote meenigte waterVoor d'hoofd-plaetsin elCollao wierd ganzen en endvogels. Als de Perugehouden Hatuncolla. Tuffchen dit aenen iemand willen onthaelen, flelPucara leggen de dorpen Nicafio en lenze een jagt (zy noemen het chaco ) Vreemde
Xullaca. Doch van Ayabire voor- aldus aen : zy flaen een ruime kring jagt op vonoemd loopt een weg boven 7 meir op de vlotten baljas: roeyen tot mal- gels.
/ kander : en grijpen 'tbeflooten geTiticaca na de dorpen Aftillo en Affangaro, buiten gemein vee-rijk en leef- voogelt met d' handen. Voorts de
tochtig. De rievier Caravaya, voort- gezeide waterloofing uit Titicaca einGoud- rijke
flroom Ca- vloeyende uit d Andes ooftwaerd na digt eindelijk in een kleinder meir
ravaya.
de ftad Juan del Oro, leevert veel en Aulagas, infchelijx vol onbewoonde ' t Meir Aufijn goud, niet zonder groot verlies eilanden. Men vind nergens eenige lagas wonvan menfehen, wegens d'ongezond- uitwatering van dit meir. De natuur- derlijk.
heid der plaets. 7 Meir Titicaca be- kenders houden 't daer voor, dat zieh
Befchrij- fproeyt 'tgewefl el Collao ten noor- door onder-aerdfehe gooten met
ving van
't meir li- den; ooflelijkleid 't landfchap Oma- een ftroom vermengt , wiens oorticaca.
fuyo .we\\etijkChuquito en zuidwaerd fprong onbekend blijft, hoewel geChuquiabo. 7 Meir heeft tachentig zien word in de Zuid-zee te Horten.
mijl in d'ommegang, en op verfehei- Chuquito, ten weflen van Titicaca, ver't Land
de plaetfen zoo veel vademen diepte, toond op een vee-rijke boodem de Chuquito.
weshalven by verwaeyd weder holle dorpenXuli,Acos, Pomata en Zepita.
baeren maekt. In dit meir vloeyen De Spanjaerden hebben hier vertien fwaere rivieren : door een uit- feheide kerken geflieht: en vele tot
loofing welke diep is doch niet 7 Roomfche geloof gebragt. Vervolbreed,loopt t water weg. De flroom gens ontmoetmen 'tdoipGuaqui, en
valt hier zoo geweidig, dat met geen de vermaerde vlekke Tiaguanaco, aen
Vermaerd
fchuiten bevaeren kan worden. Een d'overkant des uitloofings van't meir vlekke Tiaftroo-brugge, drijvende op de vloed, Titicaca. Omtrend de voornaem- guanaco.
geeft een veilige over-togt. 7 Water fle huifen leid een heuvel, op fterke

P E R U.

349

ke muuren te zamen - gebragt door ruchte tovenaers, begon fchielijk te
menfehen-handen. d'Eerfte vlakte fwellen : d' aerde liep voort, gelijk
des heuvels draegt twee fteene men- een ingebrooken zee, bykanstwee
fehen beeiden , niet min verwonde- mijlen verre : over-ftolpte de huifen
rens-waerdig wegens ongemeine onder 7t z a n d : en damde een nabygroote als gaedeloofe konft. De gelegenmeir gantfehelijk toe. Acht
beeiden vertoonen lange klederen, jaer voor defe vreefelijke aerd-bewevan geheel ander maekfel als de Pe- ging Hond 7 Engelfche graeffchap
ruaenen gewendzijnte draegen : heb- Herefordverbaeft. wegens diergelijke
ben vreemde vercierfelen op 7 hoofd. onheil. Niet verre van 7 ftedeken
Achter verhelfen haer fwaere muu- Ledburg, rees d'heuvel Marcley-hill, alsookby
raedjen van een vervallen paleis, aen- gelijk als uit den flaep gewekt, fchie- Lcdburizienelijk door een vereeuwde oud- lijk op tot eenyzelijke hoogte: beheid. Nergens in Peru ftaen zoo veel groef al wat voor quam in on nafpeurgefliehten , welke voor alle geheu- lijke afgronden : en loeyde diervoegenis gebouwt zijn. Ten laetften gen volle drie dagen: dat ieder d'haikomtmen' door 7 dorp Viacha , de ren te bergen ftonden. Wat vorder
vlakte Guarina en vlekke Laxa , tot belangt de weg uit laPaz tot de ftad
•Deftadla Neuflra Sennora de la Paz, anders ook Plata, det zelve loopt aldus: te vvelax.
genaemt Pueblo Nuevo , of ook na tenoverde dorpen Hayohayo, SiquiLand chu- 7 landfchap Chuquiabo. Defe ftad, ge- ficaenCaracollo na t landfchap Paria ,
auiabo. legen tuflehen 7 gebergt in een kleine welkers vlekken meeft lanx de watervalleye vol fonteinen , fruit-boomen, loofing des meirs Titicaca leggen, alweiden en maiz-landen, word van leenlijk eenige weinige naderen 't geeen verfche beek befproeyt. 7t Land- bergte Andes. La Plata, (anders ook Weg 7van
fchap Chuquiabo zelf (zoo veel ge- genaemt na 'tgewefl Chuquifaca wel- p j ^ ^
zeid by de Peruaenen als erfenis van ker hoofd-plaets is) beflaet , onder
goud) heeft rijke goud-mijnen, goe- gemaetigden hemel een boodem
de zout-pannen en getemperde lucht: vruchtbaer tot allerley gewafch, en
behalven van 't begin der winter- byzonder van tarwe, garft en wijnmaend tot d' aenvang des lente , gaerden. Binnen defe ftad word de
als wanneer de geduurige regen ge hooge vuurfchaer van los Chanas,
vaerlijke zinkingen en fleekende tderde Peruaenfche deel, gefpanlenden-pijn veroorzaekt. d'Ingezete- nen. Nergens in geheel Peru rijker
nen, klein van vernuft en moed, plag- Spanjaerden dan hier : alzoo uit de
ten eertijds geduurende de zomer- naeft-gelegene zilver mijnen ongemaenden naekt te gaen. Twee en looflijke fchatten by een fchrapen.
twintig mij 1 boven la Paz leid het vlek d'Hoofd-kerk is'tpronk-cieraedvan
Copavacana by Peruaenen bewoont, al- la Plata. De Dominicaenen Minderalwaer een Lieve vrouwe beeld de broeders en monniken de Merced bezelvewonderendoed, volgens'tge- vvoonen kloofters , aen welke geen
tuigenis der Spanjaerden , die 't eer- koften fpaerden. De oude mgezetenen der land-ftreek rondom de ftad
tijds omtrend Ioannes Anachoreta verwaeren de Charcas en Carangues , beirichte ; want, als defe eenige weeken
de ftrijdbaer. dIngas haelden onwaervan huis trok, zette een brandende
deerlijke fchatten zilvers uit de nakaers voor het beeld, die geduurenbuurige mynen tot Porco, by tien duide fijn af wefen niet verminderde.
zend graevers geduurig bearbeid.
Doch nevens 7 gezeide Copavacana Stijf acht honderd Spanjaerden bezitleid de valleye Caracato, vermaerd ten vermaekelijke luft-huifen en fwadoor de beflen Peruaenfche wijn re bouweryen, nader en verder aen
ftokken. De voor val welke 't land- la Plata: en meer dan feflig duizend stadiapiafchap Chuquiabo op 7t jaer vijftien Peruaenen brengen herwaerds jaer- t Vi*m
r
honderd een en tachtig, beleefde, is lijxe fchatting. Achtien mijl ten wevreemde 2 e e r gedenkwaerdig. De grond van llen van Plata leid Potofi: (by den
voorval tot , , & „
P
° , i „ L„
X x 3
Spanjingoange: tdorp Angoango , bewoond by oe-
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Sp.iHjwrifn geheeten de kaizer lijke Spanjaerden gaende : die, nevens een
, W ) a e n d e v o e d d e s b e r g s e v e n e e n s merkelijk aental Peruaenfche flaegenaemd, op een barre boodem, on- ven , haer huifvefling namen by de
der een koude hemel, hoewel flechts ! mijnen Guanc.wilca. De voornaem- ^ J J * «
een en twintig graeden ten zuiden )fte mijne Amador Cabrera ontleend merk'waZ.
der middag lijn. De koude ontftaet! defe benaeming van den eigenaer, *>guit d ' h o j g e verheevendheid des ] dewelke d'ontdekking moeft dank
lands, welk bloot legt voor de kille -. weten aen een Peruaen Mavincopa.
winden tomahavi die jaerlijx, van De mijne is een harde rotze, geheel
bloey-maend af tot d'herfft , guur met quikzilver door-toogen , lang
doorwaey en. Maer hoewel de dorre tachentig roeden en half zoo breed,
grondnooytvruchten draegt, noch- ondergraeven tot zeventig manstans heeft geen Peruaenfche plaets lengten. Niet meer als drie honmeerovervloed van allerley leeftogt derd mijneerders können gelijkeWaerom en lekkernyen, als defe. De markten lijkarbeiden. Cabrera verkocht zijn
volk- rijk
flaen gevuld met fruiten , ingezulte recht voor derdehalf honderd duien leeffpijfen, maiz , papas tarwe zuiker- zend dukaeten ; doch betrok den
tochtig f
gebak, en alles 7geen de noodzae- koo}Jfer zedert voor recht, alzoo
kelijkheid of welluft zouden verei- bewijs inbragt, dat vry boven de
fchen: ter oorzaek herwaerds van al- helft bekocht was ; want de mijne
le kanten toe-vloeyen ontelbaere wierd gefchat op tien honderd duikoopluiden om 'tzilver belialven zend dukaeten. Terwijl defe dingde Sp enfcie huifgezinnen meer als tael voor recht hing, quam tot Qua
vijf honderd fterk en ruim vijf manga de gezach-hebber Peter Fer
tig duizend. Peruaenen , onder Potofi dinand de Valafco uit' Mexico , die
aldaer geleerd had , hoe het zilver
gehoorig
JgaikDe quik-zilver-mijnen Guanca- door quikzilver wierd gezuivert.
zufucr //i^nen tot (Ju- vilca, buiten de ftad Guamanga , heb Weshalven na Potofi reift , ten einancavilca. ben groote gemeinfchap mei Potofi: de een proefnam, of hetook aldaer
alzoo het quikzilver tot zuivering gelukte. De proef gelukte. Zedert
van het zilver byzondereinvioeying wierd het quik-zilver te fcheep op
heeft en dieshalven in groote nie Arica gevoert, en voorts te land na
enighte vervoerd word nae Potofi. Potofi. De Spaenfche koning trekt
d' Oude Peruaenen floegen nooit acht jaerelijx uit Guancavilcaes mijnen,
op h,t quikzilver; want zy fochten buiten alle onkoftert, weinig minder
alleenlijk onder 7 gebergte Guanca- als tien honderd duizend guldens
v/lca in mijnen wonderbaerlijkdool voor fijn gewoonelijke vijfde deel.
hofs gewijs gegraeven , 't vermi Het verdient voorts een nader onlioen , om 7t lichaem, volgens ver- derzoek , hoe 7 quik zilver van
eeuwde gewoonte , te fchilderen : 'tvermilioen wordafgetrokkcn. Het
zulx van 't quikzilver , verborgen was geen wonder, dat zulx tot kenin het vermilioen, geen werk maek- nis quam van den voorgenoemden
l'cruaen'chi qutk- ten. Zelf quam t quikzilver tot ken- \ Henrik Garces ; alzoo öpanje , en
z.il </er hoe nis der Spanjaerden niet, dan eerft byzonder 7 koningnjk
Andahzia,
gevon.leu ! op 'tjaer vijftien honderd zeven en zelf ten tijden der oudfte Roomfeftig by dufdaenige toeval. Een \ fche kaizaren veel vermilioen lePortugees Henrik Garces ontfing een Verden. Dit hieldenze in zeer hoo
Gebruik
fluk van tgezeide berg-werk : (de ge waerdigheid. Iaerlijx quam tien „ ^
Peruaenen noemen het Limp.) en be- duizend pond na Romen over; doch mitioen
kennende, hoe vermilioen en quik- in fteen , zoo als begraeven was ,
zilver in een ftorTe beflooten lag , en verzegelt : ten einde niemand
reifde na de voornoemde mijnen , eenig fluk mogte af-breek.n. Men
en trok adaer 't quikzilver van het beftreek met 't vermilioen de lipvermilioen af. H a geheim, rucht- pen der zeegepraelende veld-heebaer geworden maekte verfeheide ren , en zeit van d'afgod Jupiter.
Tcto/i
LfiiJ en
waerom.
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Maer d'afzondering van vermilioen gen bragtenze aen dit werk zoek.
Doch, oordeelende 7 vuur een gefwinder behulp om 7 quik-zilver
met7zilver te doen mengen, wierpot op een fterk vuur. De fteen fmel- den d'ovensgefielt onder fleenevertende, fcheid het quik-zilver van welffels. Men Hookt alhier een zacht
7 vermilioen : welk onder de damp vuur, geduurende fes dagen: binnen
des vuurs uit-waezemt na boven, ter welke tijd 7tquik-zilver fijn verrichtijd eenig hard licchaem ontmoet, ting volbrengt. Thans maelenzehet
aen welk verflijfd vaft-kleeft : of een en ander in een tobbe vol waters,
indien niet ontmoet, trekt zoo lang niet ongelijk de manier omtrend het
opwaerds, tot door koude ftremt: breeken desmofler zaedsonderhouWenden geftremt valt het neder. Maer7quik- den. 7 Zilver en quik zilver blijft als Hoe het
jierd des
zilver blijft in de potten, die niet zand opde grond leggen: welk we- zilver word
quikz.ilmögen geopent, ten zy eerft vol- derom in water bakken affpoelen: toebereyt ?
virs.
koomen koud zijn : anderfints, wan- zulx d'aenklevende drek verlieft,
neer warm waeren , zoude 7quik- hoewel by den gefcheiden drek altijd
zilver vervliegen, en den byflanders eenig zilver blijft, welkten laetften
aen een haeftige dood lielpen, of ten na zoeken. Maer wanneer nu 'tgeminflen alle tanden uit den mond zuiverde zilver en quik-zilver begind
doen vallen. De mijneerder Rodrigo teglinfteren, douwenze beide door
Merkwaerde
Tores vond een voordeelige brand een doek : zulx7 quik-zilver, niet
dig vuur.
tot de voornoemde fmelting; want, vereenigt met 7 zilver, uit vloeyt, en
daer te vooren ungemein veel houts 7 zilver gelijk een bal binnen dedoek
verftookt wierd, verrichte hy 7t zel- blijft, behoudende alleenlijk eenieve metweinigicho. een gewafch niet fle gedeelte ; want een klomp van
ongelijk de Hoffe der vyge-korven, fertig pond geeft door-gedrukt vijftig
welk 't Peruaenfche gebergt over- pond quik-zilver: 'tzilver haelt niet
vloedig levert. 7Gefmolte quik-zil- meer dan tien ponden. Dit, gekneed
ver word in ledere zakjens vervoert. tot de geflalte eens pijn-appels bin7 Gebruik des zelfs ontrend tzilver nen hol ,.word geleid in een flerk
beftaet op dufdaenige wijze. De zil- vuur, overdektmet een aerde vorm,
ver-fteen word eerft tot gruisgemae- nietongelijkdezuiker-brooden : op
Gebruik
len
: door een teems van kooper- de vorm ftookenze^houts-koolen.
du quikzilver s om- draed gezift: en alzoo in ketels bin- Door de kracht des vuurs waezemt
trend het
nen een vuur-ooven geworpen met 'tquik-zilver tegen de kruin van de
zilver te
bereiden
gelijk gewigt zout, om de vettigheid vorm, aen welke drabbig kleeft: en
xjterwtnder geftampte Hoffe teverbyten, ten aldus ontfangtmen 7 belle quik-zildetlijk.
einde 'tquik-zilver geklenft door een ver .'t Zilver behoud de zelve gedaen kanifas-doek te beter het zilver yat- te eer in 7 vuur quam; doch verlieft
te. Thans roerenze alles door mal- een vijfde deel des gewigts, en is vol
kander. Het is verwonderens waer- gaten. Eindelijk tot langachtigeHadig , hoe zommige berg-ftoffen, veel ven , ieder fes en feflig marken fwaer,
zilver uit leveren, zonder veel quik- gegooten : komt terproef: enmoet
zilver : anderein het tegendeel veel diervoegen fijn wefen, dat niet kan
quik-zilver verdoen, en geven ech- worden ver werkt, ten zy in muntter weinig zilver: andere verquiften ftof vermindert. De zilver proef gaet zilverluttel, en brengen ook luttel zilvers merkwaerdigtoe. De beziender van frttl ™rk
voort. Eer de vuur-ovens, hoedani- 's koninx wegen tot Potofi kniptuit *
ge tegenwoordig rondom Potofifkaen, ieder flaef een ftukjen : welkweegt,
waeren gevonden, wierd'tgeftoote enfmelt in potjens vol afch vangezilver-fleen, in bakken met 7t quik- brande beenderen. 7 Loot, onder
zilver verfcheiden reifen gekneed tot zilver gemengt, verdvvijnt tot rook:
groote ballen, ter tijd het een met kooper en tin fcheyt haer : 'tzilver
7 ander vereenigt was. Twintig da- alleen blijft als een gloeyende kool:

hoe van het en quik-zilver gaet aldus toe. Men
quik-zilver ftoot den berg - fteen te morzeien,
gifcheiden
en fteltze in een dicht toe-geftopte
word!

en,
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en , fchoon 'tpotje het onderfle bo- brood. Een kapelle beflaet den öpven gekeett word , loopt niet een perftenkruin, werwaerdseen moeidruppelzilvers uit. Eindelijk weegt jelijke opgapg leid, hoewel ook te
de beziender elk ftukjen, by de kaers paerd kanbereeden worden. d'Hoogmet gewigtjens, die geen twintigfle te maekt uit duizend fes honderd
gedeelte van een aes haelen. Na dat vier en twintig roeden, of ruim een
-ieder flukje min of meer verlooren vierendeel mijls. Aen de voet des
heeft by't fmelten, flaet hy de waer- bergs verheft zieh byna tot halver
dyeopdeftaven. Hoe fijnder zilver, weg Guaina Potofi - dat is deJonge Pohoe min gewigts in 't vuur quijt-ge- tofi : lanx welke de ftad Potofi, beraekt. Vorders, gaet het aldus toe woond by Spanjaerden en Peruaenen,
met 'tftampen der zilver-fteenen. twee mijlen in de rondte beflaet. De
Zommige worden gemaelen in ros- kerk en 7 kloofter van Dominicaenen
moolens, door paerden om-getrok- maeken de plaets zoo zeer niet aenken, andere in water-moolens : bei- zienelijk , als wel de groote toevloeider getal tot Potofi en Tarapaia is jing der handelaers. Toen de Ingas
Hetßam- groot. De twee en twintig water- Peru beheerfchten, waeren de zilverP'nd"z-tl: molens, welke de valleye Tarapaia mijnen tot Porco zeer vermaerd. De
ver jteen in #
'
r\
i
n.
Spanjaerden vonden eerft op Guaina
mooiens. vier mijl boven Potofi heelr, ltaenop
Potofi los zilver , beflooten binnen
een fncl-vlietende rievier: gaen met fleenachtige beurfen, en naderhand
fes twaelf of veertien ftampers in de rijke zilver-äderen, binnen den
metaele monieren dag en nacht grooten potofi fchuilende. d' OntdekLanx 7 meir Pö/^zijndiergelijke geking ging aldus toe. Eenperuaen Gual- Hoedeziibouwt, ten getale van acht en veertig;
vtr
pa
bearbeide
de
mijnen
totPorco.'tGe-y»**
maer opgegraevevy vers, drie vademen diep, groot duizend zeven hon- viel, dat ter jagt eenig wild vervolg- givmdm
nt
derd roedenin d'omtrek. Elk heeft de, welk by den Heilen berg Potofi"l ,
een fchut fluis, waer door 7 water bin- opvloog. De Heilte ftuite fijn loop.
nen valt uit't meir,welk groote fchuu- Maer alzoo de berg begroeyt Hond
ring veroorzaekt, endoor defchuu- met de ruichte quinua, greep hy d'eering een beweeging der ftampers. De- „netak vooren d'andere na, omopwijl nu Potofi fchaerfch water heeft, waerds te klauwteren. Ten laetften
en naeuwelijx ander.als 7 geen by de rukte hy een ftruik quinua uit de
drie winter-maenden valt, zoo bid- grond, aen welkers wortel een groote
den de ingezetenen hier om regen, klomp zilver vaft hing. 7 Gat ontgelijk eiders om een vruchtbaeren dekte een rijke zilver-ader. Gualpa
oogft. Voor d' aenkomft der Span- nam ettelijke ftukken 'thuifwaerd,
jaerden fmolten de Peruaenen 7 zilverdie gefmolten 'talder-fijnfte zilver
onder fchaepen-drek gemengt, het uit-maekten. Weshalven heimelijk
zy 'tzilver uit de rievieren verzae- d' ader bereide, en groote fchatten
melden het zy de zilver-äderen bequam. Doch hy konde twerk zoo
hakten, het zy de loffe flukken te dicht nietbefteeken, of't wierd ten
; deele gemerkt, byzonder by fijn
vreemdi zamen bragten, inforneifenguayras
f
enae
ZZZ. g
mt op d'hoogfte toppen gemet- ' buurman Guanca geboortiguit de val-.
zelt, meteenopen mond zuidwaerd, leye Xauxa. Defe dan kreeg eenige
waer by de wind in - fpeelde en lucht: alzoo Gualpaesftaetdagelijx
[ J j H - 7 hout vlammende hield. Het is een verbeterde, en grooter zilver-ftaeJ] M r " verborgendheid der natuur, datzom venverhandeldcalstotPö/rflgegoomig zilver niet kan fmelten door vuur ten wierden. Hy fpreekt hem dicsmet blaes balken aengewaeyd; maer halven hier over aen. Ten laetften
alleen 7t welk de wind levendig houd. 7 hooge woord quam daer uit. Gualpa
Guanca tot metgezel. Zy verEng potofi \v a t belangt de vermaerde bere p0neemt
tojt, in t geweft Charcas, is donker- deelen onderling den buit. Gualpa
rofeh, en rijft boven d'omleggende zoude d'ader, zedert de Rijke getoppen na de wijze van een zuiker - naemt , behouden , en Guanca een
an-
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andere, tegenwoordig geheeten na de rotzen moeflen doorhakken; maer
Diego Centeno. Niet lang quamenze ook groot gevaer liepen, often minover een ; want alzoo Guanca veel flen ondraegelijke arbeid befleeden,
werks vond aen fijn ader ter oor- om 7 water zieh quijt te maeken,
zaek der hardigheid , en geen deel welk liieren daerbyfcheuren uitbormögt krijgen met 7geen Gualpa be- relde. De vier zilver-aderen van Po-vier zilverquam , maekt hy de zaek bekend tofi, namentlijk de Rijke , Centeno, deladerenalaen fijn Spaenfche meefter Villaroel. Eftanno en Mendieta leggen aen
Defe fliep hier niet op. Men bevond d'oolt-zijde des gebergt flrekken
7 aenbrengen waerachtig. Villaroel noorden zuiden : hebben fes voeten
dan verkrijgt by de wet tot Porco et- breedte, defmalfte maeken eenfpantelijke roeden, om voor zieh te bear- ne uit. Defe groote äderen brengen
beiden , mits betaelende aen den ko- andere kleinder voort, niet ongelijk
ning volgens gewoonte, t vijfde de dikke takken eens booms , aen
gedeelte: en bleef alzoo eigenaer der welke dunder en dunder waflehen.
mijne Centeno. d'Aenteikening der Ieder ader word verdeelt in verfeheiontdekte rijk dorn van Potofi gefchie- de mijnen by verfeheide eigenaers
de op den een en twintigfle van gras- befeten. De minfte mijnegaept vier demijnen
maend desjaers vijftien honderd vijf roeden, de grooffte tachentig; want üjnwonen veertig. Kort hier na wierd gevon- niemand vermag volgens een koden de zilvcr-ader delEfianno, unge- ninglijke wet, een ruimer gatgraven.
mein rijk; doch befwaerlijktegrae- Ten tij de des Jefuiets Jofeph de Acofta
ven wegens hardigheid. In d'eerfle zichtbaeregetuige, die op'tjaer vijfader, door Gualpa na-gefpeurt, ftaet tien honderd zeven en tachentig uit
het zilver van de grond des aerdrijks Peru na Spanje keerde, telde de Rijke
kams-gewijs recht opwaerds, beflaet ader acht enzeventig mijnen, welker
drie honderd voeten lengte, en dar- zommige twee honderd vademen
tien breedte: op de diepte van feftig diep zonken. De mijn-kundige Spanmans hoogte begint het zilver te min jaerden oordeelen, dat de wortel der
deren. De Peruaenen verhaelen, hoe Rijke ader ongelooflijke fchat verd'Ingas op Potofi eertijds begonden te bergt , in een afgrond van duizend en
graeven: doch 7 werk lieten fteeken, twee honderd vademen onder de boteroorzaeck de mijneerders een ver- venfte grond : hoewel d'ervarendvaerlijk gefchreeuw hoorden: ftaekt heid tot noch toe geleerd heeft, dat
gy luiden met 'tgeen beezig zijt : de het zilver vermindert in prijs en
fchatten alhier verborgen , zijn be- overvloed , hoe men dieper graeft.
waerdvoor een volk uit vreemden lan- Om de mijnen gemakkelijker te be- socabonm
de. Defe mijnen leveren weekelijk arbeiden, hebben de Spanjaerden graf- *»»M(**
l
j ,
/
r
i gyachten.
voor 's koninx vijfde deel veertig
ten
gedolven
(zy
noemenzefocaboduizend ftukken zilvers, elk fluk gefchat op dartien reaelen en twaelf nen) aen de voet des bergs ten weftuivers, de reael gerekent tegen acht ften , dwars door de berg heen, na
en veertig fluivers. Hier by word niet de zilver-mij nen : ieder is acht voet
getelt 7 zilver w7elk verdonkert wort, breed een mans lengte hoog, en
metpoortentoegeflooten
: lanxwel7geen bykans d'helft uit maekt van | ke
'tzilver word uitgedraegen.
d'Ei'taengebragte. De mijnen van Potofi, genaer der focabon geniet 't vijfde
zijn boven andere uitmuntende,dej deel. De focabon , die op de Rijke
wijl de graevers nooit water vinden, j ader uitkomt, is begonnen in 'tjaer
hoewel meer dan twee hondert mans- vijftien honderd fes en vijftig, en
lengten onder de boven-grond wer- j binnen negen en twintig jaeren vol
ken: daer anderzints de zilver-mijzilver-mij-'[ trokken : bereikt de lengte van darnen de meefte ongemakken lijden de half honderd roeden. Demijneer- uoemitvan 7 vvater. Hierom hebben de Span- ders arbeiden by kaerfen in 'tinge- neerdersarjaerden 7 uitgraven des zilvers tot wand des aerdrijks ^ die des |daegs S J £ j ^ Porco geftaekt: dewijl niet alleen har- J werken flaepen 's nachts, en de welke *»
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de nacht over werken flaepen daegs. ne meir Aulagas afgelegen, de over't Berg-werk , hard gelijk een fteen- vloedige zilver-fchatten, by d'Ingas
klip , word met houweelen uit-ge- verzameld ; doch ten groote deele
hakt met koevoeten aen ftukken in Spaenfche handen vervallen. Vorgeflaegen, en na boven op de rugge ders belangende de zee-kuft, ge-^«-ty
gedragen lanx ladders gedraeyt uit hoorig onder de hooge vuurfchaer X £
offen-leer. Ieder ladder heeft drie los Charcas , de zelve leid aldus.
ftijlen van kabel-touws dikte, door Zuidelijk van de flroom Tambopalla
ftokken uitgefpannen : zulx aen de fteekt een drie - klippige punt een
eene zijde der middelfte ftijl iemand mijl in d'Oceaen, en maekt d' haven
opklimpt, enterandere kant een än- de rlo , in welke een verfche beek
derte gelijk neder-komt. Elke lad- valt. Volgen de ronde heuveliVfo/va
der is tien vademen lang; fteunt op de los Diabolos en d' inwijk voor 7 fteeen foldering, alwaer de dragers ru- deken Arica, beveiligt tegen alle winften , eer by de vordere ladder op- den behalven weftelijke. 7 Zilver
klauwteren; want daer zijn verfehei- van Potofi word alhier fcheep gedaen,
de folderingen , na de mijne dieper en na Lima vervoert. Zedert d'Enof ondieper gaet. De draegers tor- gelfche ammirael Draek uit defe inzen de berg-ftof in een zak, voor de wijk drie rijke barken roofde , isze
borfltoegebonden, op defchouders geflerkt met een flot, van metael gedrie en drie teffens: de voorfte bind fchut voorzien. Negen mijl zuideeen brandende kaers aen den duim, lijker vloeyt Pyffaqua in d'Oceaen.
7
alzoo de mijnen hel-donker zijn: Vervolgens ontmoetmen t kleine
houden haer zelf met beide handen dorp Hicahic , beflaende een dorre
vaft. Een kille fchrik zoude iemand en hooge landftreek , als ook d'haom 7 hart flaen te gedenken : hoe ven Terrapaca , onder 'tbefchut van
die eilendige Peruaenen by een Heil- een eilandeken vry fchuilende. De
te , meer alshonderd en vijftig vade- kuft vorders rijft zeer verheeven
men hoog, geduurig op en af klauw- voorby de voet Piqua, 7 hoofd Tateren. Behalven zulk ongemak Hor- cama, de ftroom laHoja, anders ook
ten zomtijds de mijnen toe of fcheu- genaemt de Loa , alwaer zeer arm
ren zomwijl groote brokken af, volk woond , de riever Monteio,
Welke de gravers verpletteren. De d'uithoek Mono Moreno , om welmijnen bitter koud veroorzaeken kers uiterfte punt een bogt leid, geaen iemand zulx ongevvoon fwaere veiligt door een eiland tegen alle
duizeling en moeyelijk braeken. winden ; d'ingezeetenen, leven by
7 Zilver loopt meeft tuffchen twee raeuwe vifch. Men houd de rievier
fteen-rotzen als in een langvverpige Clara een fcheiding te Hellen tuffchen
Verfchti- kaffe , welker eene hand hard is ge- Peru en Chili. Landwaerd ten ooflen Stadfmta
denheid des
lijk vuur-fteen ; doch d'andere zach- komtmen tot fanta Cruz , gebouwt Cruz.
zilvers.
ter. Dit zilver heeft een ongelijke aen de voet van een berg, op ruime
waerdy 'tBefte cacilla , of ook ta- vlakte, aen een beeke uit een rotze
canagenaemt, trekt na de verve van vloeyende door de ftad na een meir
amber : 7 flechter ziet fwartachti- vol fmaekelijke vifch. De huifen,
ger, en altemets roffcher en afchver- met palm - boom - bladeren gedekt,
vig. De Peruaenfche fchaepen voe- zijn van fteen. Behalven de kerk ,
ren de ftukken na de molens: welke, ftaet hier een kloofter bewoond by
tot gruis geflampt, in ovensgefmol- de monniken de la Merced. Eertijds
ten worden. Van zulk flag Honden hadden de Peruaenen huifen uit kley ßjjjjj.*
eertijds meer dan fes duizend op de te zamen geftreken; en leeden fwaer damig,
toppen van Potofi; doch Zedent quik- ongemak door de nabuurige Cherizilver gevonden is om 't zilver te guanaesenTitanes: die, zoo meenig
zuiveren, is flechts een derde deel bequamen, tot een vrolijke maeltijd
blijven flaen. Eertijds leverden de flachteden. t Volk rondom fanta
mijnen tot porco, twee mijl van 7 klei- Cruz is nederig en dorn : fpreekt

behal-
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behalven vier verfeheide fpraeken, de zappige en weinig geele flamme vol
Diagnitenfche tael, onder alle gemein : knobbels , waer uit geknopte takkleede zieh voor d'aenkomft der jens fpruiten , en om de knopjens
Spanjaerden, met vederen van ftruis- twee blaederen ,fwijmende na 7 kruid
vogelen ; doch geleert kotoen te ha- nacht-fchaede , welker fteeltjens tevenen, gaen in gewaed van zulke Hof, gen over elkander flaen. De bloemet welk ook by verruiling fterke men aen d'uiterfte takjens zijn langhandel drij ven. 7 Kotoen word kon- werp vijf-hoekig niet min aengeftig geverft door gezoode wortelen naem voor 7gezicht wegens veren bladeren van een klein en duur- menging van purpur wit en geel,
zaem boomtje,tot klompen gekneed. door malkander glinfterende als
Land pai- Ooftwaerd bovenfanta Cruz leid 7 ge-lieflijk voor dereuk. 7 Moet geHeld
weft Paicanos , alwaer niet min fchoo- onder een geheimenis der natuur
ne als verwonderens waerdig groote dat de gefloote bloem by nacht haer
kalabaffen groeyen, to t byzonder ge- open doet, wanneer men eenig licht
rief "om natte en drooge waeren te by de zelve brengt. De wortel heeft
bergen. 'tLänd geniet een beurtige byzondere genees-kracht tegen waverwiffeling van nijpende koude en ter-zucht. Dus verre debefchryving
moeyelijkehette. De ftrengewinters van Peru, niet alleen volgens de konemen aenvang met bloey-maend, ninglijke wegen ; maer ook ter zijen duuren tot 7 begin der oogft- den af. Belangende de wegen , kan De koningmaend. In 7herrje van onze zomer waerlijk gezeid, dat de zeven be-l^ktvegm
b
fteekt de zuide wind, zeven weeken
, J
. ,
,
tot Peru
achter een, gantfch fchadelijk op voor ruchtewerelds-wonderen gezament- ovenrefen
allerley gewafch, niet zonder fwaere lijk niet können uitmaeken d'heer- verr
ven odeze
wee.
w
plas-regenen. Omtrend Aller-heili- lijkheid van een defer wegen. DeRo- ^ , won"
gen valt de zaey-tijd, en d'oogft op mainen infchelijx moeten fwichten </«•«»
7 einde des lente. Terwijl de regen met haer weg, die Appius Claudius uit
duurt, zijn de wegenonbruikbaer, Romen leide tot Brundufium toe: waer
door 'ropwater uit de rievieren. By- aen naderhand tot hermaeking de kaizonder lijd 'rpalm-bofch , vier dag- farenJulius en Augußus groot geld fpilreifenslang, geen toegang na de Had den. Doch 7 tis flechts kinder-werk
fanta Cruz : alzoo de gevalle vocht al- in vergelijking'tgeen dIngas opden
ienthalven in diepe dellingen tot Peruaenfchen boodem hebben ver*
moeraffchenzamen-loopt: behalven rieht. Wie zal niet verbaeft befchoudat de tygers , beiren en flangen de wen de diepe valleyen met hooge
paden wijd en zijd bekommeren. bergen gevult, de harde rotzen dobrDoor dit geweft Paicanos ontdekte de gebikt, de moeraffen gedamt over
Spaenfche hopmanNuflo de Chaves de fnelle rievieren fwaere fteene brugVolkeren Taguamacis lanx de groote gen geleid en midden door woefte*
rievier de la Plata wederzijds ver- wildemiflen een we'g beftraet, breed
fpreyd. Doch 'tland rondom fanta twintig voeten, wederzijds tuffchen
Cruz brengt allerley vruchren voort hooge muuren beflooten lang van
aen geenzints duurzaeme boomen, Quito tot Chili duizend mijlen , en
by gebrek van vochtigheid : waerom om de acht of tien mijl van prachtige
d'inboorlingen, als de regen in graf- wapen-huizen voorzien , ieder verten verzaemelt ontbrak , malkander
bergende boogen , pijlen, hellebaereertijds plagten te vermoorden. Ondertuflchen flaegen hier buiten ge- den , bijlen , knodzen , klederen en
mein weide maiz, koorn, wijn,gra- lijftocht voor twintig en dartig duinadillas , luiumas en tueumay , gelijkzend-man > Zornmige getuigen, hoe
ook de plante hachalindi, in de La- Guainacapa , toen zeeghaftig. wedervlante mi- tijnfche tael genaemt mirabilis Pe-keerde uit 7 onder-gebragte landrabiiis pe- ruanam Defe wall tot de hoogte vanfchap Quito groote ongemak leed
op d'ongebaende bergen , waerom
een tamelijke ftronk met een ftijve d'onderzaeten t'fijnen dienft de gezeide weg maekte. Maer 7 komt de
Yy 2
waer-
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waerheid nader, dat ditmeefler-fluk |halven d'hellebardiers , d'arts-bifgeen werk van een Inga is: te meer i fchop, honderd piekeniers en vijftig
nadien, behalven de weg van Chili tot | vuur-roers. Hy bekleed dit aenzieQuito, door t gebergte een tweede | nelij k ambt voor fes of acht jaer: trekt
leid over 't vlakke land uit Cufco naj jaerlijx uit's koningx fchat-kift veerQuito, veertig voeten breed tuflehen tig duizend dukaeten. De ftad los j ^ .
twee muuren, lang vijf honderd mijl, Reyes zelf grimmelt vol volk, heeft?«/*«
met groote op gerechte ftaeken, aen I anderhalf mijl lengte, en is half zoo '**"'
welkers top koorden flingerden, af- breed. Op de grootfte markt ftaet het
gebaekt, en aenzienelijk voor ette- ftadhuisen debeurs, alwaer alles te
lijke zonnen-tempels. De Peruaenen koop komt. d'Andere drie markten
verhaelen, na uit-wijfen derquipos, draegen de benaeming nafantAnnaen
hoe Guainacapa de voornoemde we-Jacob : de vierde word geheeten el
gen merkelijk heeft verbeterd. De Sato de los Cavalles, ter oorzaek aldaer met muilen , ezels en paerden
fQuipos quipos zijn rollen van veel-vervige
zeermerk- fnoeren vol allerley knoopen, ver- handel valt. De hoofd-tempel is aen
Wi
tTteJn™ftrekkendevoor gefchrift, om alleJoannes d'Euangelitt toe-gewijd. De
iets
houdt
mden. geheucheniffen te bewaeren. Hier vier o verige aen Marcellus, Sebaftiaen,
toe waeren gefteld Quipo-Camayos, dieen Anna. De gafl-huis kerk heeft een
niet anders als in Europa de beambte- mis-priefter, dieren dienft ftaet van
fchrijvets met de verfeheide fnoeren devierpriefteren des hoofd tempels.
en knoopen 7 zelve verrichten, welk DeFrancifcaenen be woonen driekloo7 zamen-voegen der letteren op 7 pa- fters, de Dominicaenen, Auguftiniaepiertewegebrengt, totonthoudvan nen, ende monniken van Moria de la
gefchiedeniffen, beveftigingvan ver- Meriedes ieder twee: behalven twee
bunden , fchuld of quijt-fchelding. koftelijke geftichren der Jefuieten. De
Doch behalven de quipos gebruikenze kloppen bezitten vijf kloofters, het
ook ringen vol kleine fteentjens ten eerfte de Menfeh werdtng, het tweezelven einde : en weten met maiz- de d'Ontfangenis , het derde de heimnderiijk graenen wiffer en vaerdiger te reke-lige Drie-eenigheid, het vierde fant
nen, als de gaeuwfte boek-houder lofeph en het laethcfant Clara. De drie
Afmeeting met cyfer-letters. d'Af-meeting deseerfte hebben ieder een kerk buiten
destuds tijds hing aen de twaelfpilaereny«c- 7 kloofter, toe-geheiligt aen de Lieve
VZmd. canga, buiten Cufco op een berg dier- Vrouwen Monsferratto, delPrado en de
voegen geplaetft door d'lnga Pacha- Loretto. Elk kloofter telt ruim darde
cuto, (zoo veel gezeid als hervormer half honderd monniken of nonnen.
van 'tjaer) dat den zonne-loop aen- Hier ftaen ook vier ruimeziekhuifen.
wefen , en volgens de zonnen-loop 7 Voornaemfle geheten na Andries,
degezette hoog-tijden en dagen van heeft zelden minder dan vier honderd
zaeyingen oogfl. 'tjaer begind met kranken , welke voor niet geneeswinter-maend. Dit magtig/>?/•«, aen middelen gebruiken. De zieke Pedefpaenfehe kroon vervallen, word ruaenenleggen in7gaft-huis/ä»/ Anna,
beftierd door een onder-koning. Het 't Derde, gebouwt ter eere van d'apoftel Pe ter, isvoor kerkelijke perfoovtrdeeimg gantfche land leid verdeelt in Andes,
nen,
van Peru. >r gebergte en vlakten lanx de Zuider- diequaelijkte paffe zijn: 'tvierOceaen: defe zijn bewoond by drie- de 7 huis der Liefde voor zieke vrouderley Volkeren rungas, Tallanes en I wen. Benevens defe leid by de wal
Mochicas, ieder gebruikende eenby- j 'tgeflicht, aen Lazarus toe-gewyd,
zonderetael. d'Onder-koning houd j alwaer de melaetfche gereinigt woreen koftelijke ftaet binnen Lima, an- den. 7 Heilige Geeft-huis ontfangt
ders ook genaemt los Reyes .• fijn ge- 'tquynende vaerend-volk. D e Had
bied ftrekt ook uit over Chili en Terra kan meer als fes honderd priefiers uitFirma. Hy komt nooit op ftraet, dan maeken. De Spaenfche koning houd
niet veertig hellebardiers. Als te land I vieren twintig leerlingen op fijn kotrekt, houden hem gezelfchap. be-1 flen in 7 koninglijke Collegie: d'arts-
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biflchop even zoo veel in 'tgeen na valt gelijk een tweede Sapphira dood
fant Toronius de naem draegt. Maer ter aerde in veler tegenwoordigheid.
binnen MartynsCollegie woonen meer 'tWonder maekte vele afkeerig van
dan fes honderd, die in de vrye-kon de Peruaenfche afgoodery. Dit fpeet
Hen, taelen , rechten en gods-ge- de tovenaers , die alle krachten inleerdheid geduurige oefening genie- fpanden, om Ramirez verdacht te maren. Twee honderd leeraers van aller- ken. Zy bragten dan door duivelsley wetenfchappen nemen d'hooge konflen zoo veelteweeg, dat de tyfchool waer. Defe kiefen jaerlijx een gers met groote troppen uit boffchen
nieuw opper-hoofd. 7 Paleis Contra- en holen na Moyobamba vlogen : en
äion word bewoond by vier koning- niet alleen mannen, vrouwen en kinlijke dienaers: alhier flaet des koninx deren op de Wegen verfcheurden;
fchat-kift en de vuurfchaer der Inquifi maer zelf binnens huis : en ondettuftie. De rievier loopt dies gevyeldig fchen deedenze de minfte fchaede
nevens de ftads-wallen, datnocnort- niet aen eenige Spanjaerd. Waerom
lanx een nieuwe Heene brugge met Ramirez ftoutmoedig, met een gezelnegen fwareboogen wegfpoelde. De fchap van nieuwe Rooms-gezinden,
Dominicae- Dominkaener monniken hebben voor na een meenigte tygers toeftapt. Zoo
nen kamen
haeft hy dit veiflihdend gediert bede eerße in alle andere de voeten gezet op Peru.
Peru:
d'Eerfte, die met Francifcus Pizarrus gaen kan, fteekt een houte Kruis voorderwaerds quam, Was Vincent de Vallewaerds. De tygers verfchrikt door
Viridi,wien eerlang volgden Thomas de 7 kruis, klauwteren gelijkelijk by een
fant Martyn, Martyn d'E/quivel, Domi- hooge boom op. Hoort d'uitflag des
wondets. Ramires roept: treed toe
nicas de fant Thomas, Peter Ulloa,Alfonfus de Montenegro en ReginaldPedraza.mannen, wreek de dood van uwe verfton7 Gerücht verfpreyd Van de onwaer- de ouders , kinderen en bloed-vrienden.
deerlijke Peruaenfche rijkdommen Ontbreeken pijlen r Gebruik fteenen.
maekte elk een gaende. Onder vele Dat gaet u voor. Gefwind werpt hy
daer na de
een fwaere fteen opwaerds: zulx deePrancifcae- Hapten ook Vijf Francijcaenen fcheep,
nen en Au namentlijk Peter Portugues , lodocus den eok alle de andere. De tygers valguflyniaede Rijke, los Angeles, de la Cruz en delenlos uit de boom: blijven ftil flaen:
nen.
fanta.Anna. Eerlang volgden twaelf enläetenhaer als lammeren flachten
monniken van Auquftyns orde. Op en villen. Ses jaer na de voornoemde
twaelf Auguflyniaenen volgden elf an7 jaer vijftien honderd twee en vijftig
dere. Uit de Spaenfche hav enfant Ludan lande tot los Reyes d'overfle An- car zeil gegaen, kreegen eindelijk den
dreas Salazar VergeZelfchapt met An- Peruaenfchen boodem, en brakeh altonius Lozano, loan defant Petro, Hierodaer in 7 dorp Tauca den afgodinne
nymus Melendef,Didacus Palamino,Pe-Haarellatemotzelen. Dezevertoon Cochem
ter de Cepeda , Andreas Ortega, joan de een vrouwen gedaente , pleegde merkw*<fCanto loan Chamorro , Francifcus de
. •_.! . j
.
.
°
dtgwonder.
Frias, loan Ramirez en Balthazar Mel- k
onreinighedeo met mannen: en
garejo. Volgens verliael, vaerdigde
Salazar na Guamachuco den Prieflergaf uit t bofch, alwaer wierd aengebeloan Ramirez : welke d'ingezetenen den,yzelijke duivels-fpraeken. Ook
aldaer teh grooten getal leerde en verbrijfeldenze in 'tgewefl Conchucos
^doopte. Zedert gereift na Moyobam- d'afgod Chanca , onder een mans-geba , kreeg onder die afgodiflen een ftalte godsdienftig ge-eert. Jaerlijx
groot gezäch door Wönder werken. troüwdtaen hem de fchoonfte maegd
Een oude Peruaen ontdekte aen Rami- van 7 land, oud veertien jaer : men
rez , hoe fijn dochter Curi afgöoden hield voor 7 beeld een plechtelijke
Utrkioatr- verborgen hield. De monnik deed bruiloft, en flachte meenigte fchaedige wendeonderzoek : de dochter ontkent de pen. De Auguftijner monniken verrichren dior ein
ten noch meer binnen 7 landfchap
monnik vcr- verborgene afgöoden: diefwegen van
ritht.
Ramirez beflraft, wordfchielijkftom, Conchucos. Een tovenaer Charimango
begint yzelijk te fchuimbekken , en gaf hem zelf voor God uit , en loochende's Heilands Godheid. TotbeYy 3
wijs
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wiis van het een en 7 ander zoude hy nig hooger opgehaelt. Wanneer de
Wonderlijk
..
— . de
-J« Spanjaerden alder-eerft onder de ooZEtfZ. een berg, voor aller
oogen, met
voet van malkanderfchoppen. tue- gen der Americaenen <auamcn,\\onden
wdo- in Pe' rucht uitgedijd maekte d'ingezeete- defe verbaeft over defchepen en mennen van Conchucos gaende : zy qua- fehen , en boven al 7 los branden des
men ten grooten getale ter gezetter gefchuts. Zommige Volkeren ftelden
tijd en plaets. Charimango fchopte den haer te weer: andere behielden zeer
top diervoegen , datze fpleettotde böge gedachten, als of de Spanjaerden
grond toe, en de brokken weder- zoonen des donders waeren: weshalzijds overftorteden. Ieder ftonden ven vriendfchap aen booden, en met
de hairen re bergen, behalven den Au- peerlen, goud en zilver kochten: te
guftyner monniken, die den tovenaer meer alzoo de Spanjaerden eerft de
heftig beftraften. De beftrafling was zelve koftelijkheden tegen flechte
geenzints krachteloos ; want aen- waeren ruilden, en eindelijk eifchten.
flonds wierd hy tuffchen duizend pij- Maer, als t'ellekens nieuwe vlooten
nigingdoor dewormenop-gegeeten. volk te land zetten, die huizen, fterkZedert gefchiede meer wonders door ten, vlekken en fteden begondente
WonderMarcus
Garcia en Didacus Ortiz, beidebouwen , ftaeken dAmericaenen de
baerlijke
verrichting uit Auguftyns-orde. Over een fontein hoofden te zamen, voornamentlijk
van twee in 7 dorp Chuquipalpa hing een witte toen door allerley overlaften moorAuguflyfteen, in welke de duivel zieh zicht- deryen hoe lanx hoe meerongehoorners.
baer vertoonde en fwaere ftraffe der wijze gedrukt wierden, zulx gedreigde , indien d'inwoonders het heele landen eerlang ontvolkt lagen.
Roomfche geloof aen. namen. Maer De Peruaenen oordeelden de Spaen- Gevoelen
Garcia en Ortiz joegen den bobfen fche krijgs-knechten uit den duivel jjjj * " £
geeft uit den fteen: zulx zedert noch Viracocha herkomftig , dewijl onver- "stan™
gezien noch gehoord is. Des niet te- zaedelijk goed en bloed inflokten: «""• acrgenftaende zijn de Peruaenen t'zamen zy vetvloekten den Oceaen , welke
gerot tegen d'Auguftyners en voorts zulk een goddeloofen landaerd herandere monniken. 7 Werk dient wei- waerds had gevoert.
"i
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Oorjfrong
der naem
Brafil.
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Rafil, doorCapralis genaemt fpreeken komt defe eer toe Americus «"»•»
i.
, .
-iL
ontdekt II.
\ fanta Cruz, ter oorzaek dit' v r- .
Vefputius,
die
op
tjaer
veertien
honland op Kruis-dag ontdekte,
en zedert na 7 roode brafi- derd zeven en negentig, by den Calien-hout, welk overvloedig levert, ftiliaenfche koning Ferdinand uitgeword by de Porturefcn uitgeftrekt tuf- ruft, vier Zeilen voor Brafil d'alderfchen de rievieren Maranhon en de la eerfte aen bragt. Hem volgde na twee
Plata ; doch , volgens verdeelingh jaeren Vincent Agnes Pinzon , metgewelke paus Alexander defefte maekte zel van Chriftoffel Colonus. De togt
met goed-vinden der koningen van liep ongelukkig af. Twee fcheepen
Caflilien en Portugael beflaet Brafilzovergingen in harde ftorm : de twee
veel lands niet; want begint ten noor- overige keerden ter naeuwer nood
den lanx de flroom Para, cn eindigt binnen de Spaenfche haven Palos.
voor de vloed Capybari, twee mijl bo- Zoo veel was echter verricht, dathy
ven 7 ftedeken fan Vincent. Ten oo- 7t groote geweft Brafil'verder ontdekften fpoelt de Noorder-Oceaen: wefte-te, dan Americus Vefputius. Dit be- verrichtmlijk van Peru gefcheiden door woeft richt maekte EmmanuelPottugeefche JVJJ 9
gebergt. De hiftoorie-fchrijvers ver- koning gaende , om Peter Alvares Braß
fchillen onderling , belangende de Capralis af te vaerdigen met vijf honeerfte ontdekker. Maer buiten tegen- derd man, verdeelt over dartien Zeilen : ten einde een vafte voet kreeg
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Braßliaen
fche man
en vrouw.
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op den Brafiliaehfchen boodem. Al- een riete - tabaks - pijp. 7 Schortje
hier geland rechte een fteene kruis: hing verre boven de knien. Voorts
en deed den koning bericht wegens gingzenaekt. Alleenlijk een breede
den ganfchen toeftand door Cafper hoed uit vederen, op wiens kruin een
Lemmius, nevens welke twee Brafi- twee-knoppig ftijltje ftond , dekte
liaenen overvoeren. Portugael ftond 7 hoofd. Aen de ooren flingerden
verwondert over de vreemde men- koftelijke bellen,om de hals een driefehen. Deman,platvanaengezicht, dubbelde peerl-fnoer. 'tLijf infchegingmoeder-naekt. In de door-boor- lijx vertoonde fwarte, roode en geele
de onderfte lip hing een langwerpige verven. Lemmius gaf zoo veel be- Tortue
fteenmetara. Door de koonen, tuf- fcheid wegens de vruchtbaerheid vanfihevoikfchen de mond en neus, ftak weder- Brafil, dat verfeheide Portugeefche t[[™»* **
zijds een hout niet ongelijk een gan- huifgezinnen op-braeken, vergezelfe-fchacht. Hy droeg op de fchou- fchapt met eenige Italiaenfche Minder drie lange werp pijlen : 7 hoofd der- broeders. De meenigte begon
pronkte met uitgebreide vederen. haer te verfpreiden , en eiders vlek7 Hair ontrend de fchamelheid was ken te bouwen; maer zijn ten meeuitgeplukt, en de mannelijke roede ren deel dood geflaegen en op-gegein malkander gebonden met een ten. Op 7 jaer vijftien honderd nefnoer, genaemt tacoaynhaa, welke los gen en veertig, taekelde koning Joan
deed , wanneer fijn water maekte. de derde een fwaere vloot toe. Ont Lichaem fterk, fpierachtig en veel- der 7 beleid van Thomas Sofa gingze
vervig befchildert rukte ieder in ver- zeil van de reede voor Lifbon. Jejuiewondering. De vrouw had een klein ten Joan Afpilcueta, Antonius Pireus,
fchortje, om de middel met een gor- Leonard Nonnius, Didacus Jacobus, Vindel geftrikt. Tuffchen de gordel ftak cent Rodericius en Emmanuel Robrega,
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afgefchiktbypaus Paulus de derde en tegen vergiftig gedierte; maer ook de
Ignatius Lojola , voeren ook der- koude. Op de koudfle nachten volwaerds. De vloot liep ten anker bin- gen de gezontfle en fchoonfte dagen:
nen d'inwijk , namaels genaemt ba- in tegendeel, wanneer zoele nachhia de todos Sanäos. De goede gele- ten voorgaen.Ondertuflchen hoewel, rege».
Bouwing
gentheid lokte Soja aen om aldaer behalven deregen-tijt.die met de lerne *""*•*
derflad
Salvador.
de ftad Salvador te bouwen. Zedert begint en omtrend den oogft eindigt,
hebben de Portugeefen den Brafiliaen- d'hemel doorgaens helder ftaet,weerfchen boodem meer en meer bevolkt. licht het veel tegen den avond. De
De vereenigde Neder land er s zijn ook maen vertoond dikwils groote krineindelijk derwaerds gefcheept , niet gen, en de lucht regen boogen. De
min ftoutmoedigalsgelukkig ; want regen- droppelen vallen groot en met «x«;
zy den Portugeejen uitgeftrekte land geweldig gedruifch: voor welke een
ftreeken gewaepender hand ontwel- moeyelijke wärmte gaet of volgt
vruchtbaer- dauv.
digden, en allenthalven nieuwe fterk op de zelve. Dedauw,
7
der
als
in
Europa,
is
w
egens
ziltigheid
ten en fteden bouwden. Maer wy
zullen voor af een algemein ebefchry- doordringende : weshalven licht
ving ter neder Hellen , om met ge- doed verrotten de Hoffen onder den
fchikter ordere komen tot byzonde- blaeuwen hemel. Geduurende de
re or.tieeding van ieder landfchap, ge- voornoemde regen-maenden, waeyd
uit een bewölkte hemel ten zuiden
Geleegend hoorig onder Brafil. Brafil dan maekt
hetd van
uit een aenzienelijk gedeelte des de zuid-oofle wind, fterker dan de
Brafil:
Nieuwen Weerelds, niet min vermae- noordelijke des zomers. De zuidkelijk als gezond. De zee kuftgeniet oofle drijft de ftroom ten noorden
verquikking by d'oofte wind, welke op, en de noorde-wind zuidwaerd.
voor den dag doorblaeft, wanneer de Anderzints gevoeldmen alhier weiNoord-Zee vioeyt, of als ebt met zon- nig vloed in de Oceaen. Thans vaeren Vijfthirj;
nen-opgang, begint te waeyen tot de Brafiliaenen, ettelijke mijlen buimiddernacht toe. Ten weiten, alwaer ten 7 gezicht der ftrand , om te vifdi winden
woeft gebergt wijd en zijd tuflehen fchen op7kurkachtig hout jangada,
aldaer:
Peru en Brafil haer verfpreyd, ver- uit ftukken zamen -gebunden. De
koeltde weftelijke wind; die, hoe- zee vuurt by nacht. Des middags
wel ongezond gekturt word, alzoo zietmen de viffchen, meer als twinuit vuilen dampen van moeraflen tig vademen onder water fwemmen.
fchijnt voort te komen , nochtans de De ftilte der Oceaen, wanneer de da- ocemvm
inwoonders lanx de zee-kuftenniet gen en nachten even lang zijn, is zeer Jjtf**
befchaedigt, ter oorzaek voor de gevaeriijk : byzonder als donkerhooge bergen fluit, ofdoor deftrij- dikke wölken haer vertoonen; want
dige zee-wind te rugge word gedre- als dan is een vreefelijke ftorm op
handen. Voor de meefte kuft van muMji
•air-getijie; ven. 'tjaer, maendenweekenendagen verfcheelen weinig ten opzicht Brafilleid een fteene rif,twintig, dar- jjjg*
van koude en hette, of van meer en tig en meer fchreeden breed , welk kufi.
minder licht en duifternis; want 'ton- naeuwelijx by d'hoogfte vloedfchuil
derfcheid tuffchen zomer enwinter, gaet , waer op de golven breeken.
korter en langer dag aldaer naeuwe- De natuur heeft hier en daer openinlijx een merk Held. De wärmte blijft gen gemaekt, waer door de fchepen
de zelve 7 geheel jaer door : ende binnen 7 rif loopen , en veilig voor
zon fchuilt onder de kimmen twaelf ftrand leggen. By volle en nieuwe
uuren , en fchijnt even zoo lang-, maen rijft de vloed der Oceaen tot
nooit verfcheelt het een uur. Drie twaelf voetep ; en duurt langer of
koude
uuren voor den dageraed maekt de korter, na de zee meer of min ontnachten :
dauw tot zonnen opgang een nijpen- Held is en de flroomen fterker of
de koude : waerom de Brafiliaenen, flaeuwer zeewaerd vallen. Geheel AfiuH
VM
w1
nevens haer hang bedden, des nachts Brafil word afgedeelt in veertien capivuur ftooken, niet alleen ten befchut tarnen of gezeghebberfchappen , en
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omtrend in zoo veel rievieren, van wederom diep landwaerd, welke
Verfc, -iwelke ieder geweft grooter of wei-! brak zijn. tLand verfcheeld allcnt der.tkc-t.i
niger genot trekt. 7 Ooftelijk ge- : halven van haer eigen zelf. Daer van Brafil.
deelte heeft verfeheide beeken en 7t zieh wijd en zijd op vlakten uitfonteinen , welke voor menfehen fpreyd, is de grond fwaer kleyach
en beeften een aengenaeme drank tig en vet: draegt weelderigallerley
verfchaffen. Aen zommige drinkt vruchten, en byzonder fchoon zuihaer 't wild gedierte dronken: zulx ker-riet. Geduurende de regenlichtelijk gevangen word. Geduu- maenden groenen de beemden alrende de winter-maenden gaet in deraengenaemft. Dezonne-hetteen
de rievieren een fterke ftroom; ja vruchtbaere boodem brengen de
defe fchielijk fwellende loopen \ vruchten fchielijk voort : waerom
over d'oevers heen, en zetten de j'tland niet gemeft moet worden;
flroom fan laege landen plas. Alleenlijk vloeyd maer met zand mager gemaekt: ten
Prancifco:
de riever fan Francifco fterkft en einde 'tgewafch niet te weelig lof
hoogft , by de zoomer - maenden : fchiete en verdorre , eer de vrucht
daer hy des winters, wanneer veel zetten kan. Men zaeyt op 7 begin zaeying .•
regen valt laegh ebt , en weinigh der regen- maenden zoo haeft de
water zeewaerd brengt. De oor- avond begint tey,allen. 'tZaed dient
fprong defer ftroom blijft als noch geenzins diep te leggen , alzoo fterft
onbekend: hoewel het meeft ge- in koude grond, tot welke de zonvoelen is, dat uit een groot meir, ne-ftraelen geen wärmte toe - bren- planting:
gelegen onder 7 Peruaenfche ge- gen. De hooge boomen cocos en
waerom
bergt voort komt. d'Hollanders , palmiten worden het gantfche jaer
veel rievieren niet be- die voor eenige tijd de ftroom op- door verplant. De wortelen moeten
vaerbaer
voeren tot veertig mijl vonden de flechts met weinig aerde gedekt,
zijn.
zelve allenthalven wijd en diep, vol ter oorzaek geen koude können
eilandekens en rotzen. De Portu- verdraegen : wes-halven veeltijds
geefen, tien mijlen hooger gevaeren, boven de grond waflehen , om de
ontdekten de yzelijkeklippen Cacoe- hette des zons te genieten. Verras , van welke fan Francifco fleil feheide geboomt draegt verkoeneder ftort: boven de Cacoeras ftrektlende vruchten : niet anders of de
zieh de ftroom na 't noord-weften. goed - gunftige natuur zorge droeg
Op de vordere Brafiliaenfche bee- wegens de quellende hette. Plan- planten,
ken, hoewel aen de mond wijd gae- ten en kruiden , uit Angola Porpen, die doorgaens niet boven twee tugael , Nederland en Oofl-Indien kruiden.
of drie uuren gaens van haer fontein herwaerds over - gebragt flaegen
af-gelegen i s , kan geen vaertuigh alle byzonder wel. Maer'tland binlandwaerd vlotten , onaengezien nen de zonne -keerkringh zoude
veel flag - regen binnen de boeze- vry gelukkiger wezen indien temen ontfangen. d'Oorzaek kan na gen ontelbaere meenigte mieren een
gefpeurt; want alzoo 7 woeft ge- help-middel was gevonden. Defe,
bergt tuflehen Brafil en Peru over- niet ongelijk de Europifche mieGedenkvloedig water looft door de groote ren , als alleen dat driemael grooter w«SJ"
rievieren d' Amazones , Maranhan, zijn , grimmelen , lanx gebaende ™rkaetvan
Francifco, la Plata en de Jaaeiro, in paden över 't veld en in de bof- ttafil
welke alle verfeheide ftroomen Hor- fchaedjen, mijlen weegs achter malten , zulx diervoegen met d'Oceaen kander : brengen gantfche heuvevereenigen, dat zommige dartigh len te zamen, waer onder fchuumijl verre verfch water wegens haer ren vol graen verbergen. By volfnelle loop in d'Oceaen behouden, le maen des nachts fleepenze ongeontfangen de minder ftroomen min- loofelijk zaed weg: bijten de zaeder water. Dicht by de zee leggen den aen de punt af, ten einde niet
meiren en putten, diedrinkbaer, en uit fpruiten : en tegen de regenZz
maenrievieren
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maenden verhoogenze haer ho- tels diervoegen nevens 7 water en
len , op dat geen water den voor- in *t water fchiet, dat uit de worMieren zoe- raed befchaedige. Doch dit gedier- teis nieuwe flammen voort -komen
ktr. but*avoor de moeder-flamme niet
te heeft een fwaere vyand aen den die
nlge beefien
7
tamindua- onder- fcheiden in een w ijken en alle toegang beletten.
groote, toe genaemtguacu, en klei- De bovenfle bladeren > draegen by
ne miri. De guacu zal niet licht zonne-fchijn fpier-wit zout , welk
een menfeh op 7 lijf vallen : hoe- des nachts of onder betrokken lucht
wel getergt op de achterfte pooten in ziltige dauw verändert. Vorders» Bugathn,
zit en feile tegenweer doed : j a , alwaer Brafil met gebergt rijft, is het *wonaengezien niet grooter is dan geenzints^ önvruchtbaer; behalven^
een gemeine hond , brengt ander de dorr^pppen nochtans, welke op
wild en tijgers zelfs om hals, met de binnen -landfehe woeftijnen he- i
zulk een dwaefe verwoedheid , dat melwaerd ftrekken. Ondertuflchen
7 gevatte niet los r laet; maer vaft hoewel de vruchtbaere borgen ten houd tot z If van honger fterft. tijd der regen-maenden biijde groeDe guacu verfcheeld van de miri: al- nen .flerven zomtijds vele boomen
zoo weinig grooter is, en een bree- des zomers. De geftorvene fteede ruige ftaert heeft uit grijfe en ken d'inwoonders aen bran^d : d|£
fwarte borflels, welken getergt om aflehe verftrektvoormeft, tot vööihoogh Heekt; maer flaeperig dekt teeling van aerd-vruchten. Zomzieh met de zelve. De miri flingert mige boffchaedjen hebben een lengeen lange gladde ftaert om de tak- te yän nieer als drie honderd rhijl:
Welkerhoogte geenpijl
ken : aldus hangende
door-fnuf- en boomen,
e
felt alle gaten met fijn tong twee bereikt» « uit wiens eene flahime
voeten lang; maer dun-rond en bin- een fchuit vallen kan, dieahdernen met een goot: wanneer mie half honderd menfehen vöert. O p
ren op de nat-gemaekte tong voelt, de fwaere takken der groote boo- toomm.
haeltze fchielijk binnen tot voed- men gröeyeh andere vrucht-dräe*zel. Indien de mieren diep onder gende boomen : voort-gezet uit
d'aerde verfchuilen krapt hy de door geflokte korrelen, by 7 gegrond op en fteekt de lange fnuit voogelt met haer drek gelooft. Eientongeby d'opening in. Beide de ders wafcht ook overvloedig weltamandua guacu en miri hebben een riekend geboomt, van welk of heildikke huid en breede fwarte vlak , zaeme gomme druipt, of dierbaer
van de borfl weder-zijds tot half hout komt, om te verven. Onder
wegen 7 lichaem opwaerds ; onder vele munt uit ibirapitanga, die 7 bra- srafiHe*
de vlak loopt een fpier-witte ftreep. filien - hout levert, en haer benae- houtUm.
Naeuwelijx een beeft diervoegen ming Brafil aen defe groote landhardvochtiger; want hoewel boven ftreek mede-deelt. De ibirapitanga
de twaelf dagen vaft , en dan leven- is hoog en wijd-uitgeftrekt, heeft
dig gevild word , leeft ettelijke Uu- een donkere fchors vol körte doorMeirenin ren zonder huid. Wonderlijk zijnnen. De takken en bladeren ftaen
Brafil.
de Brafiliaenfche meiren begroeyt niet recht over malkander ; maer
met allerley water groente,.niet an- fpruiten in 7 midden aen d'ander
ders als een graefige beemd , en noch- zijde tuflehen d'open plaets , altans vol gevoogelt en vifch. Daer waer de tak en 7 blad ter ander kant
de zee tot de meiren in - valt krui- niet uit - fpruit. De bladeren blijpen ontelbaere kreeften lanx de ven groen , verfcheelen in gedaengrond , en d'oefters hangen byklit- te weinig van des bus-booms loof.
zen aen malkander ; doch können De takken brengen andere kleinweinige gevangen worden we- der voort, vol geele wel - riekenVreemd
gens het bogtigh geboomte man- de boomtjens. Wanneer defe afgeboomte
gle of mangues , welk haer wor- vallen komt in de plaets een platte
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langwerpige vrucht, buiten donker- | nieuw loof uit. d'Europifche plan- ah ook der
graeuw en fcherp, binnen met kleine } ten en kruiden met zachte wor- tlantenGevervendt roode boontjes. 7 Bovenfte der
tels, veraerden in Brafil tot houtbtm
boom verft niet; maer alleen de achtige. Ook verfcheelt het zeer
moeder-ftam : die , alzoo de boom hoedaenige grondbeflaen ; want die
binnens-land valt, niet zonder groo- op 7 vlakke veld naeuwelijx een gete moeite fcheep gevoert word. meine ftruik worden krijgen onDoch tatai-iba wafcht in de bof- der 7 geboomt een tienmael meer
fchaedjen lanx ftrand. Debaftafch- dikte en hoogte. Allerley flag Turk- vreemde
graeuvv heeft binnen een hart en fcheboonen waffchen bovend'hoog- f ™£he
0
geel hout, fcherpe en gekartelde bla- fte boom-toppen , niet anders als
deren , vruchten niet jcmgelijk de luft prieelen , waer onder menfehen
moer-beefien , doch bleek en rond- en beeften tegen de bitte der zon
om bezet door donkerachtige vee- en regen veilig können fchuilen.
zeltjens, zappig en vol witte zaed Men heeft geen geheuchenis dat
Jens. 7 Hout gekookt geeft byzon- Brafil ooit met aerd-beeving gequelt
vreemdege- der fchoon-geel. 7 Moet noodwenis : waerom ook nergens zilver of
{jjjjjjj*r dig getelt onder de geheimeniffen
goud
in haer afgronden verbergt,
BrTfiiV1 der natuur : dat de ßrafiliaenfche
boomen niet gelijkelijk haergroen- dewijl aldaer geen onder-aerdfehe
te krijgen en verliefen; want als zulfer-vuuren worden gevonden:
d'eene boom in volle blad ftaet, is die, gelijkze goud en zilver maed'andere bladeloos. Ja terwijl de ken , alzoo infchelijx fchuddingh
veroorzaeken. Alleen- zilver.
zelve boom t'eener kant begint te der gronden
7
lijk
heeft
t
Brafilfche
geweft Ceara ™¥wdorren, loopt aen d'andere zijde
eenige zilver - mijnen : uit welke
Zz 2
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dHolländers meer zouden hebben ge recht, om te mögen eiferten en te
trokken, ten zy te veel werk vonden moeten geven. 't Algemein voedfel
aen d'oorlog tegen Portugael. Diep der Brajiliaenenis de geftampte worlandwaerd rijfen hooge bergen, by tel mandioca. Anderzints nuttigen ^.
f
menfeh-eetersbewoond.
d'Europeers, ook allerley vleefch, boom-vruchten
'/ Binnelandfche
de welke derwaerds reifden vonden en aerd gewafch. Zy eten 7 vleefch
Braßt, hoe'tland vol volk en vruchtbaer , by- gekookt , gefmoord of gebraeden.
daenig.
zonder de valleyen ; doch verfcheel- 7 Gaet aldus toe. Eerft maekenze '«*»«&#
de hier in van de zee kuften,dat meer vuur met twee houten , 7 een h a r d ™ ^
gebrek leden wegens fontein water, en 7 ander zacht: 'tharde word ge-*/
en fwaerder ongemak door hette des fcherpt, en in'tzachte, gelijk een
daegs en koude by nacht. Eiders leid booromgedraeyt: zoo haeft 7 zach 'tland met ruigt en diftelen verwil- te begint te glimmen, leggehze boven
dert : zulx een weg door enkel ge- op geplukte kotoen of drooge bladeWondere weld moet geoopeiid. Doch de difte- ren. 7 Vleefch gekookt in aerde rondifielen:
len draegen holle bladeren , die de de potten camu is nietonfmaekelijk;
vallende daeuw en regen bewaeren, doch fmaekelijker 'tgefmoorde in
tot groot gerief der inboorlingen. Be- een kuil, op w7iens grond, beleid met
halven de flangen en draeken zijn groote bladeren , 7 vleefch geleid
aldermeeft de tygers en wilde fwij- word. Over de kuil, toegeflopt met
nen te vreefen wanneer hongerig bladeren en aerde , flookenze zoo
loopen : verzaedigt, worden zelf lange vuur , tot 7 vleefch gaer is.
door gemeine honden gevangen. Of. 7 Braeden gaet anders toe.Zy fteeken
fen, fchaepen en paerden tieren bui vier flokken in de aerde, en leggen
Brafiliae- ten gemein wel in Brafil. De Brafiliae
boven andere ftokken ,bykans als een
nen hoe da
nen
komen
vroegaen
:
en
vervallen
roofler,
enop defe 7 raeuwe vleefch,
nige menfehen :
laet tot ouderdom, zonder grijsheid met peper en zoutbefprengt, gefneof kaelheid. Men vind hier geen den aen lange dünne ftukken : ftoofcheeluwe, manke , by-ziende , ge ken thans vuur onder de flokken. Dit
bulte of eenigzints mifmaekte : daer vleefch aldus door -braeden , kan
nochtans de kinderen nooit gefwach- veertien dagen en langer duuren. De a\s eek m
teld leggen; maer, zoo haefl ter wee- vifch, gezooden of gerooft, wordge- » # i
reld komen in koud water gewaf- geten met de fmaekelijke faufc iuquihaer geftal- fchen worden. Mannen gelijken zeer taya. De kleine vis)enspiaba cnpiquite:
na malkander , en infehelijk ook de tinga, in blaederen gewenteld , zijn
vrouwen : zulx 7 merkelijk onder- onder heete affche haeft gaer. Tot
fcheid tuffchen menfeh en menfeh al- vleefch en vifch nemenze, in plaets *» '"-fti"
daer zoo zeer geen plaets heeft, als van brood , met drie vingeren'tmeel
onder andere landaerd. Weinig ziek- des worteis mandioca , welk by de
ten zijn ,by haer bekend. Behaiven mond inwerpen , gelijk ook alle aerdeen lang leven, genieten ook meeft vruchten, diervoegen zeker : dat
rrfanter van geduurige gezondheid. Zy beküm- nooit 7 minfte kruimtje ter zijde valt.
leven:
meren haer weinig met 7 een of an- Tot 7eeten hebbenze geen gezette
der. In een hut, niet ongelijk een uuren ; want zy nuttigen des daegs
omgekeerde kiel welkers dak uit zeer dikwils fpijs , ook in de nacht:
palmboom-bladeren beftaet, fchoo fpreeken noch drinken niet , terlen ettelijke huifgezinnen te zamen : wijl maeltijd houden : flaepen op nukt-nien leven by flechte fpijs, zonder veel gebreyde hang makken , tuffchen
toeftel. Wanneer goed vinden eiders twee flijlen vaft-geknoopt: nevens
hutten :
te vertrekken , laetenze d'hutten de hang-makken brand geflaedig
ftaen. De vrouwen draegen de kin- vuur , by dag" om fpijs te bereiden,
deren en'tweinig huifraed. Zy Hel- 'snachts tegen dekoude, die aldaer,
len zieh gewillig tot armoede. Die wegens d'even-gelijke lengte der dameer heeft zet by den minder heb- gen en nachten vinnig nijpt. Haer
bende niet anders als volgens een gewoonelijke draak is koud water
uit
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uit de fonteinen ,rie vieren of beeken. j gat geopent, in welk het rietfluit.
Anderzints flellenze ook den drank Het tabak-zuigen grijpt ook onder
caoi toe, uit de rijpe vrucht des boom s1 haer plaets omtrend gods - dienft ,
caot:
acaiiba. De vrucht geflampt in een ! waer genoomen by eenw7onder!ijke
houte monier, bezinkt, en bezon- j dans. Achtien, twintig of meer Ta- Uerkwaer.
ken zijgt door een teems : is eerfl puiyers flaen een ronde kringop ge- digedam
wit gelijk melk; maer word na weinig fchikte orde even verre van elkan- dy%f^ui'
dagen graeuwer: heeft een trekken- ' der. Alle moeder-naekt binden een
de kracht, verwekkende dronken- 1 veel-vervig veder-bofeh tullebandsfchap* Lang bewaerd verändert in ! gewijs voor debillen, met een band
verfeheide.fterke azijn. De drank aipii kan
I over de flinker fehouderen rondom
BnfiiiM- tweezints toe-gemaekt; want oude
j de lendenen vaft-geflrikt. Ter hal7
tandeloofe wijven kaeuw en deklein- ver been flingeren gefronfle kotoenen
gefneede wortelen aipimacaxera tot1 ne-fluyers. Ieder buigt zieh ter lufeen bry caracu, welk in een pot uit- I ter zijde voor over, laet de flinkerfpouwen , waer op water gieten: hand nederwaerds zakken ; fteekt
7 moet voorts langzaem kooken en de rechter tuffchen 7 gezeide veder«#'• geduurig geroert Doch defe aipii ' bofeh lanx de bjllen : en ftampt geword ook gezooden van de gezeide I duurig met de rechter-voet. Onderwortel, zoo lang tot de verve krijgt I tuffchen vangenze gelijkelijk een
van gekarnde-melk. Beide over ge- I droevig lied aen , weik op hoe langift heeft geen onaengename fmaek. ger hoe blijder toon begint te gaen,
Behalven dufdaenige drank brou- / niet anders ofdezangkunftgrondig
wenze verfeheide andere , nament- verfiaen. d'Inhoudder liederenver- haer lüdej vat eerflelijk een treurig verhael ren '•
tacobi- hfkpacobi, uit de vruchten der boomen pacobebe en pacobueu : als ookwegens d'algemeine water - vloed ,
abatu -. abatü van Turkfche geerft en maiz. die haer vereeuwde voor-ouders, op
De wijn ietici word geperlt uit bata- hooge boomen en bergen geklomtettet:
tas-wortelen. De plante nana, de Por- men , weg-fpoelde: ten andere, hoe
nana:
tugeefen noemenze ananas, geeft den de helden uit welker lendenen zy
• drank nanai, welke zeer licht dron- voort-gefprooten zijn , voor 't geken maekt; doch heilzaem is voor meine befl niet ongewrooken fneuflaeuwte , walging , graveel en op- velden ; doch nu over een wijd-afflopping des waters , als ook tegert gelegen gebergte allerley vermaek
vergif. De Tapuiyers , toe-genaemt genieten metbraffenendanfen. EinCariri, komen ter gezetter tij dte za- delijk verhoopenze ook eenmael na
men , om den drank aipii toe te Hel- de dood derwaerds te verhuifen.Terlen. Iederbergtbinnenfijn hut, zoo wijl aldus op een verwonderens,„, . ... veel hem istoe-geleid. Wanneer d'ai- waerdige maet zingen, ftaen drie
[Wonderluk ..
i
?
•
- n.
L
priefters ter midden der geflaege prüfte,,,
zuipender pii genoeg heeft uit gegiit beginkring.Ieder draegt in de flinker-hand
Tapuiyers. nenze 's morgens vroeg van 't eerden afgod Maraka , gelijkende na
fte huis in 7 dorp, en zuipen aldaer eens ftruis - vogels ey , boven met
alle kruiken leeg , en alzoo voorts pluimaedje geeiert. Om den hals
hut aen hut, ter tijd niet een druppel hangt een loffe mantel, uit veelverover-blijft. Hy behaeld de grootfte vige vederen gevlochten, by de krop
eer , die meeft drinkt en braekt. De toegeftrikt. De lendenen zijn omBrafiliaenen zuigen meeft alle fterk gort met een fnoer, aen welke fchoogen
Tabak zui- t a D a k : (de tabak word genoemt peti-ne pluimen flingeren. Op 'thoofd
ma, en'tbladpetimaoba) zy droogen pronkt een veder-kroon. De midtabak tegen de zon , en daer na voor delfte paep vertoond een bars gelaed,
7 vuur, om gemakkelijker aen ftuk- en licht geduurig t flinker been van
ken te vrijven. Haer tabaks pijpen de aerde. De andere weder-zijds
petimbuaba beftaen uit ried en een ge hebben in de rechter-hand een geholde noot, aen t uiterfte einde af- draeyde pijp , waer uit een ieder
gefneeden, en ter zijde met een rond
Zz 3
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7aengezicht vol tabaks-rook blae- venze buiten oorlog, welke zy tegen
fen , zeggende 7 ellekens : ontfangt elkander voeren , niet om land te.
g
den geeft der manhaftige fterkte. Na winnen, ofgoederen te rooven; maer
7 eindigen der dans, onthaelenze de uit grootsheid, ten einde een aenziedrie priefters vijf dagen achter een nelijke naem door de wapenen vermet fpijs en drank overdadig. Zy krijgen : en byzonder wegens een
zetten ook eeten voor Maraka: an- onverzadelijke lull tot menfehen'derzints gefchied geen dienft aen vleefch. Waerom de gevangenen geGeweerder eenig afgöd. 7 Geweer der Brafiliae- meft worden engeflacht. Haer veld- St„f,h^
Brafiliae- nen beftaet in boogen uit hard hout flaegen gaen vinnig toe. Op half kans derBrtßnen.
en kotoene fnoeren. De pijlen wor- dervenze een ftrijd waegen : vech- *mtt'
den gemaekt van 7 ftijf ried tacaata, ten niet min moedig als hardnekkig.
tot een punt gefcherpt, of veel-tan- Emanuelde Moraes verhaelt gefien te
dig, of bewonden met de beentjens hebben, dat een Braftliaen van Pariba
vreemde der vifch iperu. Zommige Tapuierskampte tegen driekloeke gewaepenwerp-pijien g e D r u iken fwaere werp-pijlen enlande Portugeefen : die na lang tegenen trompet- & .
,
'. r
t
weernietongewrooken aen kant geten.
geknodzen uit iwart hout, voor aen raekte. De taelen der Brafiliaenen verfAoU
breed en volfcherpe punten. 7t Hand- zijn zeer verfcheiden : ieder land- jJ'Ss.
vadfel is bewonden met kotoene aerd fpreekt een byzondere fpraek : »enfhuw
vlechten iatirana: onder aen flingert zulx elkander geenzints verftaen./CTeen veder-bofch des vogels arara: 7 Volk Tabuya is verdeelt in meer als
om t midden hangen de zelve plui- tachentig Volkeren : elk gebruikenmen. Haertrompetten canguenca zijn deeen tael, die met d'andere gantmenfehen-fchenkels : hoewel ook fchelijkgeen over-een-komft heeft.
andere hebben, uit groote fchelpen Ondertuflchen grijpt een gemeine
of ried toegefteld. Naeuwelijx lefpraek
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fpraek over Brafil ftand, welke by de een boom: ibiäia, d'hemel: ibatinDealgtmei
meefte verftaerfword. De Jefuietfo-!•ga , ibitinga , de w7clke : ibatebae,
ne Brafiliaenfche feph Anchieta gaf een Brafiliaenfche | hoog übt, d'aerde: ibitira, een berg:
tael hoida- leticr-konft aen 7 licht binnen Conim- ibitü,
\
de wind: icapi, de daeuw: ig,
mg.
htca^opi 7 jaer vijftien honderd vijf '•water: iguaba, een beker: ipeca, een
en negentig. Onder andere toond gans: i<fue, een Zijde : ita, yzer:
h y , hoe de gezeide tael ontbloot is i itä; een fteen : itacira, een fpae:
vandeletteren/, / , / , z,rr : en geen ( itapigua , een fpijker : iuba, geel:
tweemede-klinklettersin een woord maupiära , de galle : mbabeaubora.
te zamen voegd,uitgezondert mb, nd, ziek: mbiu, fpijs: mbo, een band:
ng< Voorts word de p , m en mb dik- membeea, zacht: men dara, een-houwils d'een voor d'ander gebruikt, welijk: micu, een tee: mita, een hiel:
zonder onderfcheid. De woord-galm mocu, eenael: mermotara, korffelheid:
valt meeft op de laetfte letter-greep. •muapendaba, eenlid: nbia, 7 hart:
Devoornoemde Moraez, buiten ge- opacatumbae , de weereld : potia, de
mein ervaeren in de Brafihche tael, borft: paranga, fchoon : jiorerobiara,
neeft den weereld gemein gemaekt getrouwigheid: porneuicobora, arm:
een boek, vervatende de voornaem- potivi, een end-vögei : poxt, leelijk:
Ite naem-Woorden en werk-woorden pi, een voet: pii, de lever: pirä,
by de Brafiliaenen gebruikelijk. Het vifch of een huid : piyuiira, jonger
fchijnt ons niet ondienftig een klein van jaeren: pitanga, een kind: puä ,
ftaeltje van beide neder te Hellen. De een viftget•'•:•• puä-guacu, een duim:
BrßfiHaen naem-woorden dan luiden als volgt. purva, de navel: puou, lang: putuna,
fche natmAbä, een menfeh : aba, een man of de nacht: : roig , koude : tagica een
wborden.
•ook hair: acu, deflinkerhand : acua- ader: /^«i;bloed: tagir*, een dochbeimae, zot; amaberaba, de blixem: ter, 7 zelve beteikent ook menbtra;
amaeüminga, de donder:' amandiba, maer 7eerfteisgebmikelijkby de vad'hagel .• anäma , een bloed-vriend : ders , het tweede by de moeders:
anga, de ziel: angaibara, mager: an- taira kinderen of een zoon: tamüa,
gaipata, boos of loos : angaturama, een groot-vader: tata, vuur: tecoadankbaer of aengenaem : apara cu , geluk : tecoateima , gierigheid .kroon : apecum , de tong : apicaba,temerico, man of vrouw : tendiba,
eenfloel: ara, de tijd, lucht of dag: eenkinne; tendi ,fpeekfel: tendipia,
ara-ibicoquime,middag: araya,groot- een knie: tecobecatu, gezond: temä,
moeder: atapuana, licht: atapuätia, een fchenkel: tete,een lichaem: tiaya,
fnel: atueupe, een rugge: atyba, een fweet: tibirä, jonger zoo noemen
fchouder: ay, cig, een moeder: ayura, de broeders malkander; doch de Aleen hals: boya, een flaef: cama,een fters zeggen tegen jonger broeders
zoog-borft: canga, een been: carai- quibira, en broeders tot jonger fufters
bebe ,apiabebe ,een engel: caruca, denteindira: tigue - de buik : tigueperg
avond: capii, gras: capiigoacu,ftroo: de darmen : tinga , blank : tipibae,
catu, lekker: cay, een aep: ceba , een droevig: tiquera, ouder fufter: tiblad : cebira, de billen : cemiracoao-quiera, ouder broeder: /«^,ouders:
bae, een weduwenaer: ceo. een dier: tutira, oom van 's vaders wegen: tuceteeimibae, een geeft: cig, cygra, een bei-ima , een wees-kind : tuibaem,
moeye : coaraci, de zon : cobra, een een oud-man: tupana, God: ty,piffe:
Hang : coemitanga, demorgen-flond: tyuris, deblaes: uba, deheupe: uncoribae blijde : coya , tweelingen: hapuapem, een naegel: ija, een foneunha, een wijf : eunhaiba , een töe- tein : ymeneobae een weduwe: yyaokomflige bruid : eunumigoaeu, een buambae, naekt. De werkwoorden Sj^jjf
jongeling : eunumi, een jonge : eca- vorders klinken aldus. Abi, dwaelen: woorden.'
tuaba, de rechter hand : eyruba , een abiqui, kimmen: acanhem, ik flerve:
bije: gibä, een arm: guaibino, een oud acoy, bedekken: aei, miflehen: ami,
wijf':guirarupia, een ey: iaci, de maen drukken : amotareima haeten: anof maend : iacitatä, een fterre : iba, duba , gevoelen: angaipaba, zondigen:
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gen: aöba mondeba,aen-trekken : api- ra, liegen : potareima, weigeren: pona - fcheeren: apition, binden: aroca, tara, begeeren: puama, opftaen: puverminderen: ayaima, fniefen:^™- aya, belaften : puca, lacchen : puru,
ba, blinken : caanga meeten proe- gebruiken: quera, flaepen : queraro,
yen of z eggen: cacaba, yoor-by-gaen: waeken : raba, ontbinden : rereco.
cae, geneefen: capücaya, roepen : ca- hebben : rura , komen : tara, vanpucaya, getergt worden: carom, hoo- gen: tecobe, leven: tiguioca, bloeden :
pen: caruca, piffen : cauccuba, bemin- tiu, fchaemen: tima, planten, flijten,
n e n : cecaräya, vergeeten: cema, uit- begraeven : yaceö, huilen : yeabboca,
gaen: cenduba, hooren : cenoya, noe- uit-trekken : yeupira, opklimmen :
men : cepiaca, zien ,beftraffen: ceru- yucä, dooden. Ditzijn woorden der
ra, draegen : cetuna, rieken: ceyara, gemeinzaemfte tael over Brafil: anverlaeten : cica, ploegen : cipya, nat- derzints fpreekt ieder volk alhier een
maeken : ciquye, vreefen : co, gaen : fpraek op haer zelf. Voor de voor- De voor.
cobaitim, te gemoet komen: coquen- naemfte Volkeren worden gehouden Mmße
daboya, open doen: cuaba , kennen : deTupinambu, Tobayaras, Potigi-igu- flhevtu.
cupira, verlichten: cuu, befchermen: aras , Maraquites, Waymoores, Tomo- renTupu
ecatu, können : genonheca, bidden : nymenos , Waytaquazes , Waynaffes ,namkH'
goameenga bijten : guapua, zitten : Topinaques, Portes, Molopaques, Mo~
guata, wandelen : gueena, braeken : tayas Biheros Wayanawafons , Tamoiababa, ontvluchten: iecoacuba, ont- yes, Tocomans en Caryogs. Geen beter
houden : knumuna, fpouwen : ieru- gefchaepen menfehen als deTupire, eifchen : igtaba , fwemmen : igü, nambu : byzonderlijk haer vrouwen,
drinken : maenduara, gedenken: ma- welke voor de fchoonfte in Euroope
no, fterven : maramonhanga, oorlogen: geenzints wijken, volgens dezichtmayaoca, verdeelen: mba-eraca,koo- baere genüge Emanuel de Moraez.
pen : mbacu, eeten: meenga, over- Defe vrouwen houden den mannen
leveren: menbirara, baeren: moabai- gezelfchap , wanneer ten ftrijd trekba ,betooveren,beletten: moagueba, ken : draegen de leeftogt en inzonuit-bluflchen: moanga, denken: moa- derheid veel tabak, van welke doorquima, nat-maeken : mobibua, naei- gaens een blad tuflehen de lippen
jen : moete , prijfen: moete , eeren: houden. In de door-boorde lippen,
moendi aen brand fteeken : mogiba, zoo wel van mannen als vrouwen,legkooken : mogyco, polyflen : momiya, gen fteentjens.De veelheid der vroubeweegen: momita, herbergen : mon' wen grijpt onder haer ftand: zulx veheraba, quetfen : monbeu, boodfchap- le aen een man verbonden blijven.
pen: monbuca, door-booren : monbu- Men kan naeuwelijx eenige fweem
ja , booren : mondoca , in-fnijden, na godsdienft by defe land aerdbeweg nemen , klieven : mondoroca fpeuren. De Tobayaras worden ge- Tobayuwi
breeken : monguy, maelen: monguya, houden voor de belle ruiters. Maer
los-maeken : monhanga, doen: mope- in gefchiktheid , zang en wel fprerua, koud zijn: mopotaya, knoopen: kendheid gaen de Potigiiguaras alle ymigimoriba, toe-Hemmen : moropiäna,
de Brafiliaenen te boven. Zy maeken tlHmm
veranderen : moyaru , boerten : moereyen van twintig of dartig zangers,
yeceara, mengen : nheangeru, züchdie niet min konftig na de maet, als
ten : nheenga fpreeken : nhemboe,
buiten gemein aengenaem , de helleeren : nhengara zingen : paepüa,
den-daeden der voorouders uitfehaeantwoorden : paraboca verkiefen :
paronduba, onderfoeken : pea mij- teren. Geen yzelijker menfehen als
den, afleggen : pita, blijven: pitanga de iVaymoores , beflaende de ruime waimow.
rempi ontwerpen : pitera , kuflen , landflreek tuffchen Bahia en lfteos.
florpent pitibb, helpen : pittiba, zal- Defe grof en Herk van licchaem,
ven :poaccma,kermen:pobäna,fpin- können een paerd, te viervoet rennen: pocuäba, gewennen : pocaucuba, nende , byhouden. Vijf of fes derven
droomen : porabiqui, werken : t>ora- een zuiker-moolenaendoen, hoewel
doorgaens voorzien van ftijf honderd
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derdarbeiders. Zy zijn vuil beftoo- geele draeden met purpure tipjens:
ven en beflijkt, ter oorzaek gelijk die naeuwelijx eenige onderfcheidebeeften op de grond nederleggen: lijkereuk geven. Na de bloem volgt
draegen lang hair : en hebben geen de vrucht , lang anderhalf of twee
vingeren: wanneer af leid de groenTommy- vafte woonplaetfen De Tomonymete
der onrijpheid,word hoe rijperhoe
nos omtrend Spirito Santo houden
gefchikter huis. Zy bebolwerken rooder. Ieder boon bevat dartig of
haer hutten rondom met fwaere ftee veertig rondekorrelen; doch fcherp
nen, waer tegen binnewaerd een aer- gepunt : aengeraekt, verven d'hande wal tamelijk hoog leggen. d' Hut- den rood. De boon gerijpt gaet van
ten zelf zijn vol fchietgaten, om den zelfsopen, en vertoont de korrelen
vyand met pijlen veilig aftewijfen. zilveriggeftippelt. Defe, gedroogt,
Haer licchaemen fwart en roodge tot een klootje geftampt, en metpiffchildert, fchuilen onder vederen. fe gemengt, geven zulk een vafte
De Portugeefen namen voor eenige verve; dat t ingedoopte lywaed zejaeren feftien duizend gevangen: dert geen andere verve aen-neemt.
floegen een groot deel der gevange- De wortel van vrueu , in hoendere
nen dood : en vernielden 7 gantfche nat gekookt, maekt7 nat aengegeweft by de rievier Parayva. Aen de naem rood en Imaekelijk. De Topi- Topinaquer.
zuid en noord-kant des hoofds Frio naques vorders, wijd en zijd omtrent
fant Vincent neder geflaegen , zijn
fVaytaqua- woonen de Waytaquazes, grooter en
fterker dan de VVaymores .: leggen alsfterke en groove menfehen : gaen
varkens des nachts op d'aerde ron- moeder-naekt, zoo wel vrouwen
dom een groot vuur : houden alle als mannen. Wanneer een menfeh
menfehen voor vyand, en der zelve flachten, verven zieh met de vrucht
vleefch de fmaekelijkfte lekkerny ianipano : fteeken een groot vederDe vrouwen, met boogen gewae- j bofeh op den kop, en twee beenders
pend, ftaen nevens de mannen in in elk gat nevens de mond. Danfen
den ftrijd. Op ifta Grande onthouden met wonderlijke buiging des licchaems, nu na de flinker zijde en
W^yanafes. zieh de Wayanaffes, kleine menfehen;
doch met zeer groote buiken : gaen dan over de rechter hellende , drie
moedernaekt: de kruin isgefchöo- dagen achter een: en drinken in midren, niet ongelijk der monniken: dels een vuil nat. 7 Vrouw-volk wel
voorts hang 't hair lang rondom den gefchaepen gaet zonder eenig lidte
kop af. Het Vrouw-volk, grof van dekken: 7 hoofd alleen fchuilt onplante jjjf f c hüd er t haer rood met vrueu. der een muts, om welke een vlecht
Dit is een wilde plante ; doch by binden , waer aen een vierkantige
de Wayanaffes zorgvuldigh aen-ge- korf vol eet- waer vaft gemaekt op
queekti, wegens de korrelen be- de rugge hangt, wanneer eiders verflooten binnen boonen , buiten vol trekken. De bergen lanx d'Oceaen
rouwe veezels. De korrelen wor- zijn goud-rijk. De Portes een vreed- p,„W!
den niet alleen gemengt in de be- zaeme landaerd voeren tegen niekende drank chocolata ; maer ook mand oorlog : flapen in netten van
om aengenaem rood te verven. De baften : hebben geen andere wooplant draegt takken van wit hout, ningen , dan drie zamen-geboogen
en een graeuwe ball, gelijk d'haeze- takken met palm-bladeren gedekt.
laer : de takken hebben eens fchrijf- Zy leven by pijn-nooten en eyrires,
pennen dikte : de bladeren beyde appelen met fchellen als wal-noogroen vertoonen de gedaente eens ten. Hier valt overvloedig koftelijhart; by 7 uiterfte der takken waf- ke balzem oolie. Lanx de rievier
fchen verfeheide bloeizems : ieder Paradiva woonen . de Molopaques. Molopauet
bloeizem , zoo groot als een roos, 7 Man-volk ruftig en kloek is ge- i •
beflaet uit vijf bladeren , ten deele baerd , beleefd en aen de fchamelwit, ten deele flaeuw rood: in het heid gedekt. De vrouwen fchoon,
midden des bloeizems rijzen eyer- zedig en vernuftig lacchen nooit.
Aaa
Zy
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Zy binden 7 hair, veel-vervig gefchil- zijn groote menfehen en zeer ondert, om de middel met een ball, en noofel. Dartien Portugeefen onder- Merk*«*.
verbergen onder 7 zelve het baer-lid. wonden zieh eenige jaeren gelee- **&• "P,
Een gezetteuur van middag-mael en den, door 'tland der Wayanawajons ™£j£
avond-eeten grijpt alhier ftand, het te trekken na de Zuid-zee. Deze vonwelk anderzints nergens by de Brafi- den op zommige bergen overvloedig
liaenen gebruikelijk is. 7 Gebergt, be- goud en koftelijke fteenen. Onder
ftaende uit fwarte aerde, heeft over- andere vreemdigheden zagenze een
vloed van goud: doch alzoo by de kriftallyne toorn tien dagen eer geMolopaques de minfte waerdye op- naekten, over welke wegens Heilte
haelt, word niet na-gefpeurt: alleen-. niet konde reifen. Aen devoetborlijk 7 geen met de regen nederwaerd relde een wijde ftroom met groot gefpoelt vergaderenze tot geen andere druifch. Wijd enzijdom-fwervende,
einde,alsomgefpentemaeken, aen geraekten op de boodem van de Ta- Tamoyu •.
Motayas: welke netten hangen. De Motayasmoyes. De mannen wel-gefchaepen
klein en bruin, körten 't hoofd-hair, droegen fwaere veder-boffchen op
of trekken t uit; zijn menfchen-eters den kop. De vrouwen fchootig en
gelijk ook de Molopaques. Nergens buiten gemein fchoon, hadden gepiverfchuilt meer goud en edel gefteen keerde borften. Een der Portugeefen
te, als in de bergen Pinos, diep land- ontfprong, na een gevangenis van
waerd gelegen , bewoond by het ten- achtien maenden , den bloedigen
ger en fwartachtig volk Biheros an- dans : d'andere twaelf wierden opders ook genaemt Lopos: leven onder gegeten. Wonderlijk ging fijn verlof7geboomt beeftelijk onbefchaemt; fing toe. Dartig duizend Tamoyes
viefenby 'tgewefl der Amazones, by
ayannwsi- j o c h de IVayanawafonshebben kleine
vlekken lanx een naemelooferievier: dAmericaenen genaemt Mandiocuyfyams,

B

R

A S I

L.

37l

jyams, verwoed in: met drie honderd gen, die de wapenen na-draegengeflachte hieldenze een vroolijke Zoo haeft defe de boogen en bijlen
maeltijd: d'overige vluchten, na de over - leeveren , vallenze gelijkelijk
<,
rievier la Plata: en verkreegen hulp aen den arbeid. Men hakt om zeerft
van de Portugeefen, die tien duizend ettelijke boomen. De takken-, in haervooTamoyes neder-hakten, d'andere tot d'aerdegeplant en boven toe gebon- J 2 E £
flaeven maekten , en haer gevangen den, verftrekken voor een hut. De ding-,
Jttemant: lands - man verzollen. De Tocomanshutten flaen in ryen nevens en over
klein volk woonen tuflehen la Plata malkander : zulx ftraeten tuflehen
Cttryoghs:
en fant Vincent. De Caryoghs bezitten beide loopen« Ondertuflchen kooveel goud engefteente. De Maraqui- men de vrouwen en kinderen met de
tes , welke de Wefter- indiaenen ver- pakkaedje aen. 7 Man-volk loopt
Tapuiyers:
acktelijk Tapuiyers, zoo veel als wilde om te viffchen, wild te vangen; of
menfehen , noemen, zijn verdeelt in hooning tezoeken. d' Oude wijven
fes en zeventig zoonen, verfcheiden graeven na worteis , welke klein gtin tael. Onder alle munten uit de ftampt in plaets van brood dienen.
landaerd Ars>d<era, Cajau, Maquaru De
en johger vrouwen helpen elkander
Poyme, Alle levenze zonder vafte binnen d'hutten om fpijs te bereiwooningen , gods-dienft of vriend- den. Voorts 4>rengen de mannen
fchap met eenige nabuuren. De vrou- haer tijd door met wapen-oefening, cefening\
wen yechten zoo wel als de mannen. wörftelen en loopen. Twee vrouJacob Rflbh't, devvelke een geruime wen, byzonder hier toe verkooreri,
tijd onder dit volk verkeerde, be- Hrijken vonnis over ieders bejqua't Beftter -fchrijft haer zeden aldus. De koning mer ofmin bequame oefening. Wanvan haer
landui , toe - genaemt Otfhicayayna, neer d'avond begint te vallen, verkoning gena
de ftroom die 7 land der Tapuiyers deelen haer de jongelingen in verdenk-waer:
dig
Mootloopt, laet, volgens gped-vin- feheide benden , en zingen voor de
den , des avonds door 7 leger ver- tenten. De dochters volgen neurenkondigen , werwaerds met 'trijfen de en trippelende. Ieder flaet achter
van de zonne vertrekken, en wat de; vry er, welke zybemind. Dit houover dag zullen verrichten; doch de denze te wefen een bewijs van liefkoning beraedflaegt eerft met dui- de. Als een jongmän trouwens ge- wonderlijke
vr ud t
haer vreem vel-jagers- Wanneer de togtzal aen- zind is, brengt hy ten gefchenk aen " yf J de togt:
gaen, waflehenze de lichamen in de de vader des dochters hooning en
ftroom , yrijvenze met fchoon zand, wild-braed. Indien de vader meer
en fpoelen 7 zelve wederom af. houwbaere dochters heeft dan een,
Thans rekkenze zieh diervoegen, verzoekt hy raed by de waer - zegdat de leden kraeken : loopen na gers , en defe brengen de zaek tot
7 vuur : yerwarmt, fchrabben 7 lijf den koning. De koningontbied door
met zekete vifch tanden, zulx het een om - roeper alle vryers en vrybloed aen verfeheide plaetfen uit- flers buiten de leger-plaets. Te zagudft. Zy oordeelen dit dienflig te- men vliegenze bofehwaerd: de ftout-gen vermoeydheid. Een fteen worp fle loopen voor uit, ten einde 7 wild
buiten des koninx tente leggen twee op-doen. Zoo haeft iets ontdekken,
dikke flammen , een fchreede van keeren te rugge, en maeken het be-elkander. P e gantfche meenigte ftaet kend aen de volgende meenigte: die
recht over de flammen , in twee gefwind de plaets diervoegen omtroppen verdeelt. Ieder trop kieft de cingelen , dat nooit eenig wild kan
fterkfle man, die de ftam opfchou- onunappen. Zy rukken den gevanders weg draegt, om ftrijd loopen- gen beeften 7 ingewand uit, welk
de •• de vermoeyde krijgt t'ellekens den honden voor-werpen. De vrouJiulp. Dewelke met de flamme lae- wen braeden 7 wild in kuilen onder
terkomtrterbeftemder plaets, word d'aerde. Voorts houdenze vroolijke
van de fnelder trop uit-gelacchen. maeltijden , niet zonder geduurige
Alhier wachtenze na de jongelin- Zangen en danzeryen. Indien een
Aäa 2
jon-
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jongeling zieh wel gequeten heeft op en's avonds in koud water. Zoo lang
de jagt, krijgt hy door 's koninx toe- zoogendeis, wordzenietbeflaepen:
ftemming de dochter, welke ten hou- of het moeft zijn, dat de man flechts
hoo
vreemd vvelijk begeert. Vier dagen voor deeen vrouw had. By aldien de vrouw overfpel
geftraft:
en
voltrekking des houwelijx, word den overfpel begaet, jaegt de man haer
trouwen
bruidegom aen wederzijds de koon weg: doch als op de daed bevonden
met fcherp hout door boon. Aldus word, behoud hy recht, om beide te
gewond zijnde, houtmen bruiloft. ontlijven. De koning heeft in 7 mid- wonderlijke
kauwoerde.
De koning leid iedergaft,"na goed- den van fijn tente een groote kauvinden , een gedeelte der fpijs toe. woerde, volgefteente Kehnturah, met
d'Ouders houwelijken geen doch- d'eene kant van een mat bedekt. Zonters uit, voor zy haer maen-ftonden der fijn laft mag niemand tot de kaukrijgen, welk zy den toovenaers be- woerde naderen; tenzyom de zelve
kend maeken , en defe den koning. met tabak te berooken, of nevens de
Over maeltijd prijfenze met vreem- kauwoerden wild-braed of hooning
7
de gezangen de voorzichtigheid des neder te leggen. 71s merk-w aerdig
moeders , die de kuifche fchaemte hoe de duivel-jagers omtrend de
van de dochter voor de bruidegom kranken te werk gaen. Jacob Rabbi Vreemde
bewaerd heeft. Indien een dochter zichtbaere genüge verhaelt van den gefchiedenis
van den kohouwbaer is, en geen vryer uit komt, koning Drarugh, met onlijdelijkepijn ning Drabeftrijkt haer de moeder met roode inde zijden en beenengequelt: dat, rugh.
ftrepen onder d'oogen , en geleidze alzoo geen hulpe vond by fijn toovetot den koning. Defe plaetft de doch- naers , die zieh uitgeven voor geneester nevens hem op een mat: wärmt meefters, tot den naeft-gelegen kod'handen tegen 7 vuur : ftreek hem ning der Tapuiyers vertrok, om aldaer
zelf en de dochter : blaeft tabaks- door befweerders geholpen te worrook over fijn en haerlichaem. Ein- den.Drie namen aen Drarugh gezond
delijk pleegt hy vleefchelijke ver- te maeken. Wonderlijk liep d'handel
menging : en likt her bloed verwekt af. d'Eerfte befweerder blies geduurig
door fenenden des maegdoms. Dit tabak-rook over Drarughs licchaem:
vuil werk word diervoegen eerlijk greep's koninx knien: begonte zuigehouden, dat de dochter diefwegen gen , niet anders als of wilde verflinte cerder aen de man geraekt. Maer den: loeide gelijk een Hier: en braektc
7 door priemen van ooren en lippen eindelijk met veel fpeekfel een kleine
gaet aldus toe. Dejongens, aen wel- aelin fijn hand:die,gelijkvoorgaf,den
ke zulx zal verricht worden, komen koning zoo vcelpijn veroorzaekte.
ter plaets alwaer de gantfche mee- •De tweede duiveljagerzoog £>/•<</•«£$
nigte danft en zingt. De duivel-ja- buik -. brulde ondertuflchen als een
gers zitten in twee reyen over mal- leeuw: enfpoog ten laetften een witkander. Een uit haer grijpt een jongen te fteen, vertoonende een roos, ten
by den kop : bind hem handen en mond uit. De derde hield niet op te
voeten : zulx zieh niet kan reppen of zuigen de flinker zijde van Drarugh,
roeren. Gefwind loopt een tweede ter tijd toe iets.niet ongelijk een wordeor-pnetoovenaer toe, die met een gefcherpt tel, ten gorgel overgaf. Zedert dufdamenvan
ooren en
houtje 7 gat maekt in de lippen en nige verrichting bequam degenoemlippen:
ooren: de moeder van 7kind onder- de koning. Nauwelijx kan iemant ontuflchen deerlijk kermende. De be- der deTapuijers voetftappen van godskraemfwangerde vrouwen houden haer bui- dienft vinden. Alleenlijk bewijfenze Zevenvrouwen
ten gemeinfchap der mannen. Wan- godsdienftige eer aen 7 Zeven -ge- gefternte
neer gebaert hebben wijken na eeni- fternte: wanneer de vruchten der bof- i tviert,
oedaenigge bofichaedjen : fnijden met een fchaedjen en velden rijp zijn. Drie
fchelp den naevel des zuigelinx af, dagen brengenze over met danfen
welk kooken en te gelijk met de na- en zingen. Dan bereiden zieh de
geboorteop-eeten. Dekraem-vrouw jongelingen tot een fpiegel-gcvecht
wafcht haer zelf en 7 kind morgens met pieken en knodfen; omwinden
haer
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haer beenen met taeye takken : gie- ken, en tot voedfel en groey van de
ten hooning over 7 hoofd : binden zelve gedijen. Arciffeusky verteld ge- Vreemd
7 hair op aen het achter hoofd; be- zien te hebben, hoe een Tapuiyerbui- verh*elv*»
ftrooyen 7 opgebonden hair vol rood ten 7 Hot Rio Grande den geelt gat. yer.
poyer: maeken 7 aengezicht veel ver- Sijn bloedmaegfchap wiefch 7 doode
vig , gelijk ook 7 ganfehe licchaem: in licchaem;fpoelde de darmen ,en fneed
de nek fteekenze tuffchen 't hair een 7 lijk aen verfeheide flukken: welk in
lange veder, en by 7 voorhoofd een een kuil boven toegeftopt brieden.
bofch witte pluimen: om den hals Hin Zy vingen ook 'tafdruipende vet in
geren kranfen, uit roode vederen za- ondergeftelde pannen-.hielden voorts
men gevlochten: op de rugge hangt een vroolijke maeltijd: en beten zelf
een bondel van bladeren ftaerts ge- fmakelijk in defchaemachtige deelen
wijs: de armen zijn verciert met de des lichaems. Doch niemant had toevleugelen des vogels kofetug. Aldusge- gang tot defe tafel, als de bloed vrienpronkt ftrijden-drie volle dagen. d'O- den. 7 Geen niet konden nuttigen, als
verwinnaers betoonen groote blijd- 7 hair, tanden, nageisen beenderen,
fchap. 7 Verdient byzondere aentei- wierd verbrand: en d'affche zoolang
kening 7 geen de geleerde Gerard Vofi met den drank vermengt, tott'eenefius verhaelt uit de mond van Chriftof- mael was opgeäronken. Zy erkennen Godsdünfi
felArciffeusky Poolfeh edelman, doch eentweederhandeGod,eengoedeen de*™*Ht'
beruchter doorhelden ftukken, voor ) quade. Den goede bewijfenze geen
7 Vereenigde Nederland in Brafil. De \ dienft: om dat uit zieh zelf weldaedig
Vreemde Tapuiyers zeid hy, is een volk fwer- blijft, en niemand befchadigt. Daerzeden der
vende zonder vafte woon-plaetfen , ( entegen biddenze den quaden zeer
Tapuiyers:
tuffchen Siara en Maranthon over een y verig aen; ter oorzaek om hals helpt
woefte boodem, nergens bedekt als die hem niet eerbiedig onthaelen. Zy
voor defchamelheid. Als dHollanders verreizen, noch voeren geen oorlog,
haerkleederen vereerden, flondenze tenzy eerft den boofen God raed vravermaekt wegens de vreemdigheid; gen , niet zonder plechtelijke dienfthieromfchrijvenzy haer zelf **«•»»»*
doch binnen twee dagen gaven de rpleging;
6
J
J
°
.
n.
derlitkvootr ,
klederen wederom , of wierpenze
weg. Zy binden de mannelijke roede eenwetenfehaptoe van toekomltige zeggeni
met een band van kotoen of fwakke zaeken tevoor-zeggen. En waerlijk
takjens: alzoo fchandigachten,indien men moet bekennen, datze dikwils
vleefchelijke beweeging toonden. In te vooren bekend maken, 7 geen bode doorboorde lippen, neusgaten, oo- ven de menfchelijke reden gaet, om
ren en koonen hangen cieraedjen van te können weten. Hier af kan ten behout,been, vederen of fteen. Een fwa- wijs dienen 7 geen de Vriefche ritre knodze en fterke boog, beide uit meefter Sapo Amama by ervaerendhard hout, verftrekken voor wape- heid bevonden heeft. Hy had voor
nen. Goud en zilver word geenzints Coniahu de wacht met eenbenderuigeacht. Waerom de killen vol goud ters tegen d'uitvallen der Portugeefen.
en zilver , by de Pertugeefen begrae- In fijn dienft waeren ettelijke Tapuiven , met dHollanders verruilden te- ym.-welke voorzeiden,hoe des anderen daegs de luitenant vanAmama,neeten haer gen jagthonden. Zy oordeelen haer vens een ruiter, zouden fneuvelen aen
eigen vrien- beter dan andere menfch-eeterS: de
een kogel uit grof gefchut. 7 Zeggen
den op.
wijlniet eten 7 vleefch der vyanden: wierd befpot; doch d'uitkomft be
maer van vrienden, het zy gefneuvelt waerheide 7 zeggen.Diergelijke flaelin een ftrijd, hetzy haer eigen dood tjens quamen dagelijx voor. Onder
geftorven: om uit te drukken byzon veele verhaelt Arciffeusky een merkdere liefde tegen de overledenen, die waerdigegefchiedenis.Hy ligte uit de
anderzints door verrotting en wor- fterkte Rio Grande een gedeelte der
menmoeftenverteerdworden. Wes- bezettelingen: om deSpaenfe vaftighalven de lijken gevoeglijkerin'tin- heid Barra-Canium fchielijk t'overvalgewand der naefte vrienden nederfak-1 len. 7 Ganfehe werk hing hier aen;dat
Aaa 3 '
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wederzijdsantwoord; doch'tkonde
zeer merk- de toeleg verborgen bleef. Vijftig Taniet bequaemelijk verftaen, by ge"Ti?*.' • puiyers hadden zieh by de Hollanders
gijchiedenis r J
1 •» *
i
• tr
i i
brek der tolken. Want die d'Hollanroepen
dui- ge- vervoegd. Maer alzoo Arciffeusky ders
van em
be- gebruiktenverftonden alleenlijk
vel door de
ducht was voor de Tapuiyers, ten ein- twee taelen, d'een gemein by de BraTapuiyers.
de 7 geheim door haer mögt rucht- filiaenen lanx d'Oceaen, d'andere de
baer worden, nam hy de zelve dienft Portugeefche, door welke zy den Holaen, onder beding, dat niet een voet- landers vertaelden, zoo veel moogeftap buiten 7 gelid zouden trekken. lijk, 7 geen de Tapuiyers fpraeken:
Zy hielden woord. Drie dagen over welker tael veel verfcheelt van de geaf-weegen omgevoert, verrichten da- meine Brafiliaenfche : alzoo zy diep
gelijx voor ieders oogen haergewo- landwaerd woonen, verdeelt in vernelijke gods dienft. Arciffeusky ver- feheide Volkeren, die elkander niet
zocht, zy hem wilden ontbieden, verftaen, en geduurig beoorloogen.
wanneer de geroepen duivel ver- Zulx de tael-mannen 7 bericht van de
fcheen. 7t Wierd belooft, onder voor- Tapuiyers meeften-deel niet konden
waerde, dat geen aenftoot zoude ge- vatten : jameeroordeelftreekenuit
ven door eenig mifdrijf. Tendarden haer knikken en gebaerten. Na dat
dag wanneer 'tleger genoegzaem ver- de vergaedering ophieldtcfpreeken,
friß: ht was, en ten togt vervaerdigt, ftond de priefter op, en ging buiten
ishy ontbooden : vond de Tapuiyers ieders oog bofehwaerd: alwaer met
nevens den weg zitten, met de benen een luide Hemme driemaelden duivel
wijd van malkander in een half-ronde
riep. Doch die niet antwoordende,
kring. Tegen haer overzat infchelijx de priefter ter aerde neder. Defe keerde te rugge tot de fijne. Men bevraegde alle wegens verfeheide zae gon thans wederom op d'oude voet
ken, en alle vraegden hem : men gaf onderling te vragen en t'antwoorden:
by

B R A S I L.
OfJ^
by de tolken niet verftaen. Eerlang tige verontfchuldiging voor; die deliep de priefter (zoo 7 fcheen by de wijl geen geloof verdienden, is geleid
meenigte gelaft) wederom na't bofch. na een boom ten pyniging. Hy ftond
Maer de duivel fweeg op het twee- nu gebonden , wanneer met hooge
mael herhaelde geroep voor de twee- aentuigingen fwoer, de waerheid te
de reis. Weshalven de priefter vruch- zullen melden ; welke hier in beteloos weder komt: en ten derdemael ftond : ter oorzaek zedert tien jaer
bofchwaerd ftapt, fchreeuwende ge- nooit een gebed torGodgeftort had,
lijk te vooren, En toen eerft wierd flond buiten maeten verfchrikt, wan
uit het diepfte der boffchaedje ge- neer den duivel zag onder deTapuyers
hoort een heldere, doch fijne Hemme, zitten: alzoo dacht, dat hem che kenniet anders als of door een fluitjege- nende , zoude hebben weg-gevoert,
blaefen was. De Tapuiyersbedooten daer zulke goddeloofen , gelijk hy
dieswegen, de zaek weite flaen : en was, verdiendengevoert te worden.
datde duivel haeft te voorfchijn zou- Jemand, fegt de geleerde Gerard Vofftus
de komen. De priefter nu driewerf mögt onderzoeken , of de voornoemde
tot fijn volk gekeert, ging'tpraeten waerlijk de duivel geweeft is. 7 Schijnt
aen, gelijk te vooren. Eindelijk pak- my toe , dat niet alleen een duivelfch,
***.
te hy zieh noch eens, weg. Toen riep maer ook menfSelijk bedrog onder defe
:*;•'
de gantfche meenigte gelijkelijk, of gantfche handel fchuilt. Gelegen erfpraeken drokker dan ooit. Onder- tijd vraegde Arciffeusky de Tapuiyers,
tuflchen naderde meer en meer waerom zy verzierden een duivel te
de voornoemde fchetterende Hem- zijn, welk immers een men Ich was,
me des duivels ; de welke ten laet-' dien hy dikwils te vooren had gezien.
flen met de priefter aen-quam. De De Tapuiyers ontkenden zulx, en bepriefter belaft den duivel tegen de tuigden, dät waerlijk een duivel was.
vergaedering over te zitten. Hier viel Doch Arciffeusky kende den gentaekveel te zeggen: dan fprak de priefter, ten duivel , welke de beider fyne
zomtijds de duivel, behoudende fijn ftemme maekte door eeniggras, het
helder-fijne ftemme : zomtijds rie- geen in den mond hield. En hoewel
pen ettelijke uit het volk , greepen hier menfchelijke bedriegery onder
na de wapenen, en dreigden den dui- liep, had nochtans de duivel fijn rolvel te flaen : het welk, wanneer haer le in ditfpel: gelijk bleek aen 7 welk
niet te willeis, dikwils doen. Ophet j ftoutmoedig voor-zeiden, by geen
affcheid des duivels, door de priefter menfeh moogelijk te weten. Namentbofch waerd geleid , fchreeuwde de lijk , dat de Portugeefche flerkte,
meenigte zoo yzelijk, dat den Hollan- met verlies van drie man, in den Holders d'hairen te berge reefen. 7 Ge- landers handen zoude vervallen;
fchreeuw, diep uit de borfl, en met want zoo viel ook de toeleg uit. Maer
een ungemein lange adem voort-ge- dewijl de duivel alle dingen nietkan
bragt, ging eveneens of duizend leeu- voorzien , zoo taflenze omtrend
wen en tygers gelijkelijk brulden. zommige dingen mis. Zyzeiden,dat
Merkwaer- Terwijl dit werk duurde, pakte zieh dHollanders op zamen -gefpijkerde
ZlZ'een een Hoogduitfche foldaet uit d'aeh- planken in plaets van een brugge,
foidnot. terhoede weg; doch niet zoo heime- zouden over de gtacht zetten, de
lijk, of het wierd gemerkt. De hab- vyand zulx niet merkende. Waerlijk
fcheerders dan fpeuten hem na, en aldus was by Arciffeusky voor-genoovinden den man verborgen tuffchen men : geen w7onder, dat de boofe
dichte ruigte eens kreupel-bofch. Te geeft zulx will. Maer de Portugeefen
rugge gevoerd, loopt wederom van wierden dHollanders gewaer , eer
de bende af. Ontdekt, en diefwegen over de gracht wahren : en verdeeverdacht, dat in den zin had over te digdenzich met grof gefchut. Door
loopen , wierd voor Arcifteuski ge- defe ongewoone flaegen liepen de
bragt. Wegens fijn trouwloofe toe- verbaefde Tapuiyers weg, en keerden
leg beticht, wende eenigebeufelach- niet weder: voor dat in de morgen-
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ftond 7 flot bemagtigt, en alles bin- de Tapuiyers fwervende ter wedernen in Hüte was. Zedert verbrande zijde van de rievier Otfchunogh en
Arciffeuski in de rievier Monguoape et- rondom 7 meir Igtug , in welk nie- mnderlijk
telijke Portugeefche fchepen: en be- mand derft fwemmen wegens de meir.
hield een fchip, voerende tien halve meenigte van bijtende viffchen. De
kortouwen vol-laeden met zuiker en koning Pritigaba Hond met landuy inTapuifert
Spaenfche wijn. Om het zelve lanx verbond , en oorloogden geduurig koningen.
korter vaer-water na een veilige ree- tegen de koningen Arygpoygh, Wanade af te voeren, had hy den dienfl der fewafug , Tshering en Dremmenige.
Wondere Tapuiyers van nooden. Doch zy wei- Tenzy de Portugeefen de vier laetfte
voorzeggerden binnens boords te treden Tapuiyers hadden in dienfl genoovoorwendende: dat 7 fchip groot on- men om de Nederlanders te beftrijgeval zoude ontmoeten. d' Uitkomft den , defe zouden nooit haer legers
quam met haer zeggen over een; verfterkt hebben met de hulp - Senwant 'tfchip in de mond van een enge den , die landuy zelf, ofzomtijdsfijn
haven tegen de rotzen aen fpaende- zoon, öf fwager toebragt: alzoo niet
renftiet: zulx niet gebergt wierd. De zonder ongehoorde wreedheid noch
Tapuiyers hadden 7 ongeluk door dui- menfehen , noch beeften, noch gevels ingeeven te vooren gefpelt: al- bouwen fpaeren. Waer zy komen verzoo geen gewichtige zaek by d' hand moorden en verwoeften alles. Voorts Verfeheide
flaen , tenzy eerft met den boofen is Brafil, behalven de genoemde ei- uitheemfebt
in
geeft raedspleegen : d'eenigfte vvien gen ingeboornen, bewoond by Por- Volkeren
Brafil.
Tapuiyer- gods-dienfligheid bewijfen. Waer- tugeefen , Nederlanders, Hoogduitfche,
fche Prieom een Tapuiyerfche priefter niet Franfche en Engelfche - welke de Brafters daed.
wilde aennemen 'thembd, welk^r- filiaenen de gemeine benaeming Ajutißeusky in fijn hand Sieh en hem ru-juba toepaffen : anderzints heezoude fchenken; wanneer de duivel tenze alle vreemdelingen Caraiba of
7 hembd uit d'hand in de lucht ruk- Pero. Doch wegens de vermenging
te. De Tapuiyer nam de voorwaerde van verfeheide landaerd, ontflaet een
aen: beloofde terftond den duivel te vijfderley flag van menfehen. Een die
roepen : om met t hembd na boven gebooren is uitEuropifcheoudersin
als ook van te vliegen. Doch als Arciffeusky daer Brafil, word genoemt Mozombo: uit
Arciffeusky, by bedong, dat hem geoorloft mögt een Europifche vader en Brafiliaenzijn : den boofen geeft afte fmeeren fche moeder, Mameluc: uit een Eumet een ftok, dien hy in de rechter ropifche vader en een Moorinne, Muhandhielde , konde de priefter niet lato : uit een Brafiliaen en Moorfche
beweegt worden tot 7 ontbieden des vrouw Curiboca of Cabocles: uit twee
duivels. Weshalven ieder begonde Negers, criolo. Boven alle andere,
telacchen. Arciffeusky eindelijk fprak zijn de Portugeefen lanx de zeekuften
joks-gewijs tegen den priefter : ik defterkfte. Toen aldereerfl op den
wil betoonen grooter konfienaer te we-Brafiliaenfchen boodem begonden te
fen dan gy ; want zal morgen te wegeneftelen, vonden vinnige tegen ftand:
brengen, dat uit uwe kop harts-hoornenen tenzy de Brafiliaenen onderling
zullen groeyen, die door defe deur niet over hoop lagen , zy hadden nooit
mögen. De reden verfchrikte diervoe- zoo veel voets gekregen. Maer nu
gen de Tapuiyers zulx alle om een zijnzegenoegfaem volkoomen meegoed heenkomen zagen. Alleenlijk Hers: alzoo d'oude inboorlingen aen
keerde de voornoemde priefter des kant geholpen zijn of landwaerd
anderen daegs met de tolk tot Arcif- verjaegt. Anderzints derven de Bra- Strijden
feusky , verzoekende : hy beliefde filiaenen een gewaepend heir flout- der Braßhem genaedig te handelen, en geen moedig onder d'oogen zien, gewend lianin.
harts-hoornen ten fmaet op 7 hoofd te ftrijden. Wanneer malkander flag
te planten. Ten tijden als Jacob Rabbi leveren, fchieten , niet zonder veronder deTapuiyers verkeerde.beftier- vaeriijkgekrijfch, met pijlen: fprinde landuy, over d' honderd jaer oud, gen van d'eene zijde tot d'andere,
om
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om de pijlen te ontwijken, met ver- te tot befcherming der haven voor
wundere ns waerdighe raddigheid. fant Vincent. En zedert dEngelfche
d'Overwinnaers fpaeren niemand: in 7jaer vijftien honderd twee en
flaen dood al watvoorkomt: de ge- tachentig, aldaer een Spaenfch fchip
doode dienen tot een lekkere mael- vernielden , wierd een tweede veVreemde tijd. Indien nochtans eenige gevan fting geflieht, om 'tinkoomen lanx
gewoonte
gens met een groote baftom den hals de rievier te beletten. Doch des niet Candifch
met gevanweg-fleepen : geven aen ieder een tegenftaende liep Thomas Candifchverrichting.
genen.
fchoone jonge dochter, die haer man voor-by beide de fterkten : en leide
bewaerd en zorgvuldig med, geduu- fant Vincent aen koolen , en brandVervhekte rende vijf maenden. Thans word een fchatte Sanäos. Voor de ftroom, die
maeltijd.
groot feeft toegerecht: zy drinken fant Vincentbefpoelt, vertoond haer
haer alle fmoordronken, na dat ver- 7 eiland Sebafliaen tamelijk groot, vol Eiland
zaedigt zijn met 7gebraede vleefch wild en geboomte : heeft goed vvater, Sebafliaen.
der gevangenen. Indien de vrouw gezondepetercelie lanx de zee-kufte
fwangergaet by den geflachten ,oor- enbequaeme reeden tegen alle windeelen nooit meer wraek te können den. Dieper zeewaerd doed zieh
nemen van haer vyanden, dan als op 7 hooge en klippige eilandeken
'tkind, zoo haeft ter weereld komt, Alcatraces, als ook Viclorio des Bufirs,
op-eeten. Doch 'tgebeurtzomtijds, Porto des Cajlellanos , Monte de Frigo,
dat de vrouw, op den gevangenen ) Muella en Queimadas. d'Ingeboorehaer zinnen zet, en met hemweg- ' nen van fant Vincent ditf'met de Portuloopt. Degeduurigeoorloogen, die } geefen vriendfchap houden, worden
Tuppinikinfi
de Portugeefen gevoerd hebben met genaemt Tuppinikinfi bewoonen een woeft
volk:
d'inboorlingen, hebben verhindert, woeftgebergt, ftrekkende meer als
dat geen woonplaetfen konden mae- tachentig mijl landwaerd : voeren
ken, dan lanx de zee-kuften. De geduurig krijg tegen de Carioes witte
woon-.plaetfen beftaen in negen en gefchikte menfehen, als ook teplaets - voogdyfchappen , by haer gen deCupin-lmbas ten noorden, en
Befchrij- Capitanias genoemt. De zuidelijkfte een nameloofe landaerd grenzende
ving der
fant Vincent, heeft een ftadeveneens aen Peru. Voorts fwerven de Mira- als ook de
lang-voogMiramudyfchapfant genaemt, gelegen aen een ftroom, mumins, zeer wild volk, alhierwijd mins.
Vincent:
die uit d'Oceaen landwaerd rond en zijd; doch ten grooten deele door
loopt, en weder in d'Oceaen eindigt. d'aenkomfl der Portugeefen geminder zelver
Groote fchepen können niet opko- dert. De tweede land-voogdyfchap Befchrtjfteden.
ving der
men tot de ftad. Sanäos leid aen d'an- Rio de laneiro, eertijds by de Franjche
land-voog7
der kant der zelve rievier, vier mij- genaemt Ganabara, w ierd ontdekt, dyfchap Rio
len van de zee : teld vier honderd op 'tjaer vijftien honderd en vijf- de laneiro.
huifen en drie zuikers-moolens. tien , door Joan Dias de Solls. Maer
Swaere Zeilen nemen haer volle lae- de Franfche hebben alder-eerfl een
ding binnen de Had in. 7t Derde fle- vafte voet te land alhier gemaekt,
deken Hitauhacin is het alder-zuide- veertig jaer na Dias de Solis. Drie
lijkfte by de Portugeefen bewoont. wel-bemande fchepen voeren uit
Twaelf mijl van daer landwaerd heb- Havre de Grace derwaerds, beleid
ben de Jefuiten getimmert 7 vlekke by Nicolaes Durandus Villegagnon. In
fant Paulo, dicht onder de rijke goud- flagt-maend bragt hy het voor Rio
mijnen, fchuilendein7 gebergt, uit- laneiro aen : maekte aen het inkogeftrekt ooft en weit dartig mijl. men der rievier omtrend een half
7 Vlek, tachentig huifen groot, is be- mijl breed ; op een rotze een houvolkt van Brafiliaenen, envermeng- te fterkte, honderd voet boven lang
de landaerd. De weg derwaerds valt en feftigh breed : na den ammirael
moeyelijk wegens rouwe bergen en van Vrankrijk, Coligni genaemt, aldichte boffchaedjen. Op 7 eiland waer ettelijk gefchut plante , om
Britioga leid aen een zandige inwijk, den ingang beüooten weder-zijds
alwaer een goede reede is, een fterk- van twee fteile bergen , te veiligen.
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De ftroom binnen zeer breed, heeft den een rotze feftig voet hoog. Op
verfeheide boom-rijke eilandekens. d'eerfte heuvel bouwde Villegagnon
fijn tent, OD de rotze 7raed-huis.
Merkwaer- Op een der zelve dicht onder de
fterJkte
achtln'
Coligni, floeg Villegagnon zieh De andere hutten ftonden over het
van viüe- ter neder. Hy leed de meefte onge-vlakke veld verfpreid. Derde-half
gagnon. m a k b y g e D r e ^ v a n verfch water: te mijl opwaerds leid een vruchtbaer
meer naerdien uit vrees voor de woe- eiland , drie uuren gaens in den
fte inboorlingen geen voet aen 7 va- omgang bewoond by een woeft
fte land derfde zetten. Anderhalf volk Tououbinambauti. Voorts verjaer hield hy alhier hoe langer hoe ar- toonen haer verfeheide eilandekens, Vreemie
oefters.
meiijker huis vermids de leeftogt alwaer zeer fmaekelijke oefters Valdagelijx minderde: wanneer Philips ien : diervoegen vaft aen groote fteeCorguileray en du Pont afftaeken uit nen , dat ter nauwer nood können
Honfleurs haven met drie Zeilen. Zy afgerukt. De oeflers verbergen kleivoerden Volks genoeg over; maerte ne peerlen. De rievier laneiro is buiweinig eetbaere kofl: zulx d'honger ten gemein vifch-rijk. De Brafilfche
eerlang toenam. Weshalven Ville- landvoogd Emanuel de Sa maekte
gagnon eindelijk te huifwaerdkeert, den Franfche 7 voornoemde eiland Stad Sebazonder eenige verrichtingh : als afhandig. De Had Sebaßiaen, groot ßiaen.
alleenlijk dat ettelijke martelaers drie honderd huifen , is gebouwt
maekte, verbittert door opruyen aen de zuider oever van laneiro,
des kardinaels Loreine tegen de an- tegen over op de noorder kant leid
dere Chriftenen : welker zommige de fterkte. Een kerk , Jefuitenna de woefle Brafiliaenen de vlucht kloofter en twee zuiker - moolens
namen andere by gebrek van le- geven aen de plaets eenig aenzien.
vens-middelen vergingen , andere De meefte handel beflaet in brafiverdronken wierden. Joan Leri, die lien-hout en kotoen. De Franfche
met Corguileray vertrokken was, be- beftormden, op 'tjaer vijftien honBefchrij- fchrijft Rio laneiro aldus. De rievier,
derd een en tachentig, de ftad; doch
j ü J . zeid hy, loopt op drie en twintigh trokken onverrichter zaeken af.
graeden ten zuide des middaglijns. Dirk Ruiters zichtbaere getuige beneiro.
De inwijk der Oceaen, breed vier en fchrijft Sebaßiaen aldus : de Had,
twintig duizend fchreeden en ei- zeid hy , legt twee mijl de rievier
ders breeder, word wederzijds be- laneiro op , in een bogt, welken
zet van laege bergen. De mond des halvemaens gewijs beflaet , op een
inwijks is zeer zorgelijk , wegens flechte zand-oever lanx 7 water,
drie onbewoonde klippige eilande- een half uur gaens lang : tien huikens. Na een ruime boezem volgt een fen maeken de breedte uit: aen beinaeuwe ftraet: aen de flinker hand de de einden rijft fteil gebergte:
verlieft haer een hooge berg, welken heeft wallen noch poorten. De
de Franfchen le Pot de Beure noem- vaftigheid beftaet in vier flerkten.
den , ter oorzaek de gedaente van een De voornaemfle flaet ten ooften op
boter-pot vertoond. Weinig verder een rotze in de mond der ftroom :
inwaerds leid de rotze Ratier. Hier de tweede meer inwaerds ten wemeende Villegagnon een fterkteop te llen op een eilandeken , na 'tzuidwerpen; doch de golven floegen by ooflen haer verhelfende met een
verwaeyd weder diervoegen over de berg, welke de gedaente draegt van
rotze , dat hy benoodzaekt wierd een zuiker-vorm. De derde flerk7 werk te flaeken. Een half uur verte beflaet een klip , zuid-ooftelijk
der is 7eilandeken , lang duizend
treeden en anderhalf honderd breed, van de Had: ende vierde noord-werondom met klippen gelijx 7 water ' ftelijk een hooge berg, De inboorbezet, alwaer de Franjche huifvefte- I lingen Tououpinambauti zijn den Porden. Aen ieder einde van 7eilande tugeefen zeer dienftbaer onderdanig.
ken rijft een heuvel, en uit het mid- j Aen Rio laneiro volgt de landvoogjdyfchap de SpirituSan'clo, ongemein
vrucht-
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vruchtbaer en vol fmaekelijk wild {geefen voor vrienden ; doch de Tain de bofichaedjen
De rievieren \puias en Apiapetangas doen alle moParayva, Manangea , ltapemeri , lri- | gelijke afbreuk : zulx de Portugeetibien Guarapari zijn vifch-rijk. On- Jen niet zonder lijfs gevaer door
der andere vangenze alhier over- het land van defe woefte Volkeren
vloedig de viflehen piratiapuä : by ) trekken na 7 vlekke dos Reyos Made winter-maenden in de ilroomen gos. Behalven de boos-aerdige mengevoed , keeren tegen den zoomer fehen , loopen tuffchen beide niet
na de rotzen , door de Oceaen be- min vreemde als wreede beeflen,
fpoelt; hebben eenzeer wijde mond byzonderlijk op den berg Meftre
vol tanden , een roodachtige tong, Alvaro, verre in zee gezien. Onder
breede kieuwen, kleine vinnen, uit- andere kruipt zeer verfchrikkelijk slan2loi
g
gezondert op de rugge , veel - ver- de dikke flang boiguacu , welker ge-vreejeltjk.
vige fchubben meeft donker ver- meine lengte vier en twintig voeten
milioen : ieder weegt doorgaens bereikt: is afch-graeuw en donkermeer dan vijftig ponden. Voorts rood met kleinder en kleinder fwarte
vallen hier de viflehen paru , vol vlakken na de Haert toe ketensfchubben , als geele maentjens , o- gewijs loopende: de vlakken vertoover een fwarte huid. Boven en on- nen in 7mid4en een fpier witte Hipder fteeken by de ftaert lange vin- pel. Verhongert fpringt uit de hanen uit : zijn plat en weinig rond- gedoornen, of van de boomen : recht
achtig, met kleine koppen en ftaer- zieh yzelijk by de Haert op , voorten. De Guebucu vertoond een lang- zien van twee fcherpe nageis: maekt
werpig lijf, een fcherpe beene fnuit, een naer gezijffel: wringt een menfeh,
welker bovenfte lid over 'tonderfte hart, geit, daffe of hoedaenig beeil
fteekt, beide beweeglijk , een tan- het zoude mögen wefen te barften,
deloofe mond , een ftaert in twee of fteekt fijn ftaert by den aershoornen verdeelt, fcherpe pinnen darm diervoegen in : dat, 7 geen
op de rugge , en een ongefchubde befpringt , haeftelijk op zulk een
dikke huid, vol zil vere fteekels. Dit wijfe dood : en het gedoode inwanfchepfel verflint niet alleen de zuigt. De gezeide flang beftaet bingrootfle viflehen ; maer ook men- nen uit fterke ribben , en meer als
fehen. Wanneer zomwijl mer rafer- zeventig vafte wervel-beenen; wesny bevangen word , loopt het met halven zieh te lichterkrommenkan.
fijn fnuit door een fchip heen. Geen De wervel-beenen by de kop , zijn
mis-maekter vifch als de abacatuaja. de grootfte : verminderen meer
Defe rondachtig-plat heeft onder en meer nae de ftaert. Dit vertwee lange vinnen en boven een, de vaerlijk wanfchepfel word door de
by de open - ftaende bek
ftaert gefplitft , groene vinnen , een mieren
gladde huid , zilverig glinfterende in - gefnapt , om 7 leven gebragt.
en fchrikkelijke oogen. Zoo haeft Voorts voedet de ländt-voogdy- vogeiiabigevangen word , knort gelijk een fchap de Spiritu Sanäo lanx meiren cu-guacte.
varken. Vorders in de land - voog- en ftroomen den vogel iabicu-guadyfchap de Spiritu Sanclo , leid een cu , in groote den oeyevaer verre
ftad even - eens genaemd. De ftad overtreflende : heeft een lange dikbeftaet uit twee honderd huifen, ke fnebbe, onder grijs: binnen zonen te aenzienelijker door een zui- der tong; de krum pronkt met een
ker-moolen, Jefuiten - kloofter en wit-beene mijter : de vleugelen en
fterke handel met kotoen en bra- ftaert zijn kort , de pluimen meeft
filien-hout.
Voor de Had fpoelt wit, behalven de flag-vederen, blineen ruime in-wijk vol eilandekens. kende gelijk robijn : het vleefch is
De naeuwfte mond der inwijk word fmaekelijk; doch eenigzints droog.
bewaerd door een flot. d'inboor- Nevens de rievier, die deftadt Spilingen Margaias houden de Portu- ritu Sanäo befpoelt , bewoonen de
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Vreemde Paraibes hutten, niet ongelijk de bak- ven te land. Onder de gebergde was
hutten.
ovens. Aen de voornoemde land- ook Hieronymus Cornelis zoon , die
Befchrij- voogdyfchap volgt Porto Seguro,eettt.
tweemael vier en twintig uuren in
ving der
land-voog- ontdekt by Peter Alvares Capralis, de de boeg-fpriets malt 7 leven behiel,
dyfchap
welke dit geweft de benaeming Terra na dat 7 fchip meeft vergaen was.
Porto Sede fanta Cruz toepafte ; doch veran- Nietafgefchrikt door zulk een ongeguro.
derde eerlang den naem in Porto Se- val, blijft by 't voor-gemelde voorneguro; ter oorzaek alhier een gantfch men. Op een der klippen waeren
veilige haven vond. De ftad, ge- veertig zielen, en tachentig kannen
bouwt op den top van een witte rot- waters ; doch op 7 eiland honderd
ze, deelt 7 gantfcheland haer benae- en tachentig menfehen van minder
ming mede: zy heeft twee honderd drank voorzien. Pelfaert, die by been twintig huisgezinnen, en vijfzui- zaedigder weder ietsmeermeindete
ker-moolens. 7 Land ten noorden bergen uithetwrak, wierd benoodder rotze rijft hoog; maerzuidwaerd zaekt na verfch water om te zien,
ftrekt een effen kuft lanx d'Oceaen. aen 7 een of ander eiland. Doch alTwee mijl in zee leggen ettelijke zoo niet vond, verzeilde met d'opklippen , waerop de golven breeken. geboeyde boot na Batavia : om van
De ftedekensfantaCruz en Amaro zi)n daer met een jagt 7 volk over te voeverlaeten : alzoo de Portugeefen den ren. Ondertuflchen volbragt Hierofeilen indruk der woefte Aymures niet nymus Cornelis zoon fijn vervloekt
Droogten konden afflaen. Ten zuiden van Por- fchelm fluk. Hy kieft tot mede hulAbroiho,.
to Seguro vertoonen haer de droogten pers David van Zeevang, Gysbrecht
Abrolhos fes en twintig mijl van de Weideren , Coenraed Huiffen, Cornelis
kuft: hebben by na gelijke breedte: Pieters zoon , Rutger Frederiks zoon
Merkw&er- doch grooter lengte. Alhier veron- en Hans Heilwerk nevens ettelijke andig verhael gelukte 7 fchip Batavia den tweeden dere. Defe maeken al het volk op
wegens
V veronge- pinxter dag desjaers feftien honderd 7 eiland af, van welke vijf alleenlijk
lukkm van negen en twintig : te merkwaerdiger met een vlot ontfnapten, na de rotze,
't fchip Bais 7 ongeval , wegens de moord by alwaer Weyber Hays zieh onthield
tavia.
d'onder-koopman Hieronymus Corne- met veertig man. Hy verkondfehapt,
lis zoon onder 7 gebergde fcheeps- hoe de genoemde moordenaers nievolk aengerecht. Defe had met ande- mand verfchoont hadden, behalven
re voorgenomen 'tfchipaf te loopen, dartig menfehen en vier jongens,
indien niet gebleven was : en te ver- maekt fcherpe ftokken ten* tegenzeilen na een Spaenfche haven of weer. De tweede klip had ook eenig
Duinkerken: om voorts te rooven de volk welke Zeevang dood-floeg,
Zeilen der Vereenigde Nederlanders. uitgezondert eenige vrouwen en zeDoch de toeleg miflukte , vermits ven jongens. Voorts nam Hieronymus
7fchip tegen d'Abrolhos aen fpaende- Cornelis zoon tot fijn bed-genoot Luren fliet. Frans Pelfaert opper-bevel cret ia Jans, en Huiffen, Judith Sebahebberzette eerft met booten de kin- ftiaens : 7 overige vrouw-volk moeft
deren , vrouwen en kranken of op een in 7 honderd verzaedigen de geilheid
eiland , of op twee klippen nevens der overige fielen. Thans vallen twee
7eiland, ongevaer drie mijl van het en twintig in twee platboomde floefchip afgelegen. Zeventig mannen pen Weiber Hays op 7 lijf: dieze m anbleven binnens boords, die Pelfaert haftig afflaet. Doch dewijl hier te veel
vergeefs trachte af te haelen: alzoo aen gelegen lag, indien Hays nietom
de zee te hol fehoot: en dewijl 'ton hals hielpen, (aengezien hy 7fchip,
weder hand over hand toenam , en van Batavia verwacht, welk zy mein't fchip meer en meer te flarzen fliet, den af te loopen, zoude waerfchoubegaeven zieh de boots-luiden in wen)hervattenze den torn met vijfd'yfelijke barningen op ftukken van tien man by de voorige gefterkt. Zy
'twrak na 7 eiland. Zommige ver- ilieten dan voor de tweedemael het
dronken: andere dreeven met degol- hoofd : weshalven beraeden vinden
vrede
E
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vrede te maeken: die Hieronymus Cor- digt. Eerlang vernam hy een floep
nelis zoon des anderen daegs be-eedi- om de zuidelijke kant des eilands.
gen zoude. De handel lag opbedrog. Elf moordenaers, gekleed in rood
Want alzoo eenige Franfche foldae- fchar laeken met goude paflement
ten onder Hays lagen, befleld Huiffen geboord , hielden recht op 7 fchip
en Zeevang heimelijk aen haer een aen. Genadert wierden gelaft 7gebrief, beloovende aen ieder fes dui- weer buire n bo ord te fmyten. geraekzend guldens, indien over-quamen. ten ongewaepend in deyfers, gelijk
De brief verviel in Hays handen. Hie- ook alle de overige. Haer vervloekt
ronymus Cornelis zoon, hier af onbe- mis drijf is dood ftraf waerdig gewufl, verfchijnt ter beflemder tijd: keurt. Tegen over d'Abrolhos aen
en word aenflonds byden kopgevat. de vafle kuft, leid een vlak land darZeevang Huiffen, Weideren en Cor- tig mijl lang bewoond by de Oueta- 0uetacates
nelis Pieters zoon geraekten om hals : cates een wreed volk, die of onder- weedvotk.
Wouter Loos onivluchte. Defe, tot ling geduurig moorden , of de naopper hoofd gekooren , waegt de buurenongenaedigbeflooken. Vorvierde torn; maer, on verrichter zae- ders behoord de iandvoogdyfchap
ke te rugge gekeert, lieft vor der be- Porto Seguro tot denSpaenfchen harftrijden Iteken. Ondertuflchen quam toog van Avero; doch is zeer vervalPelfaert met 7 jagt Sardam van Bata- len. De rievieren Mocuripe, Caruve- water-varvia voor 7 eiland ten anker: vaerdig las en Lucuru voeden de watervar- *em *«>•
de een boot na land, welke uit een kens capybara. Defe hebben körte *w*r/**fchuitje, by Hays afgevaerdigt, den pooten, borflels en ooren, een dik
gantfchen handel verftond. Gefwind lijf en kop aen de fmuij gebaerd, en,
keert de boot na 7 fchip'. Waerom behalven twee kromme flag-tanden,
Pelfaert zieh ten tegenweer vervaer- in elk kaeke been vier en twintig
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mindere tanden : zijn flaerteloos : konynen in Europa, overtreftze weleven by gras enftruiken : des nachts gens zacht en veelvervig hair, onderzoekenze haer koft op de oevers fcheiden in witte , roflche en fwarmet groote troppen, en maeken een te vlakken. Het hoofd en tanden
yzelijk geluid : können niet fnel hebben zeer groote gemeinfchap
loopen ; maer vaerdig fwemmen en met der ratten: is t'eenemael flaerals ook de
De tapiierete gelijkt teloos. Geen konijnen worden diertapiierete. onderduiken
ook eenigzints nae een fwijn , in- voegen tarn , gelijk defe. Eifchen
zonderheid met oogen , hoofd en door knorren haer fpijs van de huisvoeten. Anderzints heeft de groote genooten. Als dezelve overgevoerd
van eenfes-maendige jongen os, een worden nae eenig verre geleegen
fnuit hangende over d'onderfle lip, landfchap, teelenzoo wel voort als
een mond vol tanden , een gladde in Brafil. 7 Kleinfte van alle konypees in plaets der ftaert, en eelands- nen is aperea , verfcheelt weinig van
huid met kort en donker hair. Dit een haes in loop, en ten opzicht der
beeil is zeer geil, bederft des nachts kop en baerd : onthoud zieh niet
de boom-vruchten, en byzonder het zoo zeer op zandige gronden , als
zuiker-riedt : flaept by dag onder binnen klippige kuilen. De boodem
het dichtfte geboomt : in 't duifter van Porto Seguro draegt ook onder
zoekthetaes. 7 Vleefch van een jon- andere palm-boomen tucum en ai- J^nde
ge tapiierete fmaekt bykans gelijk ri. Tucum draegt dünne takken vol paim-boooffe vleefch. Eeindelijk brengen de langwerpig- fleekehge bladeren en mmkonynen den ingezeetenen over een vrucht niet ongelijk den pruiPorto Seguro byzondere vervulling men damaft , hangende by troffen
toe : te meer alzoo in vijfderley van drie honderd en meer aen malzoorten onderfcheyden , overvloe- kander ; met welke de fwijnen en
dig gevangen worden , het zy met aepen gemeft worden: geperft, gevallen of ftrikken, het zy door ont- ven eenheldere oolie, die in hooge
dekken der holen ; want de jaegers achting is: de vrucht rijpende word
floppen d'ingang des hols, engrae- buiten fwart, en krijgt binnen een
ven een gat nae der konynen leger- witte fmaekelijke kern. Van de blaeplaets , alwaer de zelve met lange deren fpinnen de Brafiliaenen een
meffen onder d'aerde door-priemt niet min fijne als fterke draed. De
Vijfderlei worden. Men telt irt Brafil vijfder- ftam ftaet rondom bezet met takkonijnen. ley konynen. De voornaemfle paca ken , welke op een maet fchijnen
genaemt niet wijkende in vettig- afgekapt. De airi wafcht verre boheiden groote voor een bigge, knort ven den tucum : vertoond veel laneven alzoo : heeft een dikke kop, ger bladeren , een flamme met fcherkleine ooren, devoorfte voeten gro- pe doornen en ronde vrucht vol wit
ter dan d' achterfte kort, hard en en vet merg ; doch geenzints eetbruin hair , ter zijde graeuw gefpik- baer. 7 Hout fwart, fwaer en hard
kelt : is zonder Haert. Het vleefch zinkt in t water. De Brafiliaenen
word zeer fmaekelijk gehouden. maeken hier af knodfen. Lanx de
Tot de tweede zoort moet geteld rievieren vliegen de vpogels cocoi vogeUtocoi.
de tapeft- t'eenemael over-een-kom-, fwijmende na reigers , hoewel in
ftig met een Europifche haes. De agu-'( fchoonheid verre overtreflende. Zy
ti fwijmt zeer na een Nederlandfch hebben weinig vleefch , een lange
konyn : behalven dat rofch , hard fcherpe bek, voor geelachtig-groen,
en glinlterend hair draegt : gelijk een fchoone kämme op de kop met
een fwijn knort, ronde ooren heeft aerdige vederen , welke achter in
en kaele pooten , welker achterfte, den hals afhangen : het vleefch is Btrc„r^
langer dan de voorfte , fes teenen zeer fmaekelijk wanneer het jong ving der
hebben daer de voorfte vier. De ca- is. Aen Porto Siguro paelt de land- l^°'g'
1 /- 1
1 ö/i
\r
dyfähap
via cobaya , hoewel kleinder als de
voogdylchap los IJleos,alfoo genaemt h, ijieot.
na
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na 7 ftedeken, beftaende uit ander- Hechts, om een menfeh ofbeeftonhalf honderd huifen , acht zuiker- voorziens te over-vallen: eeten zelf
moolens een Jefuiten kloofter en haer eigen kinderen: woonden eerhoute kerk. d'inwoonders leven by tijds van de rievierfant Francifco af tot
land-bouw, en vervoeren van eetwa- d'uithoek Frio toe; doch, verjaegt
renin kleine barken na Parnambuco. door de Tupinambas en Tupinachitts,
Zeven mijl landwaerd boven ijleos zijn gezakt na de land voogdyfchap
leid een naemeloos meir , drie mijl los Ifieps: welke zedert diervoegen
Vreemd
naemeloos
lang en even zoo breed, meer als tien plaegden, dat de Portugeefen niet almeir.
vademen diep, vol manati, viflehen leen verfeheide zuiker-moolens moeniet min fmaekelijk, als buiten ge- flen verlaeten; maer zelf 7 gantfche
mein groot, behalven meenigte kro- geweft hadden geruimt. Aen ifleos
kodiiien en hayen. By onftuimigwe- paelt Bahia de todos los Sanäos, ge- Befchr'uderichiet het water zoo hol, gelijk hoorig tot de Portugaelfche kroon. j j j ^ J
in d'Oceaen Uit 7 meir vloeyt een d'inwijk, ontleenende haer benae- todos tos
ftroom door een gat diervoegen eng, mingvan alle de heiligen, deeit den sanüos.
dat een boot de breedte beftaet. zelve mede aen defe voornaemfle
land - voogdyfchap. d'inwijk zelf
Guaymures Rondom fwerven wijd en zijd de Guwoei
eftvoik. ttymwes. g e e n woefter volk in gantfch groot en wijd, en in 7 midden van
America. Zy hebben reufen-licchae- twaelf tot achtien vademen diep, leid
men„ een witte huid, yzelijk groo- op dartien graeden ten zuiden der
te pijlen en hoogen : leven zonder middag-lijn. De kufl vertoond haer
huifen als beeften onder den blaeu- uit zee kennelijk wit. De ftroom
wen hemel: yerflinden 7 menfehen vloeyt volgens zonne-loopfes rnaenvleefch gelijk tygers: vechten nooit den om de zuid, en even zoolang
met irenden of legers : ieder lpert om de noord. d'Opening der inwijk
is
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is aen 7 zuiden; maet loopt ten noor- Tambaria , noordelijk afgevloeyt;
den op: heeft de breedte van darde- doch uitwaterende met een kromme
half mijl. Verfeheide rievieren ont- fwier na 7 wellen. Voorts ftrekt de
loofen zieh alhier. 7 Uiterfte en kuft met twee kleine bogten noordgrootfte eiland Taperica ftuit de.flag wefl, tot de ftroom Gereftpe ; in de
der golven uit d'Oceaen. Wie binnen mond tamelijk wijd vertoonen haer
zeilt heeft dit eiland by de flinker drie eilandekens op een ry: 7 uiterfte
hand en de vafte Brafilifche kuft ter Caraibe, het middelfte Pycca , 7binrechter zijde, kennelijk aen een bot- nenwaerdfte heeft geen naem. Defe
te hoek waer op de fterkte Antonio verdeelen de ftroom in twee waterleid en d'pudfte ftad Villa Veja, d' eer- loofingen. Thans kromt de kuft met
fte voor alle andere geflieht, aen een ettelijke bogten, waer in verfeheide
kleine bogt met eenig voorland ten beeken vallen , na 7 zuiden tot de
noorden , van welke de vafle kuft rievier. Cachoera, door minder vloehalve maens gewijs haer kromt, ein- den verrijkt, en vol kleine eilandedigende by de fcherpe punt Tapa^i- kens. Aller wegen ftaen hier meepe die verre in Bahia todos los Sanäos nigte zuiker - moolens. Dwars van
uit-fteekt. 7 Slot Tapefiepe beflaet de Cachoera doed haer op 't eiland Meve:
uiterfte punt : om welke'tland ten de ftrand buigt voorts zuidelijk; en
ooften wijkt: d'inwijk ruimer water befchouwt ten ooften 7 eiland Tapegeeft:door een enge mond landwaerd rica. Tuffchen de fcherpe punt Tapa- sofaftichboord : en aldaer een meir maekt, gipeen 7 flot Antonio bouwde Thomas *^J0a":
in twee bogten noorden en zuiden de Sofa aen den gezeiden inwijk de
verfpreid. Van de mond defes meirs Brafilfche hoofd-Had San Salvador.
ftrekt de kuft noordelijk tot de rie- Sofa lichte d'ankers in de rievier voor
vier Pitanga , uit 7 oofte weflelijk Liffebon , op 't jaer vijftien honderd
af-gevloeyd. Binnen tamelijk wijd, negen en veertig: landegelukkelijk
ontfangt ettelijke minder ftroomen. binnen Bahia todos los Sanäos aen Villa
Op alle de oevers ftaen verfeheide Veja: en verkoos een half uur boven
zuiker-moolens. Van Pitanga loopt Villa Veja een Heile heuvel, om aldaer
de ftrand een mijl noordwaerd , en een nieuwe Had te bouwen. Hy verthans weftelijk met een kromme el- deelde aen ieder erven tot wooninleboog, in welkers omtrek twee nae- gen. De Jefuiten verkooren de ruime torfte kerk
meloofe eilandekens dicht onder de plaets, alwaer tegenwoordig gezien alttaer'
walhaervertoonen. d'Elleboog ein- word de kerk aen Maria toegewijd t
digt in een ftompe hoek : waer af door de Jefuiten Joannes Azpilcueta,
7 eiland, Mare, een uur gaens lang, Antonius Pireus, Leonard Nonnius, Dieen half mijl afgefcheiden de mond dacus Jacobazus, Vincent Rhoterigius en
der rievier Pitanga dekt. Ten noor- Emmanuel Nobrega geflicht: terwijl
den van Mare valt ook een ftroom uit 7 gemeine volk bezig was met hut7 vafte land in de genoemde inwijk. ten op te rechten, en Salvador tegen
Dwars af ten zuiden doet zieh op aenloop te verzekeren. Doch wan7drie-hoekig Monniken-eiland, im- neer de Portugeefchekoningjoande
mers zoo groot als Mare. Voorts wijkt derde een priefter over-fchikte, om
de ftrand diep landwaerd noordelijk: de nieuwe kerk van Maria te bediealwaer verfeheide eilandekens leg- nen, verhuifden de voornoemde Jegen , op ongelijke afgeleegendheid fuiten van daer nae een verheeven
van de kuft. 7 Eerfte om de ftompe plaets, welken noemden den bergen
hoek is Birapebiära: 7 naefte dichter Calvarien : herwaerds zakten teraen ftrand Porto Madero. Voigt een ftond verfeheide Brafiliaenen , vernaemeloos langwerpig eilandeken maektmet de tegen woordigheid der
in de mond van een ftroom. Voorts vreemde menfehen, en floegen rondfteekt het land na 7 weiten een botte om 't kloofter haer hutten op. Als
hoek uit: waer over7 eiland de Fuen- Sofa ter genoemder ftrand uit-ftapte,
tes leid, gelijk ook tegen de rievier hadden de Portugeefen weinig voet op
America.
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America. Haer volk - plantingen tot zaek d'aerde door verfche regen geIfleos, fan Vincent, Pernanbuco, Villa weekt de wortel te lichter laet voortVeja, Itamaraca en Porto Seguro, by fchieten. 7 Gerijpte ried, ter gezetter
Peter Alvares Capralis, op'tjaer vijf- tijd afgefneden , blijft zomtijds tot
tien hon derd, ontdekt, liepen by na het volgende jaer op 7t veld leggen:
7 eenemael te niet. Doch, behalven ondertuflchen groeyt nieuw riedt:
d'hoofd ftad Salvador in 7 vervallen w7elklveeltijds te gelijk met'toude ter
ftedeken Villa Veja, leid drie mijl land- moolen komt. Indien langer als twee
Stad
waerd de ftad Paripe, beftaende uit jaer ftaet, verteert de zoete vochtiglaripe.
drie duizend huifgezinnen en ach- heid, en 7 ried zelf fterft allenskens.
tien zuiker - moolens. 7 Land ron- De jonge planten , zorgvuldig aendom levert overloed ig kotoen. 7 Ei- geaerd in een goede grond, können
Eiland
land Taperica, tamelijk groot, heeft veertig, ja vijftig jaer goedblijven;
Taperica.
een vruchtbaere grond , op welke de doch op een dorre boodem, moeten
tabak en beeften wel tieren. Men om de vijf jaer nieuwe gepoot.
kookt hier veel traen van de walvif- Zomtijds , by brandende zonnefchen, overvloedig voor ftrand ge- fchijn , op welke geen regen volgt,
vangen. Twaelf mijl ten zuiden van gaet 7 ried uit door droogte : welk
Salvador vertoont haer 7 vlek CacoA des winters 'afgebrand word , ten
cheira, een rijke Portugees eertijds einde nieuwr ried van onder d'aflche
toeberfoörende,die groote vlijt deed, voort koome. Wanneer ook 7 water
om de woefte landaerd Guaymures tot \ te läng de velden plaszet, verdrin
bezaedigder le ven te brengen ; doch \ ken zomwijl de tedere planten. In
alzoo weinig vorderde is een groot vochtige gronden byzonderbeknab
Guaymiret gedeelte der Guaymures verplaetft op | belen de fwarte
en gevleugelde
waerom
wormtjens guirapeacoca ( de Portugeverplaetft. Taperica; om dichter by hand tewe
fenen minder fchaede te doen. Door fen noemenzepao degaleuha) dierd' ongewoone en ongezonde lucht voegen de worteis, dat derieten fterliier ven alle binnen körte tijd De ven. Ook verftikt 7 onkruid, te w7elandvoogdyfchap Bahia heeft onge- ligvoortgezet, de planten. Waerom
mein veel zuiker-moolen^, welke of viermael 's jaers de grond gewied
met watervallen omgaen of met word, ter tijd toe 7 ried fterk genoeg
offen. 7Zuiker-ried,by deBrafiliae- is tegen 7 onkruid. ^ Voortsfnijdmen
nen genaemt viha of tacomaree, wafcht' 't gerijpte riecTaf by d'onderfte knop,
weeliger in kleyachtige en vette en van het ried de bladeren: te zamen
•beemden, waer over de opgefwolle gebonden in buflelen komt ter moorievieren haer flibbe brengen, dan op len De moolen beftaet uit drie fler- sefehrij-.
hooge landen, heuvels en bergen. ke houte allen met dikke yzere hoe- w»gder
ZuikerHet planten gaet aldus toe. Eerft pels beflagen : tuffchen welke 7 ried Colins.
ried hoedatgeklemt word. De water-moolens
rüg geplant worden de velden omgeploegt, van
engehaeonkruid gezuivert, tot voorens even gaen om , door kracht des waters:
vent.
verre van malkander gefneeden, en welk lanx een fwaere goot, uit hooge
in de voorens de planten diervoegen Heilten afgeleid, in groote fcheppers
gepoot, dat d'Qpperfte toppen mal- neder Hort. Op dufdaenige manier
kander raeken. De kuilen vereifchen parfenze wel rafler de zuiker uit her
meer aenvullende aerde des zoo- ried ; maer de moolens met acht osmers, dan by winter-tijd: ten einde [ fen omgetrokken leveren meer zuide doordringende hette der zonne j ker. De äffen,-door welke de zoete
de worteis niet verzenge. Hoe meer j vocht vloeyt , als ook de bak waer
vocht 7 ried nat maekt, hoe eerder | in hederzypelt moeten tweemael
wafcht: binnen tien, of ten hoogften binnen vier en twintig uuren getwaelf maenden , krijgt het volko- zuivert. Het ried , van achter tufmen rijpheid. Louw-maend en> fehen de eerfte äffen geftooken,
oogft-maend, de laetfte des winters, draeyt tot de tweede : ten einde
zijn bequaemft tot planting: ter oor-1 d'overige vocht werde uit-gedrukt.
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7Gekneufderied (by de Portugeefen nachten dag meer als paerden arbeid
Bagaffo genaemt) diend ten voedfel doen. De droezem, met water geder viammen. Men flookt zulke y- mengt, levert zoete wijn, diedronzelijke vuuren dag en nacht onder kenmaekt, wanneer befteldis. Uit
dekoopereketels ; dat veertig voe- de groote ketels caldero de mellar
ders hout tuffchen dag en nacht ver- vloeyt de caldo in de kleine, tachas,
branden : zulx geheeleboffchaedjen genaemt, alwaer ten derden reis geworden afgekapt. De geperfte vocht kookt , en geduurig geroert word, •
caldo loopt door houte gooten ingro- tot de dikte van fieroop, en eindelijk
s
teketels: in welke of harder of zach- van zuiker krijgt. 7Moet onder de "eidinmt
ter zied : als te hardzied, gietenze verborgendheden der natuur geree"- toemakm
water onder de vocht caldo, ten einde kent : dat terwijl de zuiker in de *"**.
minder verteere. Van defe vocht tachas kookt, oolie by druppelen
word'tfchuim afgefchept: dit, cagaf- dient gegooten : 7 welk indien gefa genoemt, is eeten en drinken voor fcheide, wanneer in de groote keetels
7 vee. Thans gietenze den caldo over zied, zoude de caldo tot zuiker niet
in de tweede ketel: alwaerwederom ftremmen. Wederom byaldien looeh
zied. De Guineefche flaeven fchep in de kleine ketels gegooten wierd ,
pen met een lange fchuim-fpae den gelijk in de groote, zoude de vocht
drek van den caldo af : gieten tot t'eenemael bedorven zijn-: gelijk
meerder zuiveringlooch in de borre- ook wanneer 7 zap van eencitroen
iende vocht: en zijgen eindelijk den of iets zuurs onder den caldo quam.
zeiven door doeken. De droezem, Voorts ftaen ontelbaere aerde potten
welke binnen de doeken blijft han- nevens malkander op planken vol
gen , ftrekt ten fpijs en drank voor de gaeten in een ruime kaemer: ( de Porarbeids-luiden , die een half jaer tugeefen paffenze de benaeming cafa
do
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do pur gar toe) de potten dekkenfe met geen Brafiliaenfche gewafch; want de Zuiker ii>n
waer hernatte kley :om den zuikervan haer fie- zuiker-riet-planterszijn door de Por- komftig.
roop, die bruinachrigeverve geeft, te tugeefen uit de Canarifche eilanden
zui veren. Uit de potten geftort,fchei- overgebragt na Brafil. Zedert Capralis,
den bruine zuiker van de witte: beide by onweder geflingert, voor de kuft
in ftukken geklopt worden tegen de van Brafil was vervalien , heeft Amezonne te droogen geleid, en gedroogt ricus Vefputius, afgevaerdigt door Emmanuel Portugaels koning 't land tufBefthrijving [n kiften gedaen.Ten noorden vanBa<uan Perfchen
d'uithoek voor Olinda en't eilant
hia
todos
los
SantosleidPernanbuco:
benanbuco.
grijpt lanx de kuft meer als zeventig 1 Itamaraca nader ontdekt.Hy vond een
mijl tuflehen de rievier fan Francifco gekliefde rotze, en nevens de zelve
enland-voogdyfchapHamaraca. Per- Brafiliaenfche hutten. Hier Hapt hy
nanbuco , zoo veel gezeid als de monduit; vroeg na de benaeming der kuft:
der helle word ten ooften befpoeld en kreeg bericht, dar Parananbucogevan de Noorder-Oceaen: in welke zom- heeten wierd. Hy zag 7 land vol Heil
mig gewafch, dicht in een gegroeyt gebergt, ontoegankelijkebofichaedmet blaederen niet ongelijk der ei- jen, en eiders in vlakke beemden of
ken blaederen, zomtijds meer als een aengename valleyen verdeelt. 7Vooruur gaens lang en vijftien of zeftien naemfle 7 geen de vracht konde goed
voeten breed drijft.De fchepen,onder maeken, was brafilienhour. Doch alditruicht verwert,blijvenftilleggen: foo oordeelde, dat de grond ook zuitenzy door-gekapt word met groote ker-ried zoude können dragen, heeft
moeite, können niet voort-gerae- Canarifche zuiker - ried - planten geken. De zee'is ongemein vifch-rijk. poot. Eertijds was ö/iWtfd'hoofd-ftad Befchrijvan
By ftil weder zietmen de viflehen van Pernanbuco : volgens Lopez Vas, 0™£
t
Olinda.
fwemmen fettig vademen onder wa- had Hijf drie duizend huifen en zeventer : weshalven 'tfcheeps volk meer tigzuiker-moolens-.isgelegenopvervangt, als orberen können ; want fcheide heuvelen, ten noorden Heil
wanneer flechts een krommefpijker, en met kreupel bofch begroeyt, tufmet witte vederen om-wonden, aen fchen welke hier en daer oranje-booeen lijn laeten zinken , word van men waffchen. Joan Nieuwhof, die op
d' een of ander vifch in geflokt. Hier 7 jaer feftien honderd twee en veertig
fwemmen veel hayen, welker vleefch 0linda bezichtigde, vond alhier weiHayen.
traenig valt, en dien volgende oneet- nig Nederlanders , meeft Spanjaer den,
baer; dochdeherzenen zijn byzon- zieh behelpende in de verw7oefte huiVliegende der goed tegen fteen. Devliegende- fen. Aen de land-zijdeis de ftad fterk
viffeben.
viflehen hebben gedaente van haerin- wegens de Heile heuvelen ontoegangen,maer nergens na Zulk een groote: kelijkbewaffchenmadezee-kantmet
op haer vleugels beftaende uit krae- aerde wallen voorzien. De walien,geke-been, vliegenzezoo lang nat blij- flerkt door veertien bolwerken en een
ven. Geen ellendiger vifch als defe. fteene flot, konden een he vige aen val
Doorgaens fchoolenze als een wölke lichtelijk afwijfen. 7 Uiterfle hoornte zaemen. Terwijl voor vervolgende werk ten zuiden wierd bewaerd by
vifchen uit zee op-vliegen , worden Jooden. Men ziet niet alleen van de gevan de meeuwenindeluchtgegeten. feide heuvelen over een vlakke zandDorados. £) e zee-braezems dorados zijn niet
ftrand verre zeewaerd, alwaer ettelij
min fmaekelijk, als de vliegende vif- Ifce blinde klippen een zorgelijke vaert
fchen. De bootsgezellen begraeven veroorzaken; maer ook ten zuiden de
ze onder't zout, ofvvry venze binnen rievier Biberibi dicht onder de ftad
met zout en peper, en hangenzein met een fware fteene brug beleid : en
de zonne te droogen.Pernanbuco'zeli, voorts noordelijk en weftelijk altijd
gelegen op de hoogte van vijfgrae- groene beemden en boffchaedjen
den ten zuiden der middag-lijn, Olinda zelf leid verdeilt aen zeven en
brengt overvloedig voort brafilien- twintig ruime flraeten, behalven
hout en zuiker. Zuiker iseigentlijk verfeheide mindere fleegen of flopCcc z
Jens.
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Jens. Vijf kerken binnen de wallen, dicht by de galg , en 7 flad-huis ter
en twee buiten, bragten een groot zijde van de hoofd-kerk Salvador.
cieraed tot de ftad. De twee voor- Zedert Olinda in de handen der Weftnaemfle tempels waerenjan Salvador Indifche Maetfchappy verviel, is een
en Peter : de andere Mifericordia, vierkantige fterkte geleid ten noorde,
noftra Sennora del Emparo en noftra beneden'/ lefuiten-kloofier, op de wal
Kloofters Sennora de Guadalupe. Op de verhe-aen de zee-kant. Alhier placht eerhinnen
venfteheuvelten noorde fteekt7 Je- tijds een fterke zuiker-handel te val- %»*»
Olinda.
1
..1
1
^-~ handel tot
fuieten - kloofter, een meer als ko- 1
ninghjkgebouw, bykansvier-kantig Jen: zulx zomtijds op een dag veertig Qliad^
getimmeen, verhevene daeken en fchepen van Olinda met zuiker bemuuren boven alle andere gefliehten vracht wierden : en echter immers
uit. De Portugeefche konnig Seba- zoo veel by de pakhuifen bleef. De
fliaen , door aen drijvenvan fijnoud- zuiker kan niet gemaekt zonder hulp
00m kardinael Henrik fpilde een der Africaenfche flaeven, welker gegroot geld aen dit kloofter: welk ook tal vry hoog beloopt. 7 Staet aengemet rijke jaerlijxe inkomften begif- teikent.hoe Angola alleen vijftien duitigde, op 'tjaer vijftien honderd een zend vier honderd en dartig Mooren
en zeventig. t Kloofter beflooten verfchafte voor de zuiker - moolens
binnen een dubbelde befchanfing rondom Olinda in de jaeren feftien
konde met weinig magt een fterke honderd een, twee en drie en twintig.
vyand af-keeren. Nevens de lefuiten Om defeaenzienelijke ftad aen te tabouwden de Capucijnen een niet min ften,is afgevaerdigt Henrik Loncque,die uerkwaerprachtig geflieht ooftwaerd. 7 Ham- weinig te vooren met Pieter Pieters dige w .
burger-kloofter befloeg byna 't mid- zoon Hein de Spaenfche zilver-vloot Znu™den der ftad. De Francifcaenen be- voor Matanca weg fleepte. In 7 mid- que.
woonden infchelijx een heerlijk ge- den van de zomer des jaers feftien
negen en twintig lichte Loncbouw. Dicht aen verhief't paleis der honderd
7
ftad - voogd hooge muuraedjen. De que t anker op de Goereefche reede.
Carmelieten weeken in koftelijke Tuflehen Groot Canarie en Teneriffe
grootheid voor geen timmering bin- verviel hy met acht Zeilen onder
nen Olinda. d'Overblijffels van 7 ver- veertig Spaenfche fchepen beleid by
woefle metzel-werk getuigen als Frederik de Toledo : en floeg dwars
noch een verwonderens-waerdige lui- door de vloot , niet min moedig
fter. Tegenwoordig weiden d'hoorn- als gelukkig. Onder 7 Africaenfche
beeften binnen d'omtrek der verval- eiland fant Vincent wachte Loncque
leneftads-wallen. Op de hoogte van met zeven en twintig zeilen na
d'een of ander heuvel, kanmen be- de beloofde hulp-fchepen : die te
fcheidelijk zien 7 Rec'ifta , Maurits- laeter quamen , ter oorzaek 7 Verflad, d'uithoek Auguftijn en twater- eenighde Nederland de geworvene
flotvoordereedevan7toci/frf.
Lanx krijgs-magt by de Weft-Indifche
de ftrand ftond het Dominicaenen kloo Maetfchappy over nam : om de
fter , en boven in de ftad 7 munfter Spaenfche en Kaizarfche, op deVeaenfant Bento toegewijd, door natuur /«wfingebrooken, tefluiten. Doch
en kanftonwinnelijkgefterkt.'tGaft- zoo haeft Wefel verrafchten 'sHartohuis en geflieht der nonnen Concep- gen-bofch gewonnen was, zaktenop
cion de noflra Sennora, waeren beziensd'uithoek Vincent de vordere toegewaerdig. De fterkte Iuan d'Albuauer- rufte fchepen af: zulx Loncque met
que befloot de zuidelijkfte hoek der twee en vijftig Zeilen, na een vertoeftad; alwaer lanx ftrand een weg na ven van weinig minder als vier maen7 Recijfa loopt. 't Gerecht was nevens den , op Brafil de üevens wende. De
het hoofd, welk van de wal zeewaerd vloot voerde meer dan zeven duizent
*
ftrekte. Ter zijde der potte-bakkery man, behalven'tboots volk op darverhief zieh een hooge baeke van een tienfloepen,aen/ä» Vincent gemaekt.
der heuvelen.'t Giethuis was gebouwt Zyzukkeldeeen geruime tijd onder
de middag lijn door flute en tegenwind:
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wind: zulx de fcheur-buik een mer- van d'HolIandfche vloot, haer goekelijk getal ontzielde , en vry meer deren op 'tReciffa gebergt hadden :
magteloos hield ; want toen Loncque welke de fladvoogd Matthias Albude kuft Pernambuco in't gezicht kreeg, querque, broeder desadelijkenheers
bevond twee honderd fes en veertig Duarte Albuquerque, Wien Pernambuco
geftorven te zijn en ftijftwaelfhon- ineigendom toe quam, tegelijkmet
derd krank, zedert voor Vincent\ an- de pakhuifen verbrande : eenfdeels
aüÜZifl- ker lichte. d'Eerfte, die twee uurenuit mifnoegen tegen d'in\voonders,in
ten noorden boven Olinda te land weer-wil van hem gevlucht: andersfprong, was kolonel Diederik van deels om d'Hollanders niet te verrijWaerdenburg. Met den dageraed ver- ken. De Portugeefche hopman Gil
deelde hy 7 volk in drie troppen. De Correa de Caßel Bianca begroot de
voor-togt, fterk negen honderd vier fchaede, in fijn brief aen den Spaenen dartig koppen, wierd lanx ftrand fche koning , op twintig honderd
oo Olinda aengevoert door Adolf van duizend dukaeten. Ondertuflchen
der Eltz: de middel bende maekte, hielden de Portugeefen haer fterkten als
onder Stein-CaUenfels, duizend negen op 'tSteen- en Land Reciffa noch be- j tRec°<*
^a:
en veertig man uit: FoukeHonx was zet. Om 7 laetfle ,fan!orge genaemt,
in d'achter-hoede met negen honderd te overrompelen trok Stein-Callenfels
vijf en fettig krijgs-knechten, Aldus »tegen de nacht uit Olinda met fes honten ftrijd gefchaerd vonden geen te- derd koppen; maer alzoo de ladders
genweer, als voor de ftroom Dolce: te kort waeren en d'hand granaeten te
alwaer zieh acht honderd Portugee- langzaem aengingen, moeft hy onfen achter een nieuwe befchanfing te verrichter zaeke af trekken. Geraedweer ftelden; doch alzoo Waerden- zaemt dan de fterkte te belegeren. De
burg ftout ten middel toe door de rie- loop-graeven waeren genaedert tot
vier waede , onder 't voordeel van onder degraft: wanneer de bezettetwee veld-ftukken, verliet de vyand lingen lijfsgenaede bedongen, en uitfijn voordeel en vluchtebofehwaerd. trokken, fterk negentig man. 7WaDe voor togt der ftad genaedert floeg ter-flot hield infchelijx niet lang teter rechter hand op, lanx een weg gen. Men vond binnen fan Iorge vier
doorboflchaedje: enbeklomdewal, duizend pond buspoeder envier en
achter welk 'tjefuieten-kloofier ftond. twintigyzereftukken: binnen'twaNa eenig tegen weer drong Eltz door. ter flot vijftien metaele naive kortou-.
bydeHol- De middel-rrop nam een eng päd ne-wen. Als de Nederlandfche magt op me veel
Ü £ ' vens de ftrand,en viel tuffchen 7 Fran- Pernambuco te land ftapte, bewoon- paffende
den de Portugeefen elf plaetfen. De bewTonden
genoomen:
,r
_
.
cifcaenen en lejuiten-kloojter ter ltad invoornaemfle Olinda bleef doorgaens inPemamr
na de hoofd kerk Salvador, van waer bezet met vier vaendelen gewaepen- J^" ~
uit de hoogte in 7 kleine noorder flot de burgers, ieder Hijf honderd kopmet vuur-roers fchooten : zulx de pen , en drie benden krijgs-knechten.
bezettelingen eerlang verftooven. Onder de burgers munten uit twee
Fouke Honx beftormde de befchanfin- honderd koopluiden , welker zomgen ten zuide ; doch, alzoo Stein- mige meer dan vijftig duizend kruCallenfels en Eltz bereeds meefters zaeden rijk gefchat wierden. Ten
van Olinda waeren, gaven de verweer- zuiden van Olinda tuflehen de rievier
ders den moed verlooren en alles Bibiribe en d'Oceaen loopt een fmalle
ten betten. d'Overfte Schutte bragt fleen-klippige dijk, op welkers einde
ondertuflchen noch vijf honderd tvolk-rijke dorp Reciffa lag, alwaer
mannen ten rugfteun aen land uit de de fchepen laeden en ontlaflen. Omtrend 7 midden des rifs, een mijllang,
vloot; maer alzoo de ftad bereeds
leid in volle zee Pozo, anker-plaets
vermeeftert was, trok zonder ver- der groote Zeilen. Op 7 einde der
hindering na binnen.d'Overwinnaers gezeide dijk, tegen over Pozo, verdoor hette en by gebrek van drank toonde haer een ronde toorn uit harafgemat, vonden minder buit : ter
Ccc 3
de
oorzaek de buigers, gewaerfchouwt
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de fteen. De dag-aenteikeningen ge- heeft doorgaens een goede grond,
houden in d'Engelfche vloot, die her- vlakke landen , laeg gebergt , en
waerds de ftevens wende, onder het tuffchen beide vruchtbaere valleyen
beleid van Iames Lancaßer, op'tjaer met zuiker-riet, welk ook weeldevijftien honderd vijf en negentigh, rig wafcht op de vafte toppen der
verhaelen : hoe een fterkte lag aen bergen Mafurepe , Zebaatan, Poyuca
de mond der haven voor Reciffa : en 'Moribeque. 7 Meeft en befte brawelke fterkte d'Engelfche. ftoutmoe- filien-hout levert de boffchaedje el
dig beflormden hoewel meet dan Gran Matto de Brafil. De fwaerfle
fes honderd mannen en zeven me- handel met dit hout word gedreeven
taele halve kortouwen de plaets lich- in 't dorp Laurenzo. Terwijl Loncque
telijk onwinbaer maekten. Buiten tegen Matthias Albuquerque, die zieh
weinig regenweer , meefters vloo- anderhalf mijl ten wellen van Olinda
gen na Olinda : namen de voorftad, by de zuiker-moolen toebehoorenbeftaende uit honderd huifen zon- de Francifco Montero met duizend
der flag offloot in : bequamen een Portugeefen en driemael zoo veelgegrooter buit, alzoo de goederen uit waepende Brafiliaenen had begraeeen fchat-rijke karaeke , voor wei- ven , wierd Olinda af gebrooken: oli»da
nig dagen verongelukt, aldaer ge- 7 afbrek na 7 Reciffa vervoerd: en ten Zkükt'
bergt lagen: veroverden vijftien ge- laetften in brand geftooken : alzoo
laede fchepen : en hielden dartig da- de ftad niet bequaemelijk tegen den
gen 7 land rondom Olinda in rep en vyand gefterkt konde worden. Tufroer. Zedert defe overlaft, bouw- fchen de rievieren Francifco en Real
den de Portugeefen op 't Reciffa een leid 7 ftedeken Sergippo del Rey Wand- stedeken
derde fterkte : zulx 7 vaertuig tuf- waerd aen een kleine beek, die met sergippodei
fchen twee fterkten gevaerlijker door fpring-ty veertien voet waters heeft.Rey'
moet, dewijl d'ingang vol klippen De bofichaedjen rondom voeden
leid. Van 7 Reciffa wierden de goede- wilde liieren en koeyen. 7 Gebergt
ren gefcheept in barken of lichters na verbergt goud en zilver-mijnen. De
Revieren olinda. Tuffchen welke ftad en fanoudfte landvoogdyfchap van Brafil
J
van Per.
,
.
leid op't eiland Itamaraca, drie mij- ?<#>•?/•nanbuco. Salvador twee groote rievieren Franlen lang en twee breed; dochftrektTa7dv"ogcifco en Realvloeyen.Francifco behout haer gebied lanx de vafte kuft , van dyfthap
haer verfche ftroom tot twintig mij- welke door een naeuwe rievier is afItammc*len in d'Oceaen. Lanx deftroomPopi-gefcheiden, tot vijf en dartig mijlen
tangoftaenveel zuiker moolens. Vijf uit. Twintig zuiker-moolens en overmijl ten noorden boven Olinda be- vloedigh brafilien-hout geven aen
woonden de Portugeefen 7 vermaerde defe landftreek eenig aenzien. De
vlekke Garafu: en voorts ook 7 dorp hoofd plaets villa de Conception leid
Reciffa en Moribeca landwaerd van op Itamaraca nevens d'Oceaen , vol
7 Reciffa : infchelijx Antonio de Caboklippen rondom 7 eiland. De Frannevens d'uithoek Auguftijn: Serinhain fche hebben zieh hier d'eerfte nederlanx een beek eveneens genaemt: geflaegen; doch zijn dootde Portueindelijk Miguel de Poyuca, Gonfalvogeefen verdrevem 7 Stedeken zelf,
de Una, Povacon de Porto Calvo, Ala- op een Heile rotze gebouwt, heeft
goa del Nort en Alagoa del Zul, be- ter zijde een fterk flot nevens een
halven andere Brafiliaenfche woon- moeras vol kreupel-bofch. Ten noor- mnierli]k
plaetfen, aldeas genaemt en meer den vond Stein-Callenfels een kleineilandlkm'
dan zeventig zuiker-moolens: weleilandeken , naeuwelijx een roerker zommige een omflag hebben,
niet wijkende voor een dorp, we- fchoot lang welk met hoogh wagens 7 aenzienelijk getal menfehen ter onder liep, flaende begroeyt
tot de bereiding der zuiker vereifcht: met klein en dik geboomte: alwaer
weshalven geduurig fchepen af en des avonds ten fes uuren een ona e n vaer
telbaere meenighte voogelen van
peglnT
en
,
om
Africaenfche
flahud
ven. De landvoogdyfchap Pernanbuco kleine en middelbaere flag uit zee
haer
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haer neder-zette : zulx alle takken I aen Parayba ten noorden de wilde mtd volk
grimmelden : en onaengezien 7ge- landaerd Petiguar, in feftien dorpen fetizuttrfchut nu en dan gejoft wietd, bleven verdeelt. Onder'tgevoogelte, welk Vreemde
zitten tot 's morgens ten fes uuren , opdenroofleeft, munt uit de ouyra- vogeien.
enkeeren t'ellekens ter gezeider tijd louaffbu, tweemael grooter dan een
weder. Doch zedert Stein-Callenfels arend , met fdioone vederen, en
de bof]J:haedje afkapte, om palifiae- diervoegen ftout en fterk , dat nietden te maeken voor de nieuwe fterk- alleen fchaepen; maer harten en mente, welk hy op Itamaraca tegen 7 fte fchen zelf verfcheurt. De vogel moy
deken Conception fliehte , wierden ton wijkt voor geen paeuwin fwaerte
niet meer gefien. Aen Itamaraca offchoonheid : 't gantfche lijf fchuilt
BefchriJvinggrenftde land-voogdyfchap Parayba onder fwarte en witte pluimen: de
der land- ten noorden. De Franfche fchepen kop vertoond een aerdige kuif: het
vleefch geeft fmaekelijk voedzel. De
fchap Pa- namen jaerlijx alhier een volle b e rayba.
ding brafilien-hout in; doch zijn op /0«cYwgelijktnaeenringel-duif: ver- 7 jaer vijftien honderd vijf en tachen- fcheelt in bek en borfl; want de bek
tig door de Portugeefche veld-over- tien duimen lang en drie breed over
fte Martijn Leytam diervoegen uit alle de krop fteekt: de borfl is oranje
havenen gejaegt : dat zedert nooit rood met karmofijn omringt gepiekt
eenigbezitweder-kreegen. Deland- en voort fpier-wit, de rugge rood, de
voogdyfchap Parayba ontleent haer j vlerken en ftaert pik-fwart. Ook ver- vreemde
benaeming van de hoofd-ftad , vijf 1 dient^de vreemde planteyarammaca- tönten.
mijl afgelegen van den Noorder-Oce- \ rou een naeuw-keurig befchouwen.
aen, dicht by de rievier Parayba: wel- Defe , dikker dan een dye , wafcht
ke by de zoomer - maenden weinig } twaelf voeten hoog met drie takken
water heeft ; doch vloeyt des wirt- j van gelijke lengte en dikte; maer
ters zoo geweidig ,'dat meenigmael) licht om te breeken, buiten groen,
fchielijk over de landen wijd en zijd binnen wit, vol lange doornen en
ftroomt , menfehen en vee weg- zon der bladeren: draegt een karmb»
De ftad zelf is niet groot; fijn roode bloem met blaeuw geStad Pa- fpoelt.
rayba.
doch beftaet uit prachtige gebou- ftreept: waer uit een .vrucht groeyt
wen : w^er onder uh>munten drie als een vuift, buiten rood en binnen
tempels en even zoo veel kloofters , wit vol kleine korrelen , welker
reder bewoond of by Francifcaenen, fmaek na d'ael beezien fweemt. De
ofby Carmelieten of by Benediäijnen rievier Parayba levert, behalven ver- viffchen.
7 Land rondom , niets te vruchtbaer, Jfcheide andere viflehen , guara-terevertoont twintig zuiker-moolens. ba,'welke een dik lijf, platte kop,
7
Gebergte Cupaguao grimmelde eer-kromme rugge, gefplitfle ftaert en
Berg Cupaguao.
tijds vol Brafiliaenen , ter oorzaek de zeer kleine drie-hoekige fchubben
grond', buiten gemein vet allerley heeft, tegen de zonne geleid glinftert
vruchten gelukkig voortbrengt. Te- als glafig goud. De zee verfchaft ook
genwoordig leid het woeft : alzoo overvloedig wonderbaerlijke roggen
de Portugeefen alle neder gehakt heb- met een zeer lange en dünne ftaert.
ben. Dit gebergt levert.ffjn groen ge- De wijfjens leggen dagelijx een ey
fteent, welk d'ingezttetenen door de met een yer-fchael, even als hoenlippen tot cieraed fteeken. 7 Zelve , ders. Demanhetjensdekken dewijfgeneeftde fcherpfte buik-pijn zoo Jens met haer buik op de rugge der
haefl op den buik geleid word. De wijfjens. Beide fwemmen zonder
Franfche, onder 7beleid van hopman j vinnen : zijn bezet vol vergiftige
Dourmigas, ontdekten voor negentig fleekels en verdeelt in verfeheide
jaer alhier de zilver-mijn Copaoba: zoorten : onder welke voor voorvoerden voor een tijd veel zilver en naemfle gehouden worden de naribrafilien-hout af; maer eindelijk heb»- nari en iabebara. d'Eerfte heeft een
ben zieh de Portugeefen volkoomen groot drie-kantig lijf , weder-zijds
meefters gemaekt. Voorts grenzen breede quabben, een kop gelijkende
in
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uithoeken fanThome en Parayva, de
in grootheid en geftalte na een var- inwijk Manangea en ltapemen , en
kcn een rondachtige tandeloofe
ftroom Guarapari, vermaerd door
mond, een herzenpan vol herzenen,
achter de ronde oogen twee wijde den berg Pero Cam ten noorden, en
blaes gaten, niet kleinder dan een ge- Guapel ten zuiden. 7 Eiland Salvagomeine appel, yzeraJhtige verve met rond en bergachtig leid dicht voor de
witteftippelen, eengladdehuid, een mond van de ftroom Guarapari: de
ftaert ftijf vier voeten lang, die achter vafte kuft valt oneffen en bergachtig.
meer en meer fmal toe-loopt, en ge- Aen de noord -ooftelijke punt van
zond vleefch. Aen een nari-nari kön- Spiritu fanto rijft uit zee een lange
nen veertig menfehen verzadigt wor- rye rotzen : en d'inwijk alhier verden. De iabebara is van gelijke groo- tqont ten zuiden drie fwarte bergen,
te en fmaek ; doch de huid kael en en twee mijl landwaerd degekerteldonker-geel: 'tlijf drukt de gedaente debetgMeftre Alvato, die lanx d'Ovan een ploeg-yzer uit. Beide ont- ceaen heen ftrekt. De rievier des Reyos
houden haer dicht onder ftrand: flin- Magos loopt rondom drie bergen,
geren de lange Haerten om de vif- welke drie ronde eilanden maeken.
fchen op welke aefen: en fteeken met De kuft wederzijds der vloed Dolce
een vergiftige angel: de fteek baert is geheel vlak ; maer Cricare heeft
onlijdelijke pijn: die geneefen word hoogenlaegland. In de mond van de
met de lever der zelve vifch of ge- rievier Maranepe ontmoetmen een
brande aflehe desangels aen de won- witte kloof, niet ongelijk een groot
de gevoegt. Voorts leid de Brafilfche fluk lywaed, Parairepe is kennelijk
Befchr'ijzee-kuft, van fan Vincent tot Spiritu aen een hdogepunt, vol geboomten
ving der
Brafilfche Santo toe, aldus. Voor de kuft Vincent ondiepe zee-grond. De mond des
zeekuft.
leggen de vier kleine eilandekens ftrooms Caruvelaj leid vol zand-plaeDicht onder de beeke Tfuhaen
Queimadas, en ter zijden afAlcatraces
ten.
en Bafios. Voigt ooft-noord-oofl 7 eiland Sebaßiaen, welk haer groot uit verlieft haer een roode klif: van welk
zee opdoed. Voor de inwijk Vbatuba een punt zanden ftrekt na de rievier
fchuilt 7 eilandeken dosPorcos , dicht Curubabo. Voor Porto Seguro leggen
onder een hoog geweft : de haven gevaerlijke klippen zeewaerd : ten
ftrekt diep landwaerd. Veertien mijl zuiden rijft-de hooge lanewerpige
verder heeft 7 eiland Grande verfch top Pafqual. Santa Cruz verfchaft'eeg
water, bequame viflchery, dachte bof goede haven aen klein vaertuig: van
fchaedje en twee goede havens. Voor, hier ftrekt'tland noord-noord-ooft
de reede Garatuba vertoonen Raer en zuid-zuid-well tot de tievier
verfeheide gebrookene eilandekens: Grande ': tuffchen beide veroorzae7 voornaemfle is Morambaya. De' ken d'ondiepten Baxos de fant Antofchepen lanx de Brafilfche kuft zei- nio een zorgelijk vaer-water: zulx de
lende bezichtigen vervolgens de fchepen drie mijl van de walhouden.
mond der wijde rievier Jenero , bui- Over den arm van Grande fteeken
ten vrees voor klippen en ondiepten. drie kruinen , vol geboomt en zeer
VOrderslobpt een zuivere grond aen hoog in de lucht. Voorts tot llhers
de weftelijke kant tot 'thoofd Frio toe zijn gee*n ondiepten. Acht mijl
toe: welk zieh uit zee vertoont als verre loopt de*beek dos Contas tufeen rotze met witte ftreepen, in den fchen ontelbaere klippen in dOceaen:
top gefplitfl. 'tHooge eiland voor Frio uit zee rijft voor de mond een rotze,
maekt tuflehen beide een veilige ree- niet ongelijk een höog eiland. Tufde. Negen mijl boven Frio ten noor- fchen Ilheos en Contas verheft haer de
den , opent fan Salvador een ruime kuft; doch zakt in een bogt, alwaer
bogt, ten zuiden bezet met verfehei- witte huifen haer verre laeten zien,
de naemeloofe eilandekens. Einde- zijn zuiker-moolens, eertijds toe- belijk zijn merkwaerdig de verfeheide hoorende Lucas GiraJdes. 7 Geweft
zout-pannen lanx de kufl: als ook de aenweder-zijdevande ftroom C«»*<i««isvlak. De ftroom heeft een wijde
mond:
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mond: en bezichtigt van den noorde- over d'oogen, verlieft 7 gezicht voor
lijken oever 7eiland üry*/^,gevaeriijk vier uren met pijnelijk gevoelen.Een
wegens ondiepten. DerievierTinhare andereboom verfchaft geneesmiddel
iskennelijk door den berg Morrode tegen defe blindheid en fmerte. De
fan Paulo, zig aen de zuidelijke oever Franfchen, die op Noronho te land ftapverheffende gelijk een galley.Twalef te, in't jaer feftien hondert en dartien,
mijl verder leid de bahia todos de losvonden aldaer een Portugees met achSantos. De fterkte Antonio beflaet d'o- tien Brafiliaenen ,zoo mannen, vroufter-hoek: voor de noordelijke punt wen alskinderen, uitPernambucoten
rijft 7 eiland Topoam, ten ooften en ballingfchap herwaerds overgevoerr.
zuidooften vlak en fteenachtig. De De Franfche doop ten de ballingen, en
rievier das Pedrasftortmet een wijde bragtenze na Maragnan. Dicht onder
vloed in d'Oceaen. Vervolgens vaert- Noronho leid het eilandeken de Feu.
men voorby de ftroomen Tapkuru , Doch Maragnan maekt ftijf uit vijfenEiland MaReal, Vafabaris en Francifco, kenbaerveertig mijl in den ommegang:beflaet ragnan beaen een uitftekende hoek laeg land : op ruim twee graeden ten zuiden des fchreven.
en voorts vallen zeewaert Miguel, An- middaglijns, een groot fluk van de
tonio, Camaragili, Porto Calvo, Formofo
bogt, die zieh tuflehen de rievieren
en Serinhaem. Naeft de rievier das Pe-Aperegha en Cßmaiamu wijd en zijd
dras rijft d'uithoek/ä» Augußijn, ver- verfpreyt. De ooftelijke ingang defer
toond zieh als eenzadel, in kleine groote bogt heeft voor d'uithoek Arkreupel-boflohen Verdeelt. Vijf mijl bres Sees 7 eilandeken fanta Anna, de
ten zuiden leid 7 läge eilandeken Ale- Brafiliaenen noemen het Upaonmiri.
xo.De kuft van Auguftijn naPernanbu- Recht over Maragnan midden weegs
Verfeheide
co ftrekt noord ten ooften en zuid ten der gezeide inwijk vallen drie ftroo- rievieren.
wetten, 't Eiland Tamaraca beflaet de men in d'Oceaen. d'Ooftelijke Mounin
mond derttroomGajana.Vijftien mijl heeft een mond een vierendeeluurs
verder doed haer op Parayba. Tuflen wijd. De middelfte Taboucourou is vijf
beide loopt 7 rifPedrafurada drie mijl honderd mijl lang, enlooft fijn water
lanx de kuft, en een van de wal, tot de tuflehen oevers, een half mijl van eluithoek Blanco toe, alwaer de reede kander gefcheiden. De weftelijke
Porto de Franefes veilige lijf-berging Miary is fes mijl omtrend d'Oceaen
den matrofen verfchaft. Aen Parayba breed. Tachentig mijl van de zee valt
volgen d'havens Treicaon, Pipa en Bu- de flroom Maracou in de Pinare en die
Rievierfios,deftroomSiara en Maragnan,welbeide in Miary: weshalven wonderMaragnan.fe>t wefl;eijjk gedeelte van Brafilbelijk fnel af loopt. Tuffchen d'hoofden
fpoelt, en gehouden word een fcheid- Arbres Sees en de la Tor tue leid de kuft
pael tuffchen Caßilien en Portugal,vol-bezet met banken, welker zommige
gens verdelrng by den paus Alexander tien mijl zeewaerd fteken. Aen de andefefle gemaekt.op 'tjaer vijftien hon- der zijde van d'uithoek Tapouytapere
dert twee.Eindelijk behoort tot Brafil by Maragnan , tot de rievier d AmazoEiland No 7 eiland Fernando de Noronho, op denes toe, leggen lanx de wal zo veel eironho hoehoogte van ftijf drie graden ten zuide landert.datmen onmogelijk de wal ge- Wonderlijke
daenig.
z,ee- kuftnaekenkan:dewijldefcheidingender
der m iddaglij n. De Capucijn Claude de
Abbeville bevond het fes mijl in d'om- eilanden begroeit zijn met 7 geboomt
megang, vermakelijk en ongemein apparituriers, welker takken nieuwe
vruchtbaer.Behalven't verfche water, [ na beneden fchieten: de nieuwe woretweten, boonen, maiz,poytates,me- <telen tot diep in zee, en maken weloenen.kotoen,offen,wildegeiten en j derom boomen, zoo dicht onder een
fwaere hoenderen,voet dit eiland on- ( gevlochten,dat vele een fchijnen. Betelbaere menigte vogelen, die haer la- halven dit ongemak, loopt hier veel
ten grijpen. Hier groeyt een namelbfe drift-zand, welk de fchepen dikwils Vreemd
1
S Ü ^ boom, den lauwer rtietongelijk , van! diep bewelt, zulx temets weg zinken. drift-x.and.
merkwaerdige kragnwant die d'hand j Na Maragnan leggen twee aenkomover de bladeren ftrijkt, en daer na ften : d'eerfte tuflen d'uithoek Arbres
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Seesen 't eilandeken fanta Anna; doch beemden en kleine heuveltjens, aen
is zeer gevaeriijk. De andere, voor welker voeten luftige fonteinen fprinweinige jaeren ontdekt, ftrekt tot on- gen of aengename beeken vlieten, die
der Maragnons fterkte, niet min be- met canoon van 't eene dorp tot het anDorpen op kommerlijk dan d'eerfte. Dit eiland j der bevaren worden. DeboflchenbeMarignon heeft zeven en twintig dorpen, by in- flaen meeft uitpalm-boomen, alwaer
hoedaenig :
boorlingen Oc oiTave genaemt. Ieder een fchoone jagt van gevoogelt en aldorp beftaet uit vier wooningen, ge- lerley viervoetiggedierte valt.Onder
maekt van fwaere takken, met palm- de voornaemfle fruit-boomen munt iebomt
boom bladeren aen alle kanten tegen uit de accayou, grooter en groover dan *****7 inwateren bekleed. Elke wooning, d'Europifche appel-boomen : heeft
dertig voeten wijd,en twee, drie, vier bladeren niet ongelijk der okkernooen vijf honderd fchreeden lang , na ten-boomen, een kleine, roodaehtige
7min of meerder getal van menfehen, en welriekende bloezem, geele peeftaet diervoegen getimmert: dat de ren binnen wit en zappig, als ook een
vier een vierkantige plaets in 7 mid- noot fwijmende na een fchaeps-nier,
den uitmaeken. 7Eerfte dorp tegen overtogen met een harde fchelle, veroverfanta Annaword genaemt Timbo- bergende een olieachtige pit. Uit de
hu, 'ttweede Itapary, vermaerd we- gezeide peeren perfen d'eilanderseen
gens drie goede vifloheryen. Doch de drank, niet min gezond dan fmaeketweegrootfle zijn Juniparan en Euffä- lijk , gelijk ook uit depacoeira en Banouap: ieder telt ontrend fes honderd nanas,beide zeer fchooneplanten,die
zielen: d'andere dorpen hebben min- in allerley grond weelig waflehen.Palucht boven der volk. Voorts geniet Maragnan een
coeira word voortgeteelt van de worm'Jkwli- getemperde lucht zelden ontftelt tel,welke eerft vier bladeren geeft.die
dig:
do or groote koude, droogte, fchade- zamen- gekronkelt een dikke fponslijke dampen of winden of hagel of achtige ftruik maken: de ftruik krijgt
donder: alleenlijk weerlichthet zom- te mets tien biy-groene bladeren.welwijl des avonds en 's morgens by hel- ke door de wind beweegt als pergader weder. Als de zonne te rugge ment kletteren enlichtelijk fcheuren:
komt van de fleenboks keerkring na midden door in de langte loopt de
't noorden,regent het fes weken;maer fleel een vinger dik en weder-zijds
wanneer van 7 noorden zuidwaerd minder fteeltjensin debreete: onder
loopt,blafen de feile oofte winden bri- de bladeren hangen gefchikter orde
fes, 's morgens ten zeven uuren: wak- acht wittachtig-geele bloemen van
keren tot den middagtoe:en verflaeu- aengenaeme reuk : aen de fleel der
wen meer en meer, hoe de zonne ver- bloemen ftaen vijf kleine bladeren,
der den top-punt, weftelijk daelende, gelijkende na een fchippers gieter.vol
haer grond verlaet. De grond van Maragnan, buitaeye en koude vocht, in fmaek als
vruThtbaer,ten gemein vruchtbaer, levert over- hooning, in verve gelijk wit van een
vloedig brafilien-hout, zuiker, ko- ey. Op de bloemen volgen vruchten,
en vermae
toen.de roode verve roucou,\abak,balkt lijk:
den konkommeren gelijk, als alleen
zem niet wijkende voor d'Arabifche,
dat
driehoekig zijn en met een harde
peper en allerley aerdvruchten.Opde
kuft vindmen zomtijds fchoone am- baft, lichtelijk tot drie ftukken gebrober-grijsen jafpis, welke d'eilanders ken, binnen vol zacht en fmaekelijk
door haer lippen fteeken. Aen zom- vleefch. Ieder pacoeira brengt doormige plaetfen lanx dezee-kant ftaen gaens tachentig der gezeide vruchten
rotzen van rood en witkriftal,</W/<?». voort, enfterft dan aenflonds; maer
«»genaemt, harderdan diamanten. ondertuflchen fchiet een nieuwe
Om te bouwen verfchaffen de bof- fpruite uit de wortel nevens de moefchaedjen bequaem timmer-hout, en der-ftam, die 7 volgende jaer draegt:
de ftrand fteen en fchelpen voor de zulx defe plante in haer voortzetfels
kalk-ovens en koftelijke fteen kalk. gedurig leeft. De bannmas draegt blaVoorts heeft Maragnan vermakelijke dren een vadem lang en twee voeten
breed. Haer vrucht komt zeer overeen
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een met die van de pacoeira. Beide de- verftrekt voor brood. Behalven defe
fe vruchten verwekken buik-winden, aerd-gewaüchen,hee(t Maragnan ververkoelen maetiglijk;doch geven wei- feheide andere, onder welke meefl genig voedzel. Mangaa fwijmtzeerna bruikelijk zijn degrote platte boonen
een apricoos in gedaente en fmaek. commanda-ouaffou, en de langwerpige
De boom jaracaha draegt een breede erweten commanda-miry.Niet min ver- merkwaerkroon,bladeren gelijk dervyge-boo- wonderlijk is de menigte als verfchei- 'flt£™
men, geele bloemkens en peeren met dentheid van 'tgevogelt. Allerley flag
fchellen,voedzaem en vol kernen. Ou- papegaeyen vliegen by groote tropaieroua,een buiten gemein welrieken- pen: zijn ongemein fchoon,leerzaem
de boom, brengt vruchten vooit gro- en fmaekelijk. De patrijfen nanbouter dan de grootfte meloenen.Iunipap, ouaffoufm groote niet toegevende aen
veel hooger,heeft appelen, die terwijl een kapoen , draegen blaeuwe vedegroenen bitter zijn, en gekaeuwt een ren en leggen blaeuwe eyeren. De ouhelder nat geven,w7elk pekfwart verft: rou fwijmt na een patrijs, heeft een
derhalve by d'eilanders in gebruik,om haene-kam en gemengde pluimen uit
fwarte ftreepen over t licchaem te roode, fwarte en witte. De vlederfchilderen. De appelen gerijpt, zijn muifen andheura maeken by donker
binnen en buiten geel.zeer fmakelijk, naer geluid : by ten de flaepende menfmelten in de mond. Behalven de ge- fehen, en zuigen zoo fei haer bloed:
noemdevrucht-boomen, groeyen op dat 7 bloed naeuwelijx kan geflempt
Maragnan verfeheide andere,waer on- worden. Tandou een flruis-vogel, groder uitmunt vua-pirup, wegens haer ter dan een middel-maetig man kan
bloeyzem, uit geel blau w en rood, en niet vliegen.loopt vry fnelder dan een
aengenaeme appelen, die rijpzijnin menfeh. Dekalkoenfche haenfalian
de regen-weken. Eindelijk is ook de met een lange bek en ooyevaers beepekey zulk een dikke boom, dat naeu- nen , licht hem niet verder als vijftien
welijx by drie mann en omarmt word: fchreeden boven de aerde:rent voorts
de vrucht, twee vuiften groot, heeft diervoegen gefwind; dat geen honeen harde en dikke fchelle en binnen den mögen by-houden. De Oceaen „urkwaervier welriekende vruchten, niet onge- rondom Maravnan levert de fmaeke- <%* *»/•
lijk een menfehen nier; tuffchen wel- lijke vifchpyraon, fes voeten lang; dik-J :
ke een fleekelige fteen verfchuilt, die ker als een bier ton en met pik-fwarte
den mond fwaerlijk quetft : waerom fchubben, een hand groot, bezet. Cazorgelijk gegeten worden. d'Aerd- mouroupouy verfcheelt niet van denpyvruchten, die Maragnan voortbrengt, raon,dan dat kleinder fchubben heeft.
zijn niet min vreemd als veelerley , Ougry,vier voet lang, heeft een breede
gezond en fmaekelijk. De karouata kop , en twee fcherpe vinnen op de
fpant boven alle dekroon : de blade- rugge, die gevaeriijk quetfen. Defe
ren ruim een eile lang en tweedutm vifchfwemtookindenvieren ; doch
breed , zijn zeer dik en wederzijds riekt aldaer na mufeus. Gelijke langte
diftelig: 7 midden der plante draegt, metdouyry vertoont ook decamboury
twee voet boven de grond, buiten ouaffou ; fijn verkens kop en geel-gegemein aengenaeme vruchten, bin- fchubde Haert maekt hem tot eenlenen en buiten geel, drie-kantig, een lijk wanlchepfel. De roggeyauebouyre
vinger lang,tot fettig en meer rontom haelt in dikte een voet, in lengte twee
dicht getroft. Vuaeen zoort van me- vademen, en even zo veel in breedte,
loenen.grooter dan een hoofd, buiten behalven de ftaert ander-half vadem
groen,binnen met witte fpijs volfwar- lang, uit welker midden een fcherpe
tekorreltjensenliefelijkzap.fmelto- en groote pinne fteekt: die zulke zorver midden gefneeden tot water,zoe- gelijke wonden geeft, dat 7 gequetlte
ter als zuiker, en zeer ververfchende. deel des menfeh m oetaf gezet. iVrfrifc.Manioch een dikke wortel der plante »dfry,merklijk kleinder, verwond met
manieup , gebladert gelijk een vijge- fijn angel, fwart en witgeftreept, niet
boom , word tot meel geftampt, en min gevaeriijk- De plat-vifch acaraiou
Ddd 2
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bereikte de lengte van een voet, heeft naeme reuk waezemt. Deyzer-vereen groene kop, dikke fchubben, een kens coendou wijken wegens groote
geel boven lijf, en onder wit. Acht- voor geen wilde fwijnen: hoewel anmael grooter is een araououa, hard- derevan de zelve flag vry kleinder
gehuidenvan een drie voetig fwaerd zijn: hebben een haeze mond, twee
voorzien, met welk andere viflehen lange tanden boven i^ den bek en
dood. 7 Swaerd despanapans is een twee onder , menfehen ooren, de
voet kleinder. Depacamoencaramou- twee voorfte voeten fwijmende na
rou, fwijmende na palingen, wor- een das, d'aehterfte na een beir, en
den overvloedig gevangen onder de ftekelsten deele wit ten deele fwart,
rotzen. De rievieren en beeken op drie palmen lang : wanneer binnen
Maraguanz\\n infchelijx bovenmae- d'hoolen kruipen ftrijkenze de opvreemdver-ten vifch rijk. Onder veele verdientftaende borflels neder: fchuilen veel
t*Sr wM "geen gemeine verwondering de pou- onder doorn-ruichten: leven by aprake, vier voeten lang, vol groene, pelen e n wortelen: werpen haer borblaeuwe, roode en witte vlekken en flels tegen die befchaedigenwil, niet
flreepen : d'huid heeft zulk een har- min gewis als vinnig : des winters
digheid , dat geen toegedrongen flag blij venze zoo lang in haer hoolen, als
van een deegen quetfen kan: weshal- een beir een jong draegt. Hier loopen...
ven zieh op't flaen niet verrept. In- ook de mierenzoekers tamandua met
dien nochtans zomwijl eenige bewe- een verkens hoofd, honden ooren,
ging maekt, veroorzaekt zulk een fpitze fnuit, paerden hair en oflenpijnaend'armdesflaenders, dat ter- voeten. De tapiyre-ete verfcheelen
ftond ter aerde neder plotft. Caurima- weinig van wilde koeyen, alleen dat
ta, denkarperzeer gelijk, geeft de langer ooren, korter beenen en Haert
lekkerfte vifch, die ergens in eenig en fcherper tanden hebben; doch
water fwemt. Pyrain, zonder fchel- geen hoornen. Men vind in haer
pen , geelen rood geverft, heeftfeher- koppen bezoar. De armadilloos kope tanden, die fchaers-gewijs fnyden, men ook niet allezints over een met
gelijk ook de opean , tarehure, paraty d'andere Brafiliaenfche; want de
enierou. De roode kreeften o«j/df met voeten der Maragnanfche zijn gelijk
ruige beenen onthouden haer veel der biggen, d'ooren als van haefe-,
aen de wortel van 7 driftig geboomt winden, de ftaerten lang vol groote
apparituriers. De witte kreeften aoua- witte en fwarte fchelpen : worden
raouffa draegen 'tambergrys aen verfcheidentlijk verdeelt. De arma- Verrchtidtn
ftrand opgeworpen , nahaerhoolen. dillo OUaftbu Wijkt in. grOOte VOOr armadilloos:
Men vind hier buiten gemein groote geen fchaep : de tatouete fwijmt
krokodiiien , de Maragnaners noe- na een vos : infeheffpide couaty, dan
menzegacare. De moffelen xerourou, fleept zoo groote noch dikke ftaert
de fmaekelijke oefters rery en d'appa- niet. De wilde katten margaia worritures, groeyende aen de takken der den gevangen om haer fchoon vel. De
boomen lanx de ftrand, worden da loffen ianouare en luipaerden fouaftogelijx by d'inboorlingen , die dicht varan, beide verwonderens-waerdig,
aen zee woonen, genuttigt. Geduu- fraey geteikent, vallen zeer wreed.
rende de regen-weeken komen ftaen- Buiten gemein wanfehaepen is7 traeg
. de poelen, in welke jaerlijx een groey kruipende dier ai, op Maragnan ge- vreemd
vanvisjens valt, door d'inwoonders naemt unau: heeft een ronde kop vol beeflaiop-gevangen, wanneer de poelen be- grof en grijs hair , niet ongelijk een
gedie7t'oep'g ginnen te verdroogen. Vorders voed
menfehen-hoofd,aen ieder poot drie
Maragnan. dit eiland een groot getal viervoetige
klaeuwen, dicht by een, vanvingers
dieren. De harten, hinden, wind- lengte, lams-tanden, eengladde verhonden, konijnen en haefen verfche- heevene en fwarte neus , kleine en
len weinig van d'Europifche. De wil- droomachtige oogen , geen ooren,
de fwijnen taiaftou draegen een togt. een ftompe ftaert als een zuikergat op de rugge, waer uit een aenge- brood, over 'tganfehe lijf lang afchgraeuw
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graeuw hair en de groote van een mid- wond word loopen d'andere toe, en
delbaere vos: het klimt zeer langfaem floppen de quetzuur met bladeren en
by de boomen op: en komt niet be- boom moft. De jongen omhelfen den
neden , ten zy eerft al het loof heeft hals en rugge des moeders, die echkael gegeten : anderzints leeft ook by ter ongemein fnel kan loopen, envan
aerde: en zomtijds in de hoogetak- d'eene boom op den ander fpringen.
ken zonder fpijs twintig dagen: des loan Ardenois verhaelt, hoe de coyons
nachts maekt het eenig geluid: 7 heeft met de Brafiliaenen om geld dobbevier en twintig uuren van doen, om Ien: en de winft in her bergen verteevijftig fchreden voort te kruipen. Ma- ren. De lefuit lofeph Acofta getuigt:
ragnon voed allerley aepen en meer- dat diergelijk beeft gezonden na den
vreemde katten. Onder vele muntuit de zim-wijn kooper niet eer 'tgeld over-leezimmen
mecayon, over 7 ganfehe lijf ruig; verde, voor defleffchevol was: weldoch met een lange witte baerd, oud- ken tegen d'aenranzende jongens bemans aengezicht, kaele ooren, fwar- waerde, werpende diervoegen met flete oogen en lange ftaert, welke om nen, dat ieder weg liep. En, hoewel
eentakflingert: aldus hangende, be- gaerne wijn dronk,bragtaltijd de wijn
weegt 7 iichaem heen en weder, ter te huis zonder proeven. Niet min
tijd toe den naefte boom aen d'een is verwonderens-waerdig, "t geen de
Wbndere of ander tak kan vatten. De cayon is zichtbaere getuige Peter Martyr van
verteüinge niet min flout als loos. Gequetft met
dit beeft ter nederftelt. 7 Bemerkte
van dezel
pijlen valt tegen den verwonder onbe- namentlijk de vuur-roers, die op hem
fchroomdin. Wanneer by de boomen mikten. Gefwind vliegt de zimme
opklautert, draegt den mond en eene benedenwaerd : grijpt een foldaetehand vol fteenen- om de reizigers ter kind: en fchuild achter 7 kind. Imgelegener tijd te werpen. Als een ge- mers zoo arg is de zimme fagovin.
Ddd 3
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Defe gelijkt ten aenzien der hals, door fmeerfel met roucou en oolie:
kop en 7 voorfte licchaem eenigzints zijn anderzints wel gefchaepen. De
na een leeuw : vertoond een bruin mannen plukken 7 hair aen 7 voor- dragt:
vel met rood vermengt , en groote hoofd uit; doch laeten het tamelijk
ruige ooren. Is buiten gemein lek- lang nevens d'ooren en achter hanker , teeder en hoovaerdig : zulx gen. Den vrouwen Hingen het hair
liever van honger fterft , als eenige over den middel : zy draegen houte
mis-handelinge lijd , wanneer ge- rolletjens in de doorboorde ooren ;
vangen word. Deflange boy-ete, maer de mannen fleeken groene
Yzelijke
ßangen.
twee vademen lang , zonder bee- fteentjens in gefneedene gaten der
nen , heeft een gefchilderde huid lippen en beentjens door de neus.
en vier fcherpe tanden : met de Vorders zoo loopenze alle zonder
tonge voorzien van twee pijltjens, fchaemte naekt. De beenen zijn
met de ftaert geeftze doodelijke fwart getaent met de vocht van het
wonden ; doch is min gevaeriijk, kruid junipap •. het overige lijf verdewijl op het einde der ftaert een toont veelvervige afbeeldfels. Die
blaesje ftaet, welk geroert, zoo een hard-vochtig willen fchijnen vlygeluid maekt, als of vol gefchom- men haer licchaemen vol wonden,
melde erweten ftak: zulx ieder zieh welke , met eenig vijlzel beftrooyt,
weg-pakt. d'Andere flangen iouboy, in de lidtekenen 7 vijlzel altijd vertara-gouyboy en tarehuboy verftrekkentoonen. Tengewoonelijken feeften wanneer
den Maragnaners ten fpijs, gelijk ook verfchijnenze niet, als van den hoof- gopiuimt
£ m:
de groote padden courourou. De de tot de voeten aerdig gepluimt. "
vlooyen ton, quellen dit volk buiten Op het hoofd pronkten de bonnetmaeten : waer tegen byzonderhjk ten acangoap , of de kroontjens agebruikt word de palm boom-oolie kangerar , om den hals de kraegen
aiouacava, om de fchouders de manMaragna en verve roucou. d'inboorlingen,
ners herverjaegt uit het vermaekelijke land- tels affoyaue , om de kuiten de koukomft :
fchap Cayete door de Portugeefen, febanden tabacoura , aen welke gezijn een zoort derToupinambas , en holde nooten vol fteentjens , die gehebben zieh voor anderhalf honderd luid maeken , hangen , en om de
jaer op Maragnan neder- geflaegen. armen de ringen mapouyh - couayehoDe tijd der aenkomft herwaerds vare. Defe gantfche toeftel is konplagt eertijds geviert te worden met flig gevlochten uit veelvervige en
7groot feeft caoven ; doch, alzoo fchoone pluimen. De Maragnaners
een vrouw haer verftoute eendronke woonen binnens lands zoo dicht
gezach-hebber af te roflehen , ont- niet, als na de zee-kuften, wegens
haer ver- ftond door verdeeltheid een heevig deviffcheryen. Verhuifen om de fes haer
deeltheid: gevecht: en zedert bleef 7 eiland jaer, behoudende nochtans de bena- vrtemd ,
,
i
TMI
verhuifen:
vyandelijk in wapenen : zulx d'een ' .
ming
van
haer
dorp.
Elk
man
neemt
party den ander noemde Tobaiares,
beduidende : gy zijt mijn vyand, en zoo veel vrouwen , als hem goedik de uwe. De verbittering gaet zoo dunkt; doch de vrouw moet haer
verre, dat elkander op eeten. Beide houden by een man : tenzy echtfcheiding gemaekt word , welk gegeftalte i zijn van middelbaere geftalte: hebben platte neufen , welke de vroed- fchied wegens lichte oorzaken. Haer
vrouwen in de geboorte door in- kotoene beddenyni hangen tuflehen
flerktc:
douwen maeken. Alle fterke men- twee flaeken: in elk kan flechts een
fehen worden , zonder grijs , kael menfeh leggen. De bondgenooten
of ziek te zijn doorgaens honderd houden naeuwe vriendfchap : verjaer: leven maetig en onder een ge- gaften malkander dagelijx; doch zijn
' zonde lucht. De vrouwen baeren wreed en wraekgierig tegen vyandi- *"«<*•"
kinderen , als tachentig jaeren be- ge nabuuren. Metten , flachten en
reiken. De kinderen wit geboo- eeten de gevangenen. 7 Minfte leed,
ren , krijgen een olijf-vervige huid, haer of haer voorouders aengedaen,
brengtze in de wapenen. De wapenen wapenen.
zijn
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Zijn de bopgen ouyrapar en pijlen 1 te land geftapt, bouwden aldaer neodune oitacouart.De Franfchennebben vens de voornaemfte haven op een
op Maragnan gedieht de fterkte fan < berg, aen wiens voet twee diepe rieLouies: waer uit ten wetten, vier mijl vieren zeewaerd loopen, de fterkte
oyer zee gezien kan werden, 7 land- [fan Louies, welk voorzagen van twee
.'/ Land- fchap Tapouytapere , welk by hoog en twintig ftukken gefchut. Defe
fchap Tawater tot een eiland word : ander- nieuwe volk-planting ging eenige tijt
pouytapere:
zints mag men droogs voets over een gelukkig voort; maer de Portugeefen
zandige kille na de vafte kuft gaen- floegen eindelijk de Franfche uit haer
Dit vruchtbaer geweft heeft twintig fterkte: en maekten zieh voorts volvolk-rijke dorpen. Tegen d'onder- koomen meefters gelijk ook van
omma.
gang der zonneleid Comma: welkenden grooten berg Ibouyapap, vieruu- Vermaehe.
m
naem 7 hoofd-dorp , de rievier en ren gaens hoog, boven vlak vier en /#« berg
'tland voeren. 7 Land telt feftien twintig mijl in de lengte - en weinig IimyaPaP'
dorpen : beter bebouwt en dichter minder breed. Geen vermaekelijker
i
bewoont, als MaragnanofTapouyta- vlakte word ergens van de zonne befcheenen. Hier ftaetze vol aengenaevtrhoeivan pere, Maer belangende de gemeide
tSku fterkte op Maragnan, leid 7 werk al- me boffchaedje: eiders uitgebreid in
weelderigebeemden, onder eengeopMarag- dus. De Franfche hopman Riffaut,
de nac
oor
7mthen
*^
aenraeden van Ouyrapive, zonde lucht : aller wegen fpringen
die onder fijn Maragnanfche lands- fonteinen of vlieten vifch rijke bee
genooten groot gezach voerde, drie j ken en rievieren. Om dit Brafil ein- oorfprong
fchepen'toegeruft, in 'tjaer vijftien j delijk gefpte 'tVereenigde Nederland Jjj^J"
honderd vier en negentig. Doch we-j ftoutmoedigtharnas aen. 7 Was te maetfehapgens oneenigheid der vlootelingen wel gelukt met de eerflevloot, die ?>
en verlies van 7 voornaemfte fchip, onder 7 beleid der fchippers loan Mowierd Riffautbenoodzaekt de flevens lenaer, loan Dignums zoon, loan Schelna Vrankrijk, en eenig volk op Mara- linger, Simon Mau en de koopluiden
gnan te laeten; onder 7 opzicht van Cornelis Houtman , Gerard van Beueen jong edelman de Vaux. Defe wifl ningen en Reinier van Hei, op 'tjaer
heiii diervoegen te fchikken na de vijftien honderd vijf en negentig, na
Zinneiijkheid der eilanders : datze Ooß-lndien vier flevens wende : albeloofden 7 Chriften geloof aen te waerzedertzulkeenvoetkreeg-.dat
nemen, Indien Franfche hulp-ben- gantfche koningrijken bemagtigde,
den tegen haer vyanden over qua- en den handel wijd en zijd, tot mermen. De Vaux berichte hier af den kelijke verrijking, over die'oofterFranfchen koning Henrik de Groot, weereld voort zette. 7 Moeft ook
die7 werk ter herte nam: en defa Ra- ten wetten gewaegt : ten einde de
vardiere na Maragnan fchikte , ten Spaenfche koning den zeenuwedes
einde hy de recht gefchaependheid oorlogs mögt werden afgefneeden:
des handeis naderonderflond. De la als die uit America on-ophoudelijk
Ravardiere bragt hier fes maenden met fchatten geflijft wierd. De maetzoek -. doorfnuffelde alles naerfte fchappy van koopluiden, de welke
lijk; maer weder-gekeert vond den tot noch toe op Guinea handelde, had
koning yermoord: weshalven 7 werk lang een wigtige toeleg in'toog: te
fteeken bleef yoor een tijd; wantze meer alzoo Guineea weinig over-winft
den nam RAvardiere tot mede ge- gaf. Maer de Spaenfche moogendnooten de« heer Rqfilly en baron van j heid in haer voordeel aen te taflen,
Sanft : verfocht aen de koninginne) was geen werk van klein belang. Einmoeder ettelijke Capucynen , tot be( delijk evenwel is het by d'hand gekeßfingder Marag*a»ers • 'tVerZoek vat. dAlgemeine Staeten des Vereenigwierd inge willigt. Op'tjaer zeftien den Nederlands ontwerpen op 'tjaer
honderd twaelf dan, lichte drie fche- feftien honderd een en twintig, een
pen d'ankers in de BriEoenfche haven gunft-brief yoor de nieuwe Weft-InCancalß. DeFranfcke, aen Maragnan difche maetfchappy , beheizende:
dat
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mhoudderfatniemand buiten verlofdergezei-algemeine vergadering der kameren
£ ? Ä de maetfchappy zal vermoogen eeni- binnen Amfterdam zal Amfterdam
ve verieent ge handel te drij ven op Africa, vanacht bewind hebbers zenden, ZeeiyentsStC de noorder-zonne-keerkring tot land vier, Noord-Holland, Vrieftand,
Groeningen en Ommelanden ieder twee;
emigden d'uithoek BonneEfperance, nochop
Nederlands. America van Terre-Neuf tot de flrae doch den negentiende perfoon zulten Magellanes en la Maire, nochop len de Staeten derwaerds afvaerdide Zuid-zee tot Anian toe: de weder- gen. By defe vergadering moeten
hoorige zullen verbeuren fchip en alle zaeken, den maetfchappy begoed. Voorts word de genoemde treffende, verhandelt: op 7 fluk des
maetfchappy gevolmagtigt.om fterk- oorlogs alleenlijk dient verzocht het
ten te bouwen, verbonden in te gaen goed kehren van de Staeten: aen welmet vreemde vorften, recht en ge- ke verblijft de beflichting van ge7
rechtigheid te oefenen in den naem fchillen, w aer over de gezeide negentien elkander niet zouden könvan de Staeten des Vereenigden Nederlands: aen welke, gelijk ook aen de nen verftaen. De afgezondene fchemaetfchappy , haer opper-gezach- pen blijven verbonden weder te keehebber en 7 krijgs-volk deneed van ren tot die kamer, van welke zijn
getrouwigheid gehouden blijven te afge vaeren. De boek-houders moedoen. Gelooven de Staeten geen fche- ten betaeltuit'tgeende bewind hebpen , gefchut of eenige oologs-magt, bers van de waerdye der fchepen, geden maetfchappy toebehoorende, fchut en waeren voor af trekken. Alten dienft van 7 land te nemen, ten le opper-gezach hebbers der fchepen
zymet haer bewilliging. Voor acht zijn gehouden bericht haerer verjaer word gegunt tol-vrydom. De richting te doen aen de Staeten , na
befliering der maetfchappy zal be- tien dagen, dat binnen 's lands haveftaen by vijf kamers, een tot Amßer- nen vielen. Vorders belooven de
dam, bedienende vier negende dee- Staeten, tot hand-haeving defgezeilen: een in Zeeland, twee negende de maetfchappy, tegen alle overlaft
deelen : een op de Maes , een van van haer vrye zee-vaert, by te zetNoord-Holland, een in Vrieftand, eenten tien tonnen gouds, in vijf jaerte
der ftad GroeningenOmmelanden, elkbetaelen, onder beding : dat van
een negende deel. 7 Hartogdom Gel- vijf honderd duizend guldens , nevens andere deel-genooten winft
derland, 7 Sticht Uitrecht en Over-TJal,
die geen kamers hebben, zullen zoo zullen trekken. Zy belooven ook
veel bewind-hebbers nochtans mö- haer by te fpringen met feftien oorgen flellen, als honderd duizend gul- logs fchepen , welke de maetfchapdens in-leggen. Niemand nochtans py zal voorzien van volk en eedmag'tbewind-hebberfchap binnen waeren, en 7 genoemde getal metfeAmfterdam bekleeden, dan die voor ftien andere Zeilen en vier jagten verfijn eigen belang fes duizend guldens flerken. 7 Geld, gemaekt van de geteberde brengt: in d'andere kamers noomen prijfen , moet aengeleid tot
konnenze beftaen mer vier duizend: voortzetting der fcheeps-magt, be'tbewind-hebberfchap word fes jaer taeling van 7 krijgs - volk en onderbekleed, en thans een derde deel van houd der vaftigheden; doch zullen
7 getal by looting verändert, twee voor afgetrokken worden de koften
jaer daer nahet tweede derde deel, by t verooveren gevallen, het tiende
en wederom na twee jaeren het laet- deel ten behoevedes fcheeps-volks,
fte derde deel. Alle drie maenden mitfgaders de gerechtigheid die den
moetrekeninggedaen; doch om de prinfe van Oranje als ammirael toefes jaer de groote rekening van winft komt. Eindelijk blijven de bewinden verlies : zoo dikwils blijkt, dat hebbers verbonden elkander getroutien ten honderd gewonnen is, zal wigheid in haer bediening plechteuitdeeling aen de deel-genooten in lijk te fweeren. 's Jaers na defe bede maetfchappy gefchieden. Tot de raemde vergun-brief, hebben de Staeten
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ten des Vereenigden Nederlands de l'Hermite, ten deelen op koften des
zoutvaert op Punto del Rey den maet- Vereenigden Nederlands ten deelen
fchappy alleen toegeftaen. Zedert is van d'Ooft-Indifche maetfchappy,
ook een fchriftelijk verdrag gefloten zeilreede lag) te vereenigen. Doch altuflehen de bewindhebbers en hoofd- zoo de meefte bewindhebbers ungedeelgenooten in de Weft-Indifche raden vonden, haer middelen te wamaetfchappy. 'tVerdragdoorgoed- gen aen een gevaerlijke toeleg, welkeuren der Staeten bekrachtigt, leide ker uitflag niet konde geweeten worminnelijk ter heder de voorige on- den, als na twee jaer, is een andere
Watrom de luften. De maetfchappy dan, aldus in aenflaggemaekt.By de kamer dan der
Portugeeftaet gebragt begon overflag te mae- negentien bewindhebbers wierd befche volkplantingen ken ; aen wat hoek zy ten meeften ftooten fan Salvador in de inwijk todos
zijn aenge- voordeel de Spaenfche volk-plantin
de los Sanäos tebeftormen.Werwaerds vloot na
taftin America , en nietgen lanx de kuften van America wilde gefchikt wierden drie en twintig oor- JjJ^"
de Cafii- beftooken. Peru en Mexico nevens de
log fchepen en drie jagten. Iacob Williaenfche.
Zuider-Oceaenwaeren rijk genoeg,om lekens en Pieter Pieterfzoon Heyn voerde kolten van een aenzienlijke vloot den 'tgezach over de vloot:aen dekote vergoeden;dochdetogten door de lonel loan van Dorth wierd toebetrout
flraet Magellanes of la Maire vielen 'tkrijgsvolk teland. Met't begin des
niet alleen lang, enbygevolgkofte- jaers feftien honderd vieren twintig 1624.
lijk;maer ook zorgelijk: alzoo 'tbezit geraekten de Zeilen uit Texel en de
lanx de Zuid-zee , by Caftiliaenen be- Maes in volle zee , en binnen vijf
woond , den Spaenfchen koning toe- maenden voorfan Salvador. Zo haeft
quam: zulx aldaer vinnige tegenftand de Spanjaerdom een hoek d'Hollandte wachten Hond. Brafillagvry gere- fche vloot ontdekte, fehoot zonder
der, om derwaerds te komen: en mag- ophouden uit de fterkte philippo, van
teloofer , om haer te verdeedigen: de- drie metaele ftukken voorzien, als
wijl de Portugeefen aldaer herbergden. ook uit 't flot Tapagipe met vier halve
Want hoewel defe ook tot de Caftikortouwen:doch aldervinnigft van de
liaenfe kroon vervielen , wanneer de
Spaenfche koning Philips de tweede arduin-fteene ftorm kat, drie kantig
7 ontwaepende Portugael geweidiger uit't water opgehaelt voorSalvador, alhandbemagtigde: en voorts alle de waer acht fwaere metaele en vieryzelanden en volk-plantingen , die den re ftukken geduurig losgingen. d'On- Salvador
Portugeefche koning Sebaßiaen , in der-zeevoogd Pieter Heyn liep met de h deHoiAfrica eilendiggefneuvelt, en nahem fchepen Gelderland,Groeningen enNaf j j j j j ^
fijn oom de kardinael Henrik toebe- fouw tot op een vuur roers fehoot aen befiormt-.
hoorden over Africa, Oofl-Indien en A- de gezeide ftorm-kat : alwaer ook
merica in den fehoot der Spaenfche vijftien Portugefche fchepen dicht
moogendheid zakten: nochtans be- aen de wal gekort lagen , ten baghielden de Portugeefen, byzonderlijk boord van 7 flot Philippo. Scherp liep
in Brafil een onderfcheide bezitting: wederzijds 't gevechr af,welk tot den
alzoo niet alleen de Brafilfche plaet- avond toe duurde,met klein voordeel
fen by Portugefen bewoond; maer ook voor Pieter Heyn: waerom hy te raeby Portugeefche edelen in eigendom de wierd uit drie bemande booten de
bezeten wierden. Weshalven de Weft- vijftien fchepen te beklimmen. De
Indifche maetfchappy geraedzaemfl floutmoedigheid der boots gezellen
vond.de Spaenfche moogendheid,ge- verbaefde de Portugeefen; want, behoorig tot Portugael,op 7 lijf te vallen. merkende hoe recht op haeraengefchip
Eer de gezeide maetfchappy volkoo- zet wierd, Haken haer grootfle
7
men gefloten was,floegMaurits prin- in brand, en vlooden fladw aerd. De
fe van Oranje voor : of niet dienflig vlam floeg over in vier naefl-geleevond, haer magt te vereenigen met de gene Zeilen : zulx de Hollandfche
Naffauwfche vloot, (die tot een wich- matroofen d'overige tien alleen tot
tige toeleg, onder 7beleid van Jaques haer vloot af-bragten. De vlucht der
Portugeefen moedigde Pieter Heyn.
Eee
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Gefwind voerd hy veertien booten, fchrikt wegens d'Hollandfche floutelk met twintig gewaepende be- moedigheid, eerfl te water , en nu
mand : roeyt tegen 7 gefchut van de ook te land betoont, dienden zieh
voornoemde ftorm-kat in , en ver- van de duiflerheid, en vlooden wanmeeftertze: onaengeziendearduin- gefchikt bofehwaerd. De biflchop
fteene muur acht voet fteiluit 7 wa- Marcus Teixera nam de eerfte met
ter rees, en boven ftijf fes honderd fes honderd mannen de vlucht.
Portugeefen de voordeelige plaets De ftad - houder Diego Mendoza de
verdeedigde. De Hollanders klom- Furtado betoonde een ontijdige moemen op malkanders fchouders en by digheid : als die, nevens fijn zoon
bootshaeken na de hoogte. Heins en weinige huisgenooten , binnen
trompetter kreeg de eerfte de bo- de ftad bleef. Geen kennis had het
vengrond der ftorm-kat onder de Hollandfche leger wegens defe toevoet : Pieter Heyn zelf was de twee- ftand. 7 Voerde dieshalven twee
de. Doch alzoo aldaer bloot Hond veldftukken na de ftads-poort, in
voor de kogels , die hem met mee- het krieken des daegeraeds , om
nigte van flrand wierden toegedre- opening te maeken : wanneer een
ven : vond gezaedzaemfl af te trek- Portugees over de muur keek met
ken, vernaegelde alvoorens de acht een vreede-vaentje , roepende: de
metaele en vier yzere ftukken. On- ftad is verlaeten. Men trok dan ge- .SaIvador
dertuflchen zat de ammirael Wille- fchikter orde na binnen. Ongeloof-mgmMt'
kens geenzints ftil. Defe wierp twaelf lijk groot viel de buit: alzoo Mendohonderd krijgs-knechten te land,) za vetbood eenig goet te vervoeren,
nevens twee honderd en veertig ma- ten einde de bezettelingen en burtroofen , om de veldftukken te be- gers te flantvaftiger de ftad, genoegflieren. De voortogt beftond uit zaem houwbaer, befchermden. En
feftig vuur roers , onder hopman waerlijk zy hadden kans genoeg, inHeimond: hem volgden luitenant la dien hart genoeg hadden; want toen
Main farjant Allaerd Schouten, Hei- Willekens alhier rer reede liep.bevonmonds luitenant en hopman Bafte- den zieh binnen Salvador be|ialven
veld , en voorts de matroofen met een merkelijk aental gewaepende
flangftukken fpaeden, houweelen burgers , meer dan feftien honderd
en allerley oorlogs - gereedfehap. foldaeten. Voorts lagen op de fterkd'Achtertogt bewaerde de hopman- ten der ftad of ftads wallen drie en
nen Kijf, Tfenach , Wilhem Schoutentwintig metaele kortouwen en fes en
en Bourgeois van Mollingen. Aldus twintig yzere ftukken. In de tien
gefchaert, wierden door de gidzen afgehaelde fchepen vond d'overDirk Colver en Dirk de Ruiter flad- win naer veertien honderd killen zuiwaerd geleid , lanx een enge weg, ker, groote meenigte firoop en huidie de Portugeefen met w7einig volk den. Hy verooverde ook vier andehadden können bewaeren , tenzy re Zeilen : welker twee voor laeding
de verbaeftheid haer verwijfde voe- voerden vier honderd pijpen Spaenten maekte. Aen 7teinde der enge fche wijn, t derdefarinha, en 7 vierftraet vondenze een groot wacht- de zout. Uit de pakhuifen beneden
huis zonder Wächters ; doch voor de ftad aen de waterkant haelde hy
de voorflad zulk een tegenweer, weinig min dan drie duizend killen
dat het volk begon in wanorde te zuiker en groote meenigte tabak:
geraeken : en het zoude lichtelijk en van t eiland Taperica anderhalf
Hecht afgeloopen zijn , indien niet honderd pijpen traen. Defe heerAllaerd Schouten de ontfnoerde ge- lijke zegen was naeuwelijx beledcren herftelde. Ondertuflchen vochten wanneer de kolonel Dorth,
quam de nacht op handen. 7Ge-, ! voor de uithoek Vincent van de
raedzaemll in de voorflad te ver-' vloot af-gedwaelt , na verdrietig
nachten, om met den dag Salvador] zukkelen , 7 werk bereeds befteld
te beftormen. Maer de burgers, ver- vond. Binnen Salvador uitgeftapt,
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bragt 7 krijgs - volk , uit-gelaeten verrijken. Onder andere buit, beplonderde , tot behoorlijke tucht: quamenze 'tongemein rijke fchip,
plaktealler wegen openebrieven aen: welk Francifco de Sermiento landby welke de gevluchte burgers wierd voogd over Chili voor Salvador aenaengebooden de zelve meer en meer bragt. Van honderd acht en vijftig wanorde
vryheid onder de Nederlanfche be- duizend gülden zilvers, en vry meer- JjJJJ" SaU
fcherming, als ooit van den Spaen- der fchat gouds en peerlen quam
fchen koning genooten. Op dufdae- weinig tot rechte handen , behalnige plak-fchriften keerden flechts ven 7geen nooit bekend wierd. Wat Befc^y
weinige Portugeefen fladwaerd; want vorders de ftad Salvador belangt,"ving
Rad.
de meefte en voornaemfte wierden gebout door Thomas de Sofa, beflaet
eenfdeels door ontzach des biflchops een verheeven heuvel, om de hoek
Teixera, die de wijt der verooverde van een uitfteekende punt, in d'inftad den gevangen fteevoogd Furtado wijk todos los Santos. Beneden de
gaf te rugge gehouden: anderfdeels Had lanx de waterkant fpringen, na
dewijl oordeelden, dat'tVereenigde de zijde der flerkte Philippo , twee
Nederland te onmagtigwas, omhaer verfche fonteinen, en nevens de zelte befchermen tegen de Spaenfche ve verfeheide pak-huifen : in het
over - moogendheid. Terwijl Dorth grootfte tuflehen een ronde toorn
en Willekens op alles orde ftelden, vie- en batery , van welke beide dapper
len verfeheide rijk gelaede fchepen vuur gegeven wierd op d' Hollandvan Lisboa, lenero, Spiritu Santo, Angolafchevlood, leid een ongemein grooen van eiders, onkundig wegens Sal- te fpijker, met zuiker beftouwt, toen
vadors overgaen, binnen d'inwijk to- Willekens Salvador bemagtigde. Ter
dos los Santos, en voorts in handen zijde van de fpijker, als ook der
der Hollanders. De bloode Portugee- ronde toorn , ftaet een fwaer windfen herfchepten nu ook moed : be- aes , honderd vademen boven de
ftormden ter middernacht haer ver- beneden ftrand, door welke in houloore ftad, tot over den middag toe: te fleeden, lanx eenfteilgebiktpad,
wanneer de kolonel Dorth van een alle lallen op en neder gewonden
vergeeffche rogt op Morro Pablo te worden. Ter zijde des fpijkers rijft
rugge keerde. De Portugeefen be- een driekantige hard-fteene halve
ducht dat achter bezet zouden wer- maen uit zee : zoo verre van den
den, weeken af. Men befpeurde ze- oever , datmen by volle zee met
dert nergens vyand. Dorth deshalven een bark tuffchen beide kan vaereed met klein gevolg buiten Salva- ren. De voorflad Carmo heeft een
dor , ten einde de gelegendheid van ftraet niet min lang als breed : be'tomleggende land verfpiede. Hy fpoelt ter eener kant door de zee,
was geen gootelings fehoot buiten de aen de ander zijde van een wijde
wallen , of een groot heir Brafiliaenen graft , voor gefterkt met een dubrees on verwacht uit d' hinder-laege beld hoorn werk , en buiten het
van een kreupel-bofch : velden met hoorn-werk met het flot Rozaria.
pijlen 7 paerd ter aerde: zulx Dorth Niet verre buiten Salvador leid in de
infchelijx fwaerlijk gewond voor over voorflad na de ftrand de fterkte Altuimelde. Gefwind vloogen de Bra- bertus : en recht tegen over na de gefiliaenen toe, fneeden den manhaften zeide graft beflaet 7 kloofter de Carhelddekopaf, en mishandelde 'tlijk mo, (welk den voorflad de zelve bezeer verwoed. Allaert Schouten , in naeming mede-deelt) een ruime vierde piaers van Dorth tot Salvadors ftee- kantige plaets. Voor de voor-ftad
voogd gevordert, bezorgde niet min- leid een markt-veld, welkers flinker
der , als de noodige verfterking der zijde een kapelle heeft, en aen 7 einftad. Na defesoverlijden volgde fijn de van de fmalle weg , die van de
broeder Wilhem Schouten , die het ftrand met een bogt na defe markt
noch vry flordiger maekte. 7 Liep ftrekt, een fterk wacht-huis. Salvaalles te loor. Elk palte zieh zelf te dor zelf, langwerpig getimmeitlanx
Eee 2
de

404

D E R D E

B O E K

de zee, fpringt by de voor-flad Carmo I Weshalven haer fchrap fielt tot tegeneenigzints breeder uit. De ftad heeft weer. Eerlang lagen zeilreede achtien
vier markten. Op de grootfte lang- oorlogs fcheepen en zeven jagten,
werpig-Vierkant loopen uit negen bemand met feftien honderd en neftraeten : welker een, boven andere gentig matroofen,en dertien honderd
breed, de voornaemfte huifen ver- en vijftig zoldaeten. loan Dirk zoons j ^ j ^ J
toond. De tweede markt isvan ge- Lam voerde de vlagge in defe vloot.
lijke geftalte, dan dat ter rechter hand Doch alzoo dag aen dag geruchten
bogtig valt: alwaer aen den ingang quamen van d'ongemein groote toeeen vafte kerker gezien word. De rufling in Spanne, wierd goed gevonpoort Carmo geeft een door-gang na den de vloot te verfterken met veerde voor-llad even-eens genaemt, ge- tien fchepen en twee jagten, voerende
lijk aen d'andere zijde de poort Bento veertien honderd een en dartig bootsna de voor-flad Bento. welke t'eene- gezellen en vijf honderd acht en vijfmael blood leid, 't Rloofler van Fran- tig krijgs knechten : onder 'toppercifcus , by Jefuieten bewoond, beflaet gezach van d'Edamfche burgemeeeen groot perk lanx de wal, nevens fter Boudewijn Henrix zoon en d'am- van Boudewijn Hmwelke de. binnen-graft loopt. Na de mirael Andries Veron. Voorts vaerdig- rix zoon:
zee-kant hebbenze een tweede ge- de de Weft-Indifche maetfchappy
bouw, veel aenzienelijker dan Fran- een derde vloot af, beftaende uit vier
cifcus kloofler. Dicht by den kerker fchepen en drie jagten waer over
flaet het waepen-huis: en weinig in- Henrik Kat 'thoogft bevelhad , met van Henwaerds de tempel, die noch niet on- laft om lanx de Spaenfche kuflen te rik Kat.
der dak was ,op 'tjaer feftien honderd kruifen. Spanje zat ook aen haer zijvier en twintig. Boven alle paleifen de geenzints ftil. Met 7t begin des
munt uit 7 geen de flad-voogd be- jaers feftien honderd vijf en twintig »<J*x
woond , omtrentin't midden van Sal- lichte Frederik de Toledo d'ankers van
vador: doch na de zee. Hier loopt een een en dartig galjoenen.vierpijnaflen,
bogtige weg ftrandwaerd : De Lieve drie tartaenen en een karveel voor
Vrouwe tempelrijftmet een verheeven Cadiz, bemand met zeven duizend en
dak, dicht by de poort Bento: buiten ] vijf honderd koppen. De foldaeten
welke 7 groote kloofler Benti geflieht waeren verdeelt in drieregementen,
is. d' Hoofd-tempel Salvador fpant onder dekolonels Peter OJorio, loan
boven andere de kroon. Op d'uiterfte ) Orallena en Marquis de Torreclufa. By
punt ten zuid-weften der Had leid de fan iago voor 't Africaenfche hoofd
fterkte Antonio : tuflehen welke en Verde vereenigde Toledo met de Por- spaenfche
Salvador een prachtig fpeel-huis des tugaelfe vloot, welke beftond uit een tudoT
biflehops gezien word. Wederzijds en twintig galjoenen en veertien zoo
van dit fpeel-huis leggen twee vattig- karveelen alsbatken, en vier duizend
heden : namentlijk, na de kant van man meeft matroofen. De foldaeAntonio, Diego enfan Maria, en ftad- ten maekten twee regementen uit,
waerd de Lieve Vrouwe de Graca en Vitbeftiert by Antonius Nunnez Barreio
toria. Middenweegs tuflehen Vittoria en Frans de Almeida. In defe vloot portugeeen 7 kloofter Bento vindmen 'tflotfan ftond 7 hoogfle gezach aen Emma- lche 'uan
laomet vierbolwerken. Dochaende nuelMenefes. Defegeduchtefcheeps- M""f"'
noord zijde word de ftad verzeekert magt bragt het den vierde van grasdoor de fterkten fan Peter Philippe maend voor Salvador aen. Toledo\\apen Tapecipe. De Spaenfche koning te zelf te land nevens de fterkte Antoonde zieh gevoelig wegens 7 ver- tonio : gaf by fijn afweefen 7 bewind
lies van zulk een aenzienelijke plaets. over de gantfche vloot aen loan FaHy takelt dan een magtige vloot toe : jardo: bemagtigde gefwind t klooten einde fijn fchade mögt vergoede. fter Bento , alwaer den farjant TropDefe toerufting konde zoo bedekt pani met twee regementen liet: en
niet toegaen , of de Weft-Indifche viel voorts op 7Carmelieter munmaetfchappy kteeg hier kennis af. fler. Ondertuflchen deeden vier honderd
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derd Hollanders een uitval: en voch- en zeven en dartig kortouwen 'geten mannelijk tegen de twee rege plant. 7 Stond den belegerde geenmenten , welke'tkloofter Bento be- zints toe , die immers geen ontzet
zet hielden. 7 Liep fcherp af: de kondentegemoetzien, zulke voorSpaenfche kreegen een vinnige neep. deelige eifchen te doen, en hem niet
Toledo
Behalven drie gequellte hopmannen vry dezelve in te willigen. Hy fchonk
befiormt
Salvador. en een groot getal foldaeten, fneu- haer 7 leven; maer alles zoude vorder
velden de bevel-hebbers Eumanuel bly ven aenfijnbefcheiden theid. Ten Sal?"for
Aquitara, Aknfo de Gana , Peter Jan laetften voltrokken de gevolmagtig- dTgovtrT
Stevan, Diego Efpinofa en de kolonel de Wilhem Stoop, Huig Antonis zoon en gegeven.
Peter Oforio. Maer Toledo liet alduS Frans du Chefne in het Carmelieten
den moed niet zakken : hy bragt, by kloofter 7 verdrag met Toledo -, öp
de voorige vijftien honderd mannen, defe beding-punten : d'HoUandfche
negen en twintig haive kortouwen bezetting zal Salvador overlcveren in
aen land : met welke hy diervoegen, zulk een ftand als tegenwoordig is:
uit de vertneefterde kloofters, het ongewaepend uittrekken, met knapCarmd+etitche en Bento, op de ze- zak&en op de rugge: voorts genieten
ventien Hollandfche fchepen, voor Vry geleid , vaertuig en levens-mid•
de wal gekort,fpeelde:datzommige delen tot Holland toe. Den eerften
zonken, andere onbruikbaer wier- van bloey - maend wierd tle ftad den
den. Voorts is 7 Spaenfche leger in Spanjaerden in - geruimt , met zulk
drie wijken afgeftooken : en de ftad een wanorde : dat hy bereeds de
van drie ftorm-katten geduurig be- poort Bento meeftet was, eermen aen
fchooten. De voornaemfle ftond d'ander zijde van Salvador kennis
binnen 7 Carfnelieten munfler, voor- had eeniger onderhandeling tuflehen
zien van drie en twintig metaele Toledo en den kolonel Kijf En alzoo
ftukken. De tweede was geplaetft ging de plaets, na dat een jaer onder
op de fwaere muuren van 'tkloofter 'r gebied des Vereenigden Nederlands
Bento; alwaer achtnaivekortouwen Hond, wederom aen de spaenfche
dag en nacht tegen de flads wallen kroon over by meineedig ohgefchiktheid der ©pper hoofden : daer
schelm-ßuk fwaere kogelsloftert. Binnen de ftad
er
t ^tr; liep alles in 7wild. De ftee-voogd anderzints genoezaem houwbaer
houder WilK,
,
.
1
/r- i ° was: alzoo niet alleen de mond-koft
hem scheu- Wilhem Scheuten ging ondertuflchen
tot vijf maenden ftrekken konde;
""•
dronken en vol van 7een hoer-huis maer ook geen mangelleed aen eenig
in het ander : zag nergens na om : oorlogs-gereedfchap of Volk , welk
bejeegende de foldaeten metfcham- ftijf twee duizend gewaepende konpere woorden. Weshalven by alge- de uitmaeken. Hier quamby, dat
meine opftandafgezet, endefarjant 7jagt de Haes, uit de Hollandfche
Hans Ernft Kijf tot fijn plaetsvolget vloot voor afgevaerdigt•,tijding bingekooren is. Men hield krijgsraed, nen Salvador bereeds gebragt had,
wanneer tyding quam : hoe Toledo de wegens de magt, die uit de Nederftad opeifchte. Kijf verbaefd vaerdigt landfche havens tot haer verfterking
een trommelflaeger aen Toledo. met quam. Maer de fchepen gehoorig tot
een brief van inhoud : 7t Beliefdeden de vlagge van den zee - voogd Lam,
veldheer Toledo den belegerde tegun- als ook des gezaghebbers Boudewijn
nen drie weeken ,om de onbruikbaer Henrinx zoon, zukkelden een geruime
gefchooten fcheepen tot den aftogt tijd doör tegenwinden, eer d'ankers
na Holland te herftellen: en voorts dat konden lichten. Onder de middagde bezettelingen , volgens eerlijk lijn kregenze veel zieken en flilte :
krijgs gebruik uittrekken met bran- zulx eerfl den fes en twihtigfle van
dende lonten
, vliegende
vaendels,
koogels
in de mond,
gefchut
enpak- bloey maend tot de bogt todos de los
kaedje. Toledo gaf trots antwoord Sanäos inzeilden : zagen eerlang de
Hy was in fijn eigen land : had vier Spaenfche vlaggen van Salvadors
wijken rondom Salvador befchanft, j wallen waeijen , en vijftig kloeke
Eee j
fchepen
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fchepen onder de ftormkatten gekort landwaerd: kreegen ververfing van
leggen. De Nederlandfche vloot, oranje-appelen en verfeheide hoornverdeelt in vier flag-ordens, bettend beeften. Niemand verrichte meer als
uit vier en dartig Zeilen. Lam voerde 'tjagt Vosken: welk, hoewel flechts
de vlagge aen de hoogfle braem- bemand met fes en dartig koppen,
fleng. Andries Veron liet den top ttan- voor de Brafilfche kuft drie fchepen
der waeyen op de groote fleng: de veroverde: een uit d'inwijk todos los
onder-ammirael Adriaen Claes zoon Santos vol zuiker en tabak , een anvan de voor-fleng: en de vierde flag- der van Pernanbuco met de zelve
orde aen de mars-zeils reede. Men koopmanfehap, behalven de huiden, *
haer ver- vond geraedzaem weder zee tekie- bevracht, eneen derde voerendeuit
richt ing in
fen; doch na dat eenig tijd om de Madera Spaenfche wijn. Op den eertodos los
Santos.
zuid hielden , bevonden, hoe de fter- fte der oogft- maend ftak de vloot weke ftroom haer af zette na de droog- derom zee-waerd, tot groote onftelten, op de weft zijde van d'inwijk tenis der Brafilaenen: als die den Holgelegen : weshalven over ftaeg fmee- landers tegen de Portugeefen met de
ten na den vyand, die met acht en wapenen waeren toegefprongen: op
dartig fwaere fchepen volgde; doch hoop door haer voortaen befchermt
keerde eerlang fladwaerd, end'Hol- te zullen worden; doch nu verlaelanders wederom zeewaerd. Buiten ten , hadden niet te wachten, dan
geraekt hielden zuidelijk, met wei- een volkoomen uyt-roeying. Weshalnig vordering: alzoo d'Oceaen zeer ven veele verzochten, met de vloot
hol fehoot, en de fterke tegen-ftroom te vertrekken. Wegens de fchaersheid
haer na de waldreef : liepen voor de der mond-koft zijn flechts weinige
rievier Francifco wegens d'ondiepten ingefcheept. Devloot buiten geraekt
geen klein gevaer. By mangel van wierd verdeelt. Ammirael Veron liep
ververfching ftierf veel volk, en 7 ge- met twaelf zeilen na d'Africaenfche
tal der zieken vermeerderde dagelijx: kuft. B oude wijn Henriks zoon behield
zoo dat zommige fchepen haet naeu by zieh achtien fchepen. d'Overige
welijx konden redderen. 7 Was ge- keerden met den zee-voogd Lam
vaeriijk , met zulk een fwaere vloot t'huifwaerd. En aldus fcheide de vloot
op lager wal langer te blijven. Men van d'ongelukkige haven Trayciaon :
Inw'tjkTray- vond goed d'inwijk Trayciaon aen te 1
alwaer ftijf zeven honderd Nederciaon.
doen. Defe is gelegen een mijl ten landfche vlootelingen eilendige granoorden der rievier Monquapigape,al-ven vonden. Boudewyn Henriks zoon Merkwaer
waer een fteene rif afftrekt tot voor ververfchte aen 7 Caraibifche eiland dige verTrayciaon toe : 'trifvloeidondermet fanVincent, enliep voorts weftelijk: ZanSehoog water, anders leid het blik:heeft wanneer hem een ftorm (de winden wynHendrie openingen , twee voor groote liepen in vier en twintig uuren 7 zee- rthzoon'
fchepen, 7 noordelijkfte alleen voor kompas rond) diervoegen flingerde,
klein vaertuig. d'Oceaen breekt hier dat de groote maftgekerft, de gantop: zulx de Zeilen by alle winden vei- fche vloot verftrooyt, en 7 fchip Vliflig fchuilen. 7 Land begroeyt met fingen door de golven aen ftukken gekreupel-bofch , heeft een meir, twee flaegen wierd. Voorby 7 eiland Virgin
mijl lang en een vierendeel breed. Gorda geraekte de vloot weder by
Aen d'overzijde lag een dorpjen, by malkander, en omtrend 7einde der
Portugeefen en Brafiliaenen bewoond. j herfft maend voor deftadloan de PorDe Portugeefen waren gevlucht; doch I to Rico. Met een meer als mannelijke
de Brafiliaenen hielden ftand, niet heldaedigheit fluift Boudewijn Henrix
zonder vriendelijke bejeegeningen . zoon tot de haven in : onaengeziende
Men vond hier dartig kitten zuiker enge mont met een fterkte vol metael
in een hutte. De zee-voogd Lam bragt gefchut beveiligt leid. Vinnig fehoot
de zieken te land: en d'hopmannen , de fterkte, enhy bleef niet fchuldig.
Boshuifen, Swart, Dijke, Stapels en i Tenzy de droogten 7 landen voor de
Uzeeldeedzn nu en dan eenige togten ' ftad dien dag belet hadden, zoude
vry

Nederland(che vloot
onder d'ammirael Lam:
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vry meer buit-bekoomen zijn ; want tjagt Weft-kappel een bark met vier
ondertuflchen bergden d'inwoon- metaele ftukken. De befchaedigde
ders haer bette goederen. Met het vloot liep binnen de weftelijke bogt
krieken des daegs fprong 7 opper- van 7 eiland Porto Rico : alwaer verhoofd nevens acht honderd matroo- klutft en ververfcht wierd. Terwijl vffde!efenen krijgs-knechten te land : trok alhier vertoefde , zond Boudewijn ^anHen-S
ter ftad in met geflootene geleede- Henriks zoon de Zeilen Hefler en lonas, "* *<"»»•
ren; zonder eenige tegenweer: plan- met rijke buitgelaeden, na 't vaderte op 7 platte dak van 7 huis der ftee- land. Doorherdetegen-ftroomzuk* voogd de prinfe vlagge : befette kelde de vloot een geruime tijd onfterk alle toegangen : floeg de wijn- der Porto Rico, benoodzaekt aldaer
vaten aen ftukken, dewijl 7 volk haer te keeren binnen d'inwijk Francifco.
verliep in drank : befchoot van de De Hollanders deeden verfcheiden
land-zijde 7 flot met drie metaele Jand-togten , met verlies van volk :
ftukken : nam de reduit in,gebouwt alzoo de Spaenfche uit haer voordeetot bevryding der brugge, welke het lige kreupel-boffchen veilig en ge wis
se/ioming kleine eiland, waer op Porto Rico leid,
treften. In'tmidden van louw-maend
v
Tv lJ!" met t groote vereenigt : maekte by des jaer feftien honderd fes en twin- 1616.
op Porto
&
t>
J
tig loopt Boudewijn Henriks zoon by
pico
lichten dage een ttorm-kat, waer van noorden Porto Rico na Dominica : en
hy 7 flot uit fes kortouwen dag en voorts lanx de eilanden Matinino,
nacht befchoot: naderde yverig met Luzia en d' uithoek de tres Puntas,
twee loop graeven. Over dit werk
op 't eiland Margarita aen : alwaer
ftond hopman Thyene. De bevelhebbinnen
de haven moediguit-ftapt en
ber Ufeel had de wacht dicht onder
7 flot; doch, alzoo 7 volk meeft ziek 't flot by de land-zijde beftormt. Hy
was, konde weinig vorderen : ja de zelf krijgt d'eerfte, nevens vijftien
Spamaerds uitgevallen, gelijk dagelijx metgezellen , de borfl - weering der
deden, floegen elf man dood, nevens fterkte onder de voet. De Spanjaerden
welke f//f^/ookfneuvelde. Daer la- toe gevloogen, fneeden haer denhergen nu twee toornen van 7 flot om tred af. Waerlijk zy zouden alle zijn
verre gefchooten De vyand zette neder-gehakt, tenzy d'hopmannen
defe fchaede dubbeldbetaelt : alzoo Stapel en Eßienne te hulp quamen;
verfeheide booten der Holländers want de Spanjaerden, haer ziende by
over-viel: zulx de toevoer het flot 't bolwerk op - klauwteren, ftooven
niet konde af-gefneeden worden. te rugge, na dat bereeds negen van de
Ondertuflchen verfmolten de bele- voornoemde vijftien hadden afgegeraers dagelijx'; onvoorzien van maekt, onder welke de hopmannen
oorlogs-gereedfchap ten beleg ver- Vrk en Molkman. De bezettelingen
eifcht. Te meer alzoo 't fchip Enkhui- fprongen in de graft, en ontfnapten
fen, welk veel bus-poeder en foldae- meeft alle. De weinig gevangenen
ten voerde, niet voor den dag quam. deeden bericht: hoe de weg na 7 vlek
Boudewijn Henrix zoon vind dieshal- landwaerd, by Spanjaerden bewoont,
ven geraedzaem den aftogt te blae- allenthalven doorgefneden en gefen.Hy fteekt de zeilen,onder de ftad ftopt was met gevaeriijk - fteekende
gekort, en Porto Rice zelf, voor welk heefters, onmoogelijk om doorjte
deflot-voogd loan deHaro weigerde breeken. Boudewijn Henriks zoon voerbrand fchatting tebetaelen, aen vier de de buit binnen 7 flot gevonden,
hoekenlieverlaeyin brand. Einde- nevens drie metaele en vijf yzere
lijk geraekten alle de fchepen in zee; ftukken, te fcheep : liet de fterkte
doch diervoegen van 7 gefchut der op-fpringen : verbrande alle de huifterkte doornaegelt, datoplymoe- fen : en liep na d'haven Muchina, aen
flen fmyten, om delekkente flop- welken de benaeming Port Maurits
pen. 7SclüpM£z/i?»^/iiaendegrond toe-pafte. Alhier nam hy uit een
vervatlen, bleef den vyand ten buit. I zout panne behalven een grooten
In de kleine haven Sierra Gor da nam jhoop gedroogde vifch , twintig laft
zout:
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zout : ververfchte voorts op fanta welke fchaerfch begon om te komen,
Fe :bezichtigde/fix?* , eenlaeg eiland liep alles in 7 wilde. De matroofen
vol hoog geboomte : bequam op Bo- ftonden op tegen de bevel-hebbers:
nayre meer als twee honderd lamme- zy hadden lang genoeg gezukkelt:
ren, meenig rood-hout enpok-hout; konden niet wachten na de vlooten
en voor de kuft een Spaenfch fregat l uit Nieu-Spanje noch dHonduras.Men
koftelijk gelaeden : door-fnufielde [ wend dan de flevens t'huifwaerd:
d'havenen van Hifpaniola en Jamaica:alwaer eindelijk binnen Texel de
verviel wederom op de ftrand van Maes en op de Zeeuwfche ftroomen
Porto Rico,omtrend 'teilandeken Mo- dereddeloofe fchepen in vielen. Te
na ; alwaer vier Spaenfche fchepen vooren is verhaeld , hoe de vloot
ontdekte, van welke drie met rijke (die te laet tot hulp van deftadSallaedingnam, en 7 vierde verbrande. vador ,by d' Hollanders over-gegeven,
Hy vong op den grooten Caiman aen-quam) haer driezints verdeelde.
meenigte fchildpadden en krokodii- Achtien Zeilen behield Boudewijn
ien : verooverde een nieuw fchip tuf- Henriks zoon : twaelf bleven by de Hertogt
van d'amfchen de kleine zand-eilandekens vlagge van d' ammirael Andries Veron:mirael
frCaios voor Cuba en een bark : waer uitdewelke over Hak na dAfricaenfche "r'o'n
kondfchap kreeg, dat de vloot van inwijk Sierra Leona; alwaer ter reede
d'Honduras, als ook uit Nieuw-Spanje, vond den zee-voogd loan Dirks zoon
dagelijx tot Havana ver wacht wier- Lam met drie fchepen , die meer als
den. Liep voorts binnen d'haven de twee maenden hier zukkelde, weCabannas , alwaer een nieuwe nagel, gens ziekte der vlootelingen. De kogroot honderd lallen, bemagtigden, ning Frambore vergunde aen d'ame n t e land veel planken en timmer- miraelen Lam en Veron vryejagt, en
mans gereedfchap: ftapte met zeven voorts zoo veel oranje - appelen en
honderd vlootelingen aen de ooft- limoenen, als tot-ververfching noozijdeder haven uit : trok lanx een dig hadden. Hetafgematte feneepsfmalle gebaende weg een mijl te lan d- volk geraekte eerlang hier wederom
waerd : vond aen 7 einde een loo- ter been, en maekte diervolgende
pende beek, beemden vol vee en een Zeil. Zy voerdert onder andere van Vreemde
vlek. 'tVolk, gewaerfchouwt door Sierra Leona een baviaen, welke tot b*v,*m'
d'honden, liep weg. De vlootelingen verwondering toe de gedaente van
kreegen hier overvloedige verver- een menfeh uitdrukte. 'tBeefl had
fching meer als twintig duizend 7 licchaem, handen , oogen, ooren,
oranjen-appelen, veel limoenen, ba- voeten en gebaerten eens menfeh :
nanas, verkens, kalveren engerookt dronk tabak onder 7 boots-volk :
fpek : en verbranden voorts 7 vlek. maekte kinds-gehuil, wanneer geflaZedert vielen voor Havana in haer gen wiert. DeinwoondersaenSimvi
handen een Spaenfche bark , als ook Leona, alwaer defe wanfchepfels in
een fchip vol timmerhout, noch een meenigte door de boffchaedjen loobark gelaeden met twaelf honderd pen, gelooven : dat de zielen der afhoenders een fwaere couchenille gefturvenen in defe baviaenen wookift, geld en kraemery, noch een zeil nen. De geleerde loan de Laet getuigt
voerende levende fchildpadden , en in fijn jaerlijx Verhael van de vereen an der vol zout, gedroogde vifch richtingen der Wefl-Indifche maeten eenige koopmanfchap. Terwijl fchappy : hoe een wijfje van zulke
de vloot voor Havana kruifte, flierf baviaenen gezien heeft, welk gewo7 opperhoofd Boudewijn Henrix zoon,nelijke maenflonden kreeg
De
een man dien het niet ontbrak,noch vloot liep voorts ten anker voor
aen onverzaegde dapperheid, noch Commany. Aen Poquena landen twaelf
aen wijs beleid. Zedert voerde honderd vlootelingen , benevens
verdeeid- Adriaen Claes zoon de vlagge ; doch
honderd en vijftig Negers Andries
zo
£ vko" ^ ° 7 volk onderling overhoop ge- Veron en Arend lacobs zoon voerden
raekte over 7 verdeelen der leef-togt, dit heir n a t flot delMina. Men vaer-
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digde voor uit een bende onder Hans en de Honduras pafte. 7 Jagt de Vos , T?P
van
Grijf, om den uitvalderbezettelin- had de voortogt, om de komft van Ftjagt
l"'" de
gen te fluiten. De bende vermoeyd Pieter Hein aen Boudewijn Henriksen dorftig leide haer dicht onder de zoon te boodfchappen. 7 Geraekte
fterkte ter neder. d'Een zocht water op het einde van bloey maend voorend'anderzoog tabak: 'tgeweerlag by de eilanden Dominica , Guadahier en daer: de bevel-hebber bezieh - lupe, Nieves , Chrißoffel, en zedert
tigden van een naeftgelegen heuvel lanx fanta Cruz , alwaer ter zuider
de gelegendheid der fterkte delMi- kant geen reede konde vinden, wena. Wanneer or^voorziens twee hon gens de klippen. Van Mona ftak het
derd Negers het verftrooide heir op over na de vafte kuft : ontdekte
het lijf vielen met een raezende hier , zeven mijl ten wetten Caraverwoedheid : te meer alzoo de Por- kes, hoog-gehakkeld land, welker
tugeefen op ieder kop van een ver- bergen boven de wölken uitftaefliegen Hollander een groot fluk geld ken: zette voorts na de uithoek Calschandige hadden gezet. Nooit liet een leedera de eilanden Mar gar eta en Conederiaeg
t
lfechter
leggen.
7
Wierd
geche, op welk laetft veel bokken behe
van Veron. o
öS _
o
quam , niet zonder verlies van fes
jaegt als weerloole kinderen, en ge- man, by de Spanjaerden en Indiaenen
flacht gelijk lammeren. d'Ammirael ontzielt. Ondertuflchen liep de amVeron fneuvelde nevens alle de hop- mirael Pieter Hein, in het begin van Top van
mannen over de foldaeten. Binnen hooy-maend dicht ten zuiden van fetter Hein:
körten tijd waeren afgemaekt vier Barbados, een eiland tamelijk hoog,
honderd een en veertig koppen. En bergachtig en vol kreupel - bofch.
tenzy het opperhoofd Arend Jacobs 7Diep-lood bereikte zelf dicht onzoon wel had geftaen met de inboor- der de wal geen grond. Bezichtigde
lingen van Commany, werwaerds het voorts Matinino wiens verheevegeflaegen heir vluchte , niemand ne heuvelen , met dicht geboomt
zoude dien bloedigen danszijnontfprongen; want de trouwloofe Afri- bezet, de wölken dekten. De Oceaen
caenen zijn gewoon , geen vriend- fpoelt hier over een klippige en
fchap inziende , de overwinnaersj fchorreboodem. Niet min diep verfchuild de grond op de reede van DoHoilanders by te fpringen. Veron had vier fchetrekkenvan pen dicht onder del Mina geleid,
minica , alwaer Pieter Hein geen andeiMmaaf. ^ m e t f c hi e t e n w e inig vorderden: dere ververfching bequam, als zeer
alzoo de kogels tegen het flot, ge- zoet water en een vrucht fwijmende
bouwt op een fteen-klip, ( uit wel- na onrijpe druiven , welke wiefch
ke de muuren ten deele gebikt zijn , aen een rond - geblaederde boom :
en ten deele met diergelijke groote 7 zap genas den fcheurbuik. Op Guafteenen op-getrokken ) af-fluiten. dalupe geftapt vond in 7 bofch een
Maer de vier fchepen
verkond- canooe, zeven vademen langen een
fchapt defer eilendige toeftand, zak- breed , gehouwen uit een boom.
ten na Commany : bergden de over- d'Eilanders, gefchikteen welgefchagebleevenen uit de nederiaeg : en pene menfehen , gingen moederkeerden , nevens de andere elf zei naekt , en verontfchuldigden haer:
len , te huifwaerd. Terwijl de togt dat geen meer ververfching konden
defer vloot aldus ongelukkig af-, toebrengen, ter oorzaek de Franfche
liep , taekelde de Weft-Indifche en Engelfche van Chrißoffel onlanx
maetfchappy toe , op het begin des haer hutten en hooven hadden verjaers feftien honderd fes en twin- woeft. Onder Mona quam 'tjagt de
tig , negen groote fchepen en vijf Vos by de vloot, met bericht, dat
jagten, onder het beleid van Pieter geen tijding van Boudewijn HenPieters zoon Hein: ten einde zieh ver- riks zoon eiders had können krijvoegde by de kruifende vloot, met gen . Weshalven Pieter Hein gewelke Boudewijn Henriks zoon op de raedzaemft vond lanx de zuid-kufl
Spaenfche Zeilen uit Nieuw - Spanje\ van Hifpaniola te loopen , met een
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wijd-verfpreyde vloot, die onder de hoorde held-daedigheid, tot d'inwijk
groote Caiman weder zoude te zamen todos los Sanäos, tegen al het gefchut
komen. Onder 7 hoofd de Corrientes der fterkten en florm katten van de
verviel een.Spaenfch jagt met falfa- Had Salvador. Dartig fchepen lagen
parilla in fijn handen zedert noch dicht aen de wal gekort, beichut van
een tweede met zout en vifch op de de ftorm-katten en fterkten. Hy echdroogte voor Cotoche, voor d'uithoek ter zet midden tuffc.hen den PortuAntonio een fluit voerende talk en geefchen ammirael en onder-zeehuiden , en ter zelver plaets noch voogd : fchiet den laetflen te grond:
twee fchepen rijkelijk geballafl. Uit dwong den anderen tot overgeven.
de gevangenen kreeg hy kondfchap: De fchepen Hollandia en Gelria taflen
hoe de vloot van Nieuw-Spanje voor de overige Zeilen aen: uit welke eereen maend uit de haven loan de Viva lang het fcheeps-volk buiten boord
de ankers lichte na Havana: zulx bui- fprong. Voorts quamen de gemande
ten twijfel aldaer bereeds was aen- booten af, ( onaengezien de vyand
gekomen. Pieter Hein dieshalven zet haer duizend en duizend kogelstoena Tortugas, op hoop of noch eenige joeg uit gefchut en hand-buffchen )
traege Zeilen uit de achter-hoede en naelden twee en twintig Portukonde affnijden. Voor de uithoek geefche fchepen van de wal. Binnen
de Florida, alwaer het dikwils binnen drie uuren was het gantfche werk beeen gootelings fehoot twintig vade- fchikt. De overwinning Hond den
men droogt, ontdekte hy zeven Zei- Hollanders op vijftig dooden, behallen , en genaedert meer als veertig. ven de gequetflen , onder welke de
Indien de vloot van Boudewijn Hen- ammirael met een kogel door de flinriks zoon met Pieter Hein vereenigt ker arm gefchöoten, en defcheenen
was geweeft, die dag had 7 Vereenig- meteenfplinterverwond. Ookraekde Nederland een onwaerdeerlijke tefijnfchip, nevens Gelria, by fpringfchat veroovert. Doch was onge- ty op de bank , beide ten deel van
raedzaem met zoo kleine magt zulk het vyands gefchut. Gelria, meer als
een vloot aen te taften: welke dies- fefligmael doornaegelt, wierd einhalven on verhindert voort-zeilde. delijk driftig; maer het ammiraels
schrikke- Pieter Hein zette dicht lanx Florifchip , tot een wrak gefchöoten,
l
wn
r^en ' da, alwaer drie canooen met fchrik- konde onmoogehjk vlot koomen:
kelijke mannen aen fijn boord qua- waerom aen brand geftookenis. Dit
men. 7 Gantfche licchaem moeder- ongeluk ging niet alleen. tSchip de
naekt, was veelvervigbefchildert: al- I Oranje-boom fprong met vijfen fettig
leenlijk voor de fchaemelheid hing ! man in de lucht -. veertien , ellendig
een matje, uit boombaflen gevloch- I verzengt, wierden gebergt. d'Amten : achter flingerde een lange quall: / mirael zond na 'tVereenigde Nederhadden geen koopmanfehap als gom- land de fchepen fant Peter, de Hoop,
me van kleine waerde. d'Hollanders Noßra Sennora de la Vittoria en de
namen hier een Spaenfch fcheepjen fwarte Leeuw , behalven de huiden,
met zeene-bladeren en eenige pon- zilver , goude kleinoodjen , koden ambergrijs.Maer dewijl de ziekte toen en tabak , meeft gelaeden met
hand over hand onder haer toenam, zuiker : welke , aldaer gelukkelijk
fmeten 7 over ftaeg,en liepen ten an- aengekoomen , den ftaet der Weftker in Sierra Leona. Tot het uitgaen Indifche maetfchappy niet weinig de
van louw- maend des jaers feftien moed deed wakkeren. Zedert nam ßin vordm
honderd zeven en twintig, ververfch- Pieter Hein twee fchepen met flaven J2jj£:"
tenze alhier. Thans worden de fte- van Angola : welke , alzoo de fteeongehoorde vens ge wen d na Brafil. Op defe togt
voogd van Salvador niet wilde lofvTptcu? achterhaelde Pieter Hein een fchip fen, en ten laft der vloot lagen, op
Hein van Madera, met an der half honderd Taperica te land gefmeeten zijn. Den
pijpen wijn en rijke fluk-goederen: laetften der lentemaend verliet Pieftoof voorts in , niet zonder onge- ter Hein de in wijk todos de los Sanäos:
liep
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liep voorby Morro Pablo in 7 eilan-1 tuffchengefterktmetander-halfhondeken Paefch-avond, en met hard we- derd foldaeten , onder 7 beleid van
der boven de beruchte ondiepten hopman Padilha. De Portugeefche onAbrolhos. Voor 7 hooge land tuffchen der-zeevoogd was in d'achter hoede:
7 hoofd Frio en rievier de Ienero. ont- die, zoo haeft d'Hollandfche booten
dekte hy twee Zeilen, welker een ,met vernam , dapper met fchroot fehoot:
zuiker gelaeden, genoomen wierd: zulx de booten begonden af te zak7 andere ontdonkerde. Hy ftuurde ken, 7 Werk zoude vruchteloos zijn
voorts tot debogtige ftroom Spiritu uitgevallen, ten zy d'ammirael 7 volk
Sanäo in : groefputtenopd' eilande- geweidiger hand aen dreef,omdeno nkens , welke de rievier maekt, om der-zeevoogdtebeftormen? Demanverfch water te krijgen: dewijl 7 geen- ntlijke moedigheid gelukte ; want
zints veilig was op dekuftterweder- d'Hollanders vermeefterden het fchip,
zijde ; want d'inboorlingen vinnig en floegen alles dood. Ditvoorbeeld
fchooten uit de kreupel-boflchen. verbaefde de twee naefte Zeilen: wesVorders liet t ftedeken Spiritu Sanäo halven t volk na landfwom, en haer
verfeheide brandende vlotten met de koftelijke laeding ten betten gaf. Den
vloed af-drijven, om d' Hollandfche verwonnene Hond de nederiaeg op
vloot aen te fteeken; doch alzoo licht meer als andesrhalf hondert man: den
geblufcht wierden, bragten geen on- overwinnaers op vijftien. Hooger aen
gemak toe. Alhier verviel een karveel, lagen noch drie fchepen; maer de rietot Lisbon gelaeden met wijn en fluk vier liep aldaer met laeg water droog,
goederen, in handen van Pieter Hein. \ en diervoegen naeuw: dat de boomen
Defe, wederom onder zeil geraekt, van d'eene oever tot d'ander konverdeelt fijn vloot driezints. d' On- den reiken. Pieter Hein dan vond geder-ammirael Cornelis Cornelis zoonraedzaemfl 7 vordere vervolg te ftaeOole behield drie fchepen om te ken , en de drie prijfen af te brengen:
kruifen voor de rievier la Plata. Hen- waer toe werks genoeg vond; want de
rik Befi had een fchip, jagr en karveel, Portugeefen hadden weder-zijds den
om de mond derftroom Ienero waer mond der rievier Tapezipe befchanfl,
te nemen. De zee-voogd zelf voerde en met een gezonken fchip geflopt.
vier fchepen, drie jagten en een bark Hein zelf dan voer derwaerds : ftak
na d' inwijk todos de los Sanäos : al- 7 gezonken fchip by laeg water in
waer twee fchepen nevens de fterkte brand; en keerde, bewaerd voor duiTapezipe lagen, dicht aen den oever. zende kogels , ongequetft tot de
Gefwind roeyen ettelijke bemande vloot. Hy belafle vorders, datmen
booten derwaerds: haelen een goede op-boegzels maeken zoude van de
buit: en fteeken voorts de twee fche- verooverde huiden, romdom'tjagt
pen in brand. Uit een genoome bark de Vos, de pinas, 't karveel ende bookreeg Pieter Hein bericht; hoe fesge- ten : om tegen musket-koogels vry te
laede fluiten in eenkreek van de rie- ftaen : te meer alzoo de fchepen uit
vier Tapezipe opwaerds haer v.erdui- de enge en drooge rievier niet anders
fterden voor de Hollanders. Men alsmetwerp-ankers konden werden
vaerdigt terftond ettelijke bopten af uitgebragt. Ondertuflchen lag Salop kondfehap. Defe vonden in de vadors- ftadvoogd met een merkemond der ftroom een kloek fchip van s lijkaen-tal bezettelingen en burgers
volk verlaeten, en een half mijl ver- achter de voornoemde befchander fes Portugeefche fchepen,die ver- j fing, niettwijfelende : of zoude nu
der op-korteden. Zy roeyen dan te wraek nemen over de fchaede, gerugge , en brengen tijding aen den leeden by Pieter Hein . Defe quam
ammirael: die des anderen daegs op eindelijk af : haelde de verooverde
7 jagt de Vos overtreed , en nevens fchepen met fehoot-vry e booten uit:
twee andere Zeilen en ettelijkeboo- ja lolle diervoegen 7 gelchut van
ten tot de rievier invaert. De fluiten de koe-bruggeop 'tjagt de Vos, rond
waeren hooger aen-gezeilt, en onder- [ om op gezeide wijze befchanft,
Ff f 2
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datin'svyandsborft-weeringfchoot. ken. De rievier met floepen opvaeOmtrent midden deszoomer-maend, rende, geraekte des nachts by twee
nam hy de geroofde goederen voor leedige huifen , aen een plaets geSalvadorsgezichte over: alwaer ze- naemt Wacogenive Men oordeelde
ven Nederlandfche Zeilen , uit ver- de gelegendheid alhier bequaem ten
feheide oorden , zieh by hem ver- gezeiden oogmerk : weshalven te
voegden. Den veertienden van hooy- land gevoerd wierd, 7 geen uit Zeemaendgingenze alle zeil. Onder No- land voor de nieuwe bevolkers dienronho, kenbaer aen een berg, die de flig was geoordeelt. Terwijl ieder alle
gedaente van eea toorn vertoont, vlijtaenwende,om hutten te bouwen,
quam by de vloot Cornelis Oole, de- is een Neger gevangen ; die gevraegt, vreemde
• »•
•
1
f \
V00W o%l»
welke zonder verrichting had gewaerom
d
ingezeetenen
uit
verbaeldkruifl voor la Plata: en geraekten gelukkig binnen Texelen de Maes, met heid vluchteden, bericht gaf: zulx te
een prijs vol zuiker, tabak en brafi- gefchieden uit een quaede gewifle;
lien-hout, in haer handen vervallen, want over ettelijke jaeren quamen
zedert 7 eiland Noronho verlieren. een bark en twee floepen metChriverrieb- Terwijl Pieter Hein de voor-verhael-flenen van de rievier d'Amazones herThomaT" dehelden-ftukken verrichteden.Iich-waerds , dewelke op Wacogenive darsukes. teThomas Sickes, by de Weft-Indifche tig dagen huis hielden; doch onvoormaetfchappy afgevaerdigt, uit Texel ziens by de inboorlingen wierden
d'ankers van twee Zeilen : vond by dood - geflaegen uitgezondert drie,
fant Vincent een Spaenfch fchip , tot die noch telijve waeren. Lucifer had
7 water toe afgebrand: haelde een drie Indiaenen nevens een vrouw binPoortugeefche fluit vol flaeven van nens boords; dreigde alle aen kantte
Angola onder de kiel door: bborde helpen ten zy de voornoemde genevens d'inwijk todos los Santos een fpaerdete voorfchijn bragten. Des anbark in de grönd, waer uit eenige pot- deren daegs quam een Duitfcher : uit
ten oolie en ftukken ly waed bequam: welke weinig befcheid konde krijnam voor Pernanbuco een karveel, met gen , alzoo fijn moederlijke tael ten
honderd en tachentig pijpen wijn , en meerderen deele had vergeeten. Einzedert een rijk fchip vol zuiker en delijk fprak ook de twee andere. De
huiden : joeg noch een ander tegen oudfle loan Hendriks zoon verhaelde:
ftrand van d'uithoek Auguftijn. Doch hoe voor een geruime tijd de PortuSickes, door drie fchepen uit Texelen geefen in groot getal vielen op de
vier verooverde Zeilen gefterkt, liep volkplanting aen de rievier d'Amazomet vier na todos los Santos: twee an- nes , geleid door hopman Oudaen
dere fchepen zouden kruifen voor de Defe vocht een halve dagmannelijk;
uithoek Augußijn , en twee andere maer, temetsverfwakt, zaktenafijn
ten noorden Pernanbuco. Aen 7 ei- bark, en voer indekreek, alwaer de
land Noronho moeften alle een maend Engelfche woonden. De Portugeefen
op elkander wachten. Na veel onge- volgden in canooen, en maekten Oumaks keerden t'huifwaerd met rijke- daen en d'Engelfche af. Ses en veertig
lijk gelaeden prijfen, die den togt tien man ontfnapten met de bark, onder
dubbeld goed maekten. De buit gaf 7 beleid van luitenant Pieter de Bruimoed.De Zeelandfche kamer bragt.in ne na de ftroom Wiapoco. Drie dagen
1617. 7 begin desjaers feftien honderd ze- hieldenze alhier huis, wanneer de farven en twintig, drie fchepen toe, on- jant Matruit den luitenant de Bruine
der
Hennkll
't Meid van Henrik Lucifer. Moor verraedelijk doorfchoot. Zedert vercifir. vliffmgen 7 anker lichtende , wende deelden de gevluchte in vier troppen.
lanx Africa na de rievier d'Amazones, Maer d'inwoonders, om zieh defer
en van d'Amazones noord noord-weft, vreemdelingen te ontlaften, maekten
veikpian- J u f f c h e n yzelijke donder-flaegen enhaer, niet zonder vriendfehaps fchijn,
tingaen' * wae re regen , na deflroomWiapoco: door den drank pernau dronken , en
mapoco. om aldaer een volk-planting te mae-vermoorden de fmoos-dronkene.
Niemand bleef te lijf,dan hy loan Henriks
t
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riks zoon, nevens twee Duitfchers. tenweflenvan de haven weinig min7 Misdrijf wierd wel by Lucifer ftraf dergefchuten bus fchieters. De derwaerdiggekeurt: dochalzoofijnlaft de fterkte was voorzien van zeventig
medebragt, de landzaeten door min- halve kortouwen. Binnen de ftad
zaeme bejeegeningen te lokken.heeft woonden drie duizend burgers, die
hy voor-bedachtelijk het moordaedig in tijd van nood de wapenen voerden.
fchelmfluk verfchoont. Men bouw- Jooft lans zoon en Claes Henrix zoonRijke buit
by de Holde vorders een drie-puntige fterkte voerde ieder een jagt : namen voor landers
nevens de rievier Wiapoco op een Pernanbuco een fchip van Lisbon, voe- bekomen.
hoogte, acht vademen boven den rende meel, zout, wijn en dartig
oever : om de vaert der floepen te monniken : zedert een fluit met fes
beletten. Na dufdaenige verrichting honderd Negers een bark vol zout
bezocht Lucifer 7 eiland Bianca al- en yzer, een jagt met wijn gelaeden,
waer drie honderd bokken vong; en eneen fregat met zuiker, brafilienvoorts de bogt Honda , alwaer d'in- hout en tabak. Voor ltamerkavetwoonders ftout , fterk, lang-ge- ooverdenze noch twee prijfen , en
baerd en met koopere ringen door keerden met zoo rijke buit na Texel.
d'ooren , veel genot trekken van De Weft-Indifche maetfchappy, ge- Togt van
een treflelijke zout-panne. Lucifer, ftijft met de toof der vyanden, tae- Pieter Ita.
uit Honda weder onder zeil geraekt, kelde wederom twaelf fchepen toe,
ontmoete drie jagten, by de kamer onder 't beleid van pieter Adriaens
tot Amfterdam toe geruft. Voor Cor- zoon lta, in 7 begin des jaers feflien 1628:
rientes fcheide Dirk Simons zoon honderd achten twintig. Defevloot
van Uitgeeft met vier fchepen zette liep voor Bianca ten anker. Dit eiland Eiland
ftreek op d'uithoek fant Anton : al- grimmelt van bokken : de grondbe- Bianca.
waer een rijk fregat met meel, zijde ftaet uit gemorzeldekeyen, enis eien fluk - goederen verooverde. Hy ders klippig : heeft een kleine; doch
had nu Cuba ontrend de rievier Poroos taemelijk goede haven. ita zette
in 7 gezicht, en te gelijk twee kofte- voorts boven Porto Rico; nam een
uerkwaer- lijke galjoenen van Honduras. Driefcheepjen, met zeven duizend pond
dige fcheep- jagten wierpen den Spaenfche ondergember : ftapte, tegen over Hifpar
" ^'
ammirael aen boord : welken de niola uit op 't fteenachtig eilandeken
Spaenfche zee voogd te hulp quam. Catalina, alwaer verfch water kreeg
De Leeuwinne wierd tuflehen de twee en ettelijke leguaenen, die in groote
galjoenen beklemt : zulx vry watte meenigte aldaer loopen : hield afen
doen viel, d' Hollanders zoch'ten te aen voor Cuba : veroverde fes barenteren; doch konden uit haer laeg ken : en verftond uit de gevangenen:
vaertuig niet op-klauwteren tegen hoe de Honduras - vaer der s, op köde hooge galjoenen. Öokflaeken^ rnendeweg zijnd.e, met twee fregatSpanjaerden zeer geweidig met pie- ten vol foldaeten uit Havana verflerkt
Heiden- ken. Doch zoo haeft de Hollandwaeren, alzoo op de vloot veel ziek
V
fche
S uZ
handgranaeden op den overloop volk was. Qndenuffchen ontdekt ßSch?el"r
geeft. ' ruimbaen maekten, beklom UitgeeflIta den ammirael en onder-zeevoogd pclm itaen
den onder zeevoogd : blufchte den der vloot uit Honduras , die lanx de d'Hondubrand van des zelfs fchip : en fleepte wal binnen Havana meinden te fnap- ^ " '
het weg. d' Ammirael wel bezeilt pen. 7 Zoude haer gelukt zijn, indien
bergde zieh met de vlucht. Uitgeeß niet de fchipper loan Pieters zoon,
aldus verrijkt, keerde tehuisvvaerd. wiens jagt, voerende twee metaele
7 Jagt de BruinviJch vermeefterde in en veertien yzere ftukken, denonCayos een bark vol huiden en kana- der-ammirael aen boord had geleid.
flers-tabak: liep voorby Havana : en Doch, alzoo geen enter-dreggenhad,
verftond uit de gevangenen Spanjaer- geraekte 7 Spaenfch fchip van hem af,
sterktevan £en . hoe'7 grootfte flot aldaer om-en op de grond. loan Pieters zoon vol-.
**' trend honderd metaele ftukken en gende bleef ook eindelijk vaft. De
veertig bus fchietershad : 7 kleinder Spaenfchen zeevoogd komt fijn makFff 3
ker
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ker te hulp : en ter ander zijde van gelijx door nieuwe buit verrijkt, rufte
loan Pieters zoon tegen de grond. wederom twaelf Zeilen toe , beleid
'rStond hier jammerlijk gefchaepen. by Dirk Simons zoon van Uitgeeft, die Togt van
U
7 Hollandfche jagt reikte met fijn 's jaers te vooren twee koftelijke prij- 2 "'
licht gefchut niet toe, daer de Spaen- fen opbragt. Binnen de ruime en
fche halve kortouwen wederzijds vifchrijke inwijk van 7 klippig eiland
doel treften. Ita konde, wegensftilte Vincent vong de vloot ettelijke boken tegen-ftroom niet te hulp ko- ken en fchild-padden. Voor de Bramen: hy liet het dan een weinig om filfche kuft nam Uitgeeft twee rijke
de noord door-flaen , ten einde de karveels, een rae-zeil uit Pernanbuco,
oofte wind , die tegen den middag en noch een koftelijk fchip uit d'inalhier opfleekt, onder-fchepte: zakt wijk todos los Santos. Met defe buit
allenskens lanx de wal na de Spaen- liepen driejagten t'huifwaerd. Zedert
fche Zeilen : werpt den onder ammi- zeilde Uitqeeß na Sierra Leona, kenrael op zijde , en uit de mars vuur- baer aen hoog en dicht geboomt op
potten in des zelfs fchip fan Iago: en een verheeven kuft. Weder-gekeert
enterde met zulk een geweld , dat na Pernanbuco, verooverde fes koftevan drie honderd Spaenfche boots- lijk gelaede fchepen, onder welke een
gezellen meer dan de helft fneuvel- galjoen van Goa met groote fchat diade : de overige fprongen over boord : manten. Degelukkige verrichtingen
weinige ontfwommen. loachim Gijs- der vlooten by de Welt Indifche
maetfchappy van tijd tot tijd toe-gezoon , loan Braems en Antonius Conde
rufl,gaven
moed en kracht,om gewigvielen den ammirael op het lijf, die
eerlang 7 fchip fennora de los Remediostigeraenflaegenby de hand te nemeri.
ten betten gaf. Ita bequam hier dar- Men maekt dan een en dartig fchepen
Groote buit
by Ita be • dehalf duizend kaffen indigo, meer vaerdig, welke voerden omtrend vier
vochten.
als fes duizend huiden , ftijf darde- duizend koppen, honderd endartig
half honderd pakken falfaparilla, et- metaele ftukken , vijf honderd en
telijke pottiefen balzem-oolie, ze- achten vijftig yzere gotelingen. Pieventig duizend pond gember, eenen ter Pieters zoon Hein voerde'devlagge. Tweede top
van r eter
'
twintig ponden ongemund zilver Hy nam omtrend de gronden Tortugas
t
wee
bark
en
van
Havana,
uit
weltwaelf metaele ftukken en acht en
twintig yzere gotelingen. Voorts ftak ke verftond : dat de zilver-vloot alhy de brand in de ontlaede prijfen. daer niet was aengekomen, noch ook
Weinig voor defe bevochte zegen, die van Terra Firma , maer eerft-daegs
Togt van lichte 7 fchip de Fortuin in 7 gezicht verwacht wierden. De ftroom zette
de Fortuin
van vliffingen het anker: om drie en Pieter Hein buiten fijn giffing verre
fettig zielen aen 't eilandeken Tabago om den ooft voorby Havana: zulx
Vreemd ge- uit te zetten. Ken fant Vincent von- Matanca in'tgezicht kreeg. Hy achval.
denze twee mannen die lanx de ter-haelde hier een bark , afgevaerftroom Wiapoco, onder den hopman digt by Laurens de Cabrera ftadhouder
Ioannes van Ryen , neder - geflaegen ,van Havana , om de zilver-vloot te
voor de woefte inboorlingen hadden waerfchouwen wegens d'Hollandmoeten opkraemen. Zy waeren ten fche Zeilen , uit 7 flot Morro voor
getal van zeven in een floep afgeftoo- Havana gezien. Ondertuflchen verken: twee ftierven op te togt: de vijf ooverde loan loans zoon van Hoorn
ftapten op 7 eiland Trinidad uit : al- een fchip, welk de voortogt had der
waer d'lndiaenen van Granada drie ver-zilver-vloot. De gevangenen deeden
moorden , alzoo Franfche waeren, bericht, hoedevlootzelfop handen
welke zy een bittere haet toe-droe- was. Met den dageraed ontdekte Piegen. De twee Nederlanders wierden ter Hein tien fchepen, welker zomverfchoont. De Fortuin gefterkt met migeinly, andereteloef, op'tvuur
t jagtje de Zuid-fterre nam onder d'ei- der Nederlandfche vloot onwetende
jandekens de Virgines een rijke bark. hadden aengezeilt. De lywaerdtle
De Welt Indifche maetfchappy , da- negen, met huiden, meel,campeche-
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hout, Cochenille, indigoen vordere Izandige inwijk, bequaem omteankoflelijkheden bevracht, zijn door keren. Voorts is het klippig enfteil.
de gemande floepen genoomen, al- In de dalen wafcht het gras tot een
foo wegens kamlte de fchepen zelf half mans lengte. De boffchaedjen
niet te paffe quamen. Omtrend mid zijn op de grond begroeytmetfcher
dag ontdekte Pieter Hein negen gal- pe doornen. De veenachtige grond
joenen;op welke gefwind jagt maekt. zoude voordeeliger gewafch voortDefe hielden na de wal, en Haken des brengen: tenzy de ratten, leguaenen,
avonds by twee lichten binnen de haegediffen en ander ongediert het
bogt Matanca aeyi de grond. De be- gewafch vernielden. Lucas Pol liep Togt van
Pol.
vel-hebbers bergden zieh met de van Blanka na Tortuga , een laeg eivlucht. Ieder droeg fijn kleinoodjen land; doch ten weiten tamelijk hoog.
weg. Met 7 krieken des daegs volgde De dorre grond heeft pok hout, bokPieter Hein , vond de galjoens , viel ken en een vermaerde zout-panne.
Eiland
zelfs in een boot, en voer na den Dit alles is ook te vinden op Orchilla, rchilla
kenbaer
aen
hoog
gebergt
ten
ooften
°
Spaenfchen ammirael: die acht fchoten deed , terwijl fijn volk meer en en wetten; anderzints fteekt de boomeer landwaerd de vlucht nam. On- dem geen mans lengte boven water,
der 7 galjoen genaedert , was geen Polvong hier meer dan twee honderd
kans om op te klimmen. Juiflhi.ng bokken, in een kuil by den oever
een touw buiten boord, by welk een van de weftelijke toppen gejaegt. De
matroos opklauwterde , die voorts ziltige boodem geeft loof noch gras.
touwen vafl maekte voor andere, De boomen flaen dorre en droog;
rondom van Spanjaerden Omringt, zulx met een handter neder können
ftaende niet anders als of aen handen geftooten. Men vind geen gevoogelt,
en voeten geboeyt waeren. Onder als leelijke nacht-uilen, en behalven
anderhalf-honderd man droegen et- de bokken groote haegediffen. Pol
telijke de fakken vol goud en zilver zette, voorby de negen boom-rijke
Pieter Hein liet alle 't leven. d'Ande- eilandekens Roccas, en de drie Aves,
re galeoens gaven haer op lijfs-gena- na Bonaire. Dit eiland, tamelijk groot Eiland
de over. De Spaenfche kroon verloor en rijzende, heeft ten weft-noord- Sonairehier, behalven de muskus, amber- wetten een bequaeme reede, een put
grijs, bezoarendelaeding van twee met verfch water, meenigte fchaegaljoenen en een rijke prijs, meer pen , by welke de Spanjaerden leven,
als honderd en vijftien tonnen gouds. pok hout en kotoen - boomkens.
De nacht, die op de verovering der Voorts bevond /W'teilandeken Mona Büandekcn
zilvervloot volgde, was zeer onftui rondom klippig en vol hoorn-beemig: zulx de ongeankerde galeoens ften ; doch quaelijk te vangen, we*
van de grond driftig wierden. Vijf gens de diente boffchaedjen. Nerdagen wierden zoek gebragt met het gens vallen fchoonder oranjen-appeontloffen der genoome fchepen. Vier len. Zedert liep hy zonder merkegaleoens en een nieuw Spaenfch lijke vernchting , voor Vliffingen ten
koop vaerdy-fchip voerde Pieter Hein anker. Ondertuflchen taekelde de
uit de bogt Matanca, den ze ventiende weit-Indifche maetfchappy wedervan herfft- maend desjaers feftien- om twaelf fchepen toe. Onder 7 be- Merkwaerhonderdachten twintig, na Holland, leidvan Adriaen Ians zoon Pater ging r f '^^ r
nevens fijn eigen vloot: alwaer geluk- j de vloot zeil, in 7 midden der oogft
kig aen quam. 'tZeeuwfclie fchip de maend : en kruifle te vergeefs omTyger, toeverttpuwt aen LucasPolbe- trend de Vlaemfche eilandevf op de
hoorde wel tot de vlagge van Pieter Spaenfche zeilen. Met 7 begin des l6x*
Hein; doch dwaelde by ongeluk van jaers feflien honderd negen entwinde vloot af, en liep ten anker voor tigfeheide voor fan Vincent drie fcheBlanka, alwaer meer dan vijf honderd pen , waer over Martijn Landroede
bokken vong . Dit eiland heeft fes 7 opper - bewind kreeg. Pater liep
mijl ommegangs, en ten weflen eenj met 7 overige der vloot binnen d'in
wijk
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wijk todos los Santos tot op een mijl een prijs, voor d' uithoek fant Anvoor de Had Salvador: alwaer flechts ton. De gevangenen deeden bericht:
zeven barken aen de wal lagen, Hy dat binnen Domingo, de fladhouder
oordeelde niet de pijne waerd te zijn: Gabriel de Chaves Oforio een oud folfchepen en volk, om zulk een gerin- daet veel te doen vond met't herftelge buit, te waegen. Wend dieshalven len van de muuren, fterkten en gede flevens na Pernambuco: nam op de bouwen der ftad, voor twee jaer door
togt een rijkebark: kreeg uit een Bra- een harde ftorm over hoop geworfiliaen, op een vlotje aen boord ge- pen: dat fes fwaere fchepen in laeding
vaeren, bericht:hoedriezeil-reede lagen, die na Carthagena de flevens
fchepen te rugge na Reciffo keerden, zouden wenden, om met de galjoens
zoo haeft tyding in quam wegens op Spanjen over te fteeken : alzoo
d'Hollandfche vloot. Pater niet zien- lanx Porto Rico niet derfden laeten
dehierop tedoen , fmeet overftaeg door ftaen, uit vrees voor d'Hollanders. Voorts verdorf veel gember, by
na </<? Caraibijcheeilanden. Onder Granada vond hy ter reede leggen drie mangel van vaertuig : en de burgers
Hollandfche fchepen, die infchelijx leeden groot ongemak, ter oorzaek
voordeBrafilifche kuft vruchteloos geen Hoffen eenige tijd herwaerds uit
hadden gekruift. Voorts fcheiden Spanje over quamen. Ook ging hier
de Pegafus, Raeve en 'tHart van de niet als kooper geld om: en daer was
vloot, om omtrend Monges op te niettewinnen. De zilver-en goudpaffen. Aen Blanka vongenze dui- mijnen wierden geenzints bearbeid:
zend bokken, en tuflehen de klippen alzoo de Spanjaerden geen lufl tot
der kleine eilandekens Monges over- werken hadden : en de oude invloedig vifch. Doch alzoo geen boorlingen , over lang aen kant geSpaenfch vaertuig vernamen, zetten holpen, in'tgrafrotteden. Zulx inna 7t eiland de Vacca, welk een fchoo- dien niet binnen Domingo de hooge statt van
Eiland
Vacca.
ne reede, aengenaeme bofichaed- koninglijke vuurfchaer ftond, waer deftadDOjen , graefige beemden, verfche bee- onder Cumana tot Coro toe behoorde, Zerow'atrken en overvloed van wilde paerden, deflad en 7 eiland Hifpaniola zouden dig.
liieren , koeyen , verkens en kleine licht ontvolkt worden. Hoorn zette
limoenen heeft. 7 Boots-volk plukte voorby d'uithoek Cruz , een vlakke
meer als tweehonderd duizend. Voor punt vol geboomte: om den hoek
de laege uithoek Corrientes, vol ge- in debogt, twintig mijl diep, leggen
boomt verooverdenze twee koftelij- d'eilandekens lardin delaReyna.Voor
ke prijfen van Campeche. Defe drie Corrientes nam hy een wel-bezeilde
fchepen, gelijk ook Walcheren en de bark, met drie honden en fesvuurZuid-ßerre, uit Zeeland afgeftooken roers, op de beefte-jagt herwaerds
verfterkten Paters vloot; wanneer uit Havana afgeflooken. De gevanbericht kreeg: hoe eerlang een mer- genen zeiden : hoe Havanaes fteekelijk aentael Spaenfche fchepen uit voogd Laurens de Cabrera volkooCampeche zouden zeil-gaen. Pater men kennis droeg wegens de Holfliep hier niet op. Hy verdeelt .dan landfche Zeilen : veel volk verzaefijn vloot in drie flag-ordens. De voor- melde : en aen alle havenen rondtogt beftond in drie fchepen : gelijk om her de fchepen waerfchouwde.
getal had d'aeher-hoede. De ammi- Hoorn kreeg zedert een koftelijke
rael voerde de middel-trop, vijf fche- fregat, en geraekte eindelijk onder
pen fterk. Aldus gefchaert hield voor Paters vlagge, die nu twintig Zeilen
7 hoofd Corrientes af en aen: wanneer telde: met welke hy na de gronden
Joan Stapel drie Hollandfche fchepen, Tortugas wijkt. Een vreefeiijk onween de bevel - hebber Joan van Hoorn der flingerden alhier de vloot. De
loan van .,t
,
donder floeg den groote fteng der
Hoomstogt. * i e r aen-bragt. Hoorn koos op t einZeeuwfche Iaeger temorzelen : notte
de der graes-maend uit Texel zee: lanx de matt na beneden: en vloog
Wierd aen Grannada met vergiftige byeen fchiet poort uit. De bottelier
pijlen af-geweefen : veroorverde

bleef
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bleef hard-fteeken dood : twee an- gezet, en twee prijfen, alle bemand
dere wierden fwaerlijk aen 7 hoofd met ftijf zeven duizend koppen. Onder de middag-lijn zukkelde de vloot
schrikkelijke gewond. Dagelijx viel fwaere regen
en donder : wanneer Samuel Lucas door ftilte en tegenwind : zulx de
zoon 7 fchip Middelburg tot de vloot ziekte en fterfte hand over hand toebragt, gelijk ook de bevel-hebber nam. Ruim twaelf honderd lagen
krank; en darde-half-honderd hadVervolg Outger Minne fes andere Zeilen. Pater
den den geefl gegeven, zedertfan Vin-van Paters v e r v e r f c n t e binnen de ruime en veilige haven de Cabannas, alwaer ettelij-cent verlieren. Endelijk kreeg Lonque
ke eilandekens leggen , eertijds by de Had Olinda in 7 gezicht. Waerdenherders en timmerluiden bewoond. burg , liep den vierde van fprokkelVoorts bezichtigde Havana : dreef maend des jaers feftien honderd en
d'onderfte laegen van 7gefchut toe, dartig, met feftien fchepen, voerende
ennamdebraem-ftengen af: dewijl drie duizend man, voor 7t bofch Pavo
met den herfft-maend de gewoone- Morello, twee uuren ten noorden van
lijke winterbuyen alhier aenvang ne- Olinda: alwaergefwind uit-flapte,onmen. En ,alzoo7hemverdroot,met aengezien de Portugeefen, twee duizulk een aenzienelijke vloot niette zend fterk,den ftrand bezet hielden.
verrichten , zond negen fchepen na Waerdenburgm bleef den gantfchen waerden7 vaderland met de buit, en wende nacht in wapenen: wierd des anderen 0%gd"^f
voorts d'overige flevens op de Barba- daegs meefter van Olinda , doorbreedos : alwaer vijftien honderd Engel- kende ten noorden, gelijk d'overfle
fche liaer bezig hielden omtrend ta- Schutte ten zuide. Voorts gaf de stormop
bak planting. Pater liep van Barbados vyand over de twee fterkten op 7 Re- ^ntomo
na de vafte kuft America: bezichtigde i~
,.
, ..
1
K
Vaes.
de rievier Orenoque: alwaer 7 ftede-, ctffo, en verhet t eiland Antonio Vaes:
ken fan Thome, by de gevluchte bur- welk zedert vinnig beftormde. Drie
gers zelf in brand geftooken,zoo veel honderd Portugeefen hadden bereeds
moogeiijk blufchte : en , 't geen zy de borfl-weering achter de rugge;
niet hadden können af brenge,fcheep doch d'Hollandfche bezettelingen
zamen gedromtdreeven de befprinvloot onder voerde. Terwijl aldus vruchteloos
Henrik 2 u kkeide , rufte de Wefl-Indifche gers met groot verlies te rugge. OmLonque.
. ,
trend midden van lernen-maend
r ,
maetfchappy zeven en twintig fche- quamen negen fchepen, die aen de
pen toe, onder 7 beleid van Henrik j vloot van Lonque ontbraeken, voor
Loncque , Pieter Adriaens zoon Ita en7 Reciffo ten anker Zy voerden,
Jooß Bankart: over de foldaeten ftond nevens ruim fes honderd foldaeten,
Diederik van Waerdehburg. Aen fan veel gefchut en allerley oorlogsVincent vertoefde Lonque een geruimebehoeften, den overften - luitenant
tijd. Want alzoo de Vyand op de Velu- Alexander Seton en drie raeden Joan
we woelde, en Amersfoort bemagtigt de Bruine Philips Serooskerken en
had, hielden de Staeten des Vereenig- Horatius Calandryn. Men befchanfle
den Nederlands, 7volk, byde Weft- aenflonds 7 kloofler op Antonio Vaes,
Indifche maetfchappy geworven, we- en leide een fterkte met vier bolwergens dringende nood, in dienft; doch ken aen d'inkomft van Pozo,op t Land
zoo haeft Wefel verrafcht en 's Harto- Reciffo. Vorders ftak Seton d'huifen
gen Bofch door Frederik Henrik prinfeI buiten Olinda in brand, waer uit de
van Oranje gewonnen was, volgden| vyand 's nachts fijn verooverde ftad
tot verfterking van Lonque vijf endar-jbegaepte. En defe wasdoendemet
tig Zeilen: welker zommige traeger 'tverfche water op Antonio Vaes te verof eer by fijn vlagge quamen onder giftigen , wanneer haer d' Hollanders
Vincent: alwaer bykans vier maenden, fchielijk over den hals quamen.
zonder merkelijke verrichting, had Twee, die twater dronken, ftierhaer heer- gewacht. Dentweeden van kers-dag
ven : andere vervielen in fwaere
richtlpn. ging hy zeil met twee en vijftig fche- krankten. 7 Scheelde weinig, of'top- Geva»van
pen, dartien floepen, aen Vincent op- pcr-hoofd Lonque, met een geley van LenvuG
gg
vijftig
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vijftig busdraegers , uit Reciffo kee- met een groote fcheeps-magt om
rende na Olinda, was om hals geraekt. de Hollanders uit Brafil te verdrijOnvoorziens befprongen by twee ven. Defe hier door gewaerfchouwr,
benden Portugeefen en Brafiliaenen, zetten zieh fchrap rot tegen weer:
bragt van vijftig veertien man af, waer maekten rondom het nieuwe flot op
onder fes fwaerlijk verwond. Im- 7 Land-Reciffo een vaft hoorn-werk.
mers zoo groote fchaede leeden de Ondertuflchen quam nu en dan alhout hakkers op Antonio Vaes , door daer een prijs in. loan Walbeek, tot
de Portugeefen in een hinderlaege ge- ammirael der Brafilfche kuft by de
lokt. Terwijl het werk aldus rondom Weft-Indifche raeden verkooren, had
Olinda afliep, liepen eerft twee fche- een aenflag op de uithoek fant Aupen uit 7 Vereenigde Nederland , en guftijn ; doch liep teloor, dewijl^
zedert andere vier , beleid by loan Oceaen te hol brande tegen de kuft.
Walbeek, en noch achr,waer over Dirk 't Gerücht van een magtige toerufting
van Uitgeeß het gezach had , voor ter zee in Spanje maekte de WeftReciffo ten anker. Eerlang volgde de Indifche maetfchappy gaende tot
Arke Noachs. Voorts ging Dirk de nieuwe werving. Zy vaerdigde diesRuiter met fes Zeilen zeewaerd, om halven af den zeevoogd Pater met
te kruifen : en Pieter Adriaens zoon Ita zeventien Zeilen, welke de een voor
met tien fchepen ten zelven einde. en de ander na voor 7 Reciffo ter reeIn het midden der bloey-mäend de liepen : alleenlijk de Swarte Leeuw,
maekte Lonque gereedfchap ten ver- voerende den overflen-luitenant Elfi
trek te huifwaerd, na dat op alles be- en bevelhebber Uitgeeft is nooit te
hoorhjke orde had gefteld : en lich- Voorfchijn gekoomen. Jooft Bankert Togt™
te de ankers van negen fchepen. wende in lentemaend de flevens van Banken.
Groot enge Doch Ita , trekken de van 7 Reciffo achtfehepen nafant Helena, om op de
val van
na Olinda , ten einde affcheid nam rijke kraeken , aldaer gewoonelijk
ita.
van de raeden aldaer , wierd door ververfchende,tepaffen. Totoogfteen haeftig ongemak gevaeriijk over- maend bleef hy voor dit vruchtbaer
vallen. Hy had tot bybeleiding ne- eiland leggen : en vond niet, wangentig muskettiers. Schielijk ftorte neer hier te reede quam, alseenbok
zulk een vlaeg, dat de lonten uit- met de vier voeten aen een boom
doofden, en het geweer nat wierd. vaftgebonden, die de groente rondDe vyand merkte het uit een belae- om zoo verre bereiken konde,
ging : zette ylinx over de rievier: had afgegeeten. Zag , geduurende
en verfloeg dartig man. Ita, by alle fijn verbhjf, noch fchip in zee, noch
verlaeten, weerde zieh met de zae- menfeh op 7eiland : vong omtrend
bel een geruime tijd; doch was bui- vijfen twintig duizend zoo bokken
ten twijfel te kort gefchöoten, tenzy alsverkens, hoewel wegens de {teile
hulp uit Olinda kreeg. Vorders, al- klippen moeyelijk te vangen. De
zoo de Portugeefen geduurig op de meeuwen, geenzintsfehouw, lieten
Hollanders toeleiden , niet zonder haer grijpen of met ftokken dood
fchaede ter wederzijds , zond de flaen. Bankert lichte eindelijk d'anWeft-Indifche maetfchappy nu en kers te huifwaerd. Dirk de Ruiter
dan fchepen ten rug-fteun. Ook qua bragt fes fchepen onder de vlagge van
men ettelijke Brafiliaenen van den d'ammirael Ita, die voor d'uithoek
sterbe op vyand overgeloopen. Men maekteTiburon op de vlooten uit Honduras en
Antonio
nu ook een vijf-hoekige fterkte, be- Nieuw-Spanje kruifte : hy liet vijf ZeiVaes.
halven de vaftigheidrondom tkloo- len in d'haven deVaca. Dit eilande- niandektn
fter op Antonio Vaes. Om het werk ken een mijl breed ; doch vryfinal-v*c*te beletten hervatten de Portugee- der, heeft Heile oevers en fpitfe berfen hoewel t'ellekens met verlies gen , rondom bezet met droogten,
afgeflaegen , torn op torn. Zy ver- waer op veel fchild-padden en zeeIpreydennuook eengeruchte -. hoe koeyen haer onthouden. Ita ver- ygZvln~
Fredenk de Toledo in aentogt was overde hier een rijkeprijs. Kreegfijn d'ammiratl
gantfchelta-
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gantfche fcheeps - magt by een : en geefs tweemael den brand te blufwende na de Caimans. 'tOofterlijke fchen. De acht fchepen, gefchikt tot
eilandeken, omtrend drie mijl lang, byftand der zeevoogd Pater, quavertoond ten ooften een fteil-khp- men nu ook onder Itaes vlagge , alpige hoek , is voorts laegh De zoo pater eer te rugge was gekeert,
Vreemde noordweflelijke Caiman is drie-hoe- als verwacht wierd. Ita dan verfprei- mderont-^
fchildkig. In haer zandige oever delven de fijn zeifen wijd en zijd lanx de "" vm
padden.
de fchild padden de eyers die we- kuft van Cuba ; doch vernam geen
gens hette van de zonne binnen Spaenfch vaertuig : en alzoo de letien dagen zijn uitgebroeyr. Valien vens-middelen begonden fchaers te
zeer overvloedig, zulx weinig volk ftrekken, wende de flevens na Texel:
op een nacht wel twee duizend kan alwaer zonder verdere verrichring
bekomen. Zommige zijn zoo groot, binnen viel : behalven de bevelhebdat dartig mannen aen een genoeg ber loan Gijsbrechtszoon Booneter:
te eten hebben: fmaeken gelijk kalfs- die, volgens laft, met vier jagten na
vleefch. De krokodiiien alhier over- de Qaraibifche eilanden zette , om
treflen in groote en wreedheid alle Täter , die veel wigtige verrichtinandere. Ita verdeelde voorts fijn gen in laft gegeven waeren optezoevloot in zeven flag-ordens: ftelde ken: enfijnvjoot met lijftogt en oorop alles bequame orde tot flaen: en loogsgereedfchapteftijven. Op deverflond uit een Engelfche vrybuiter, fe togt nam hy een koftelijke prijs.
voor de uithoek Corrientes, hoe Fre- Pater ondertuflchen hengelde lang Verrkhtinderik de Toledo uit Havana na Spanjenvoor Punta del Gallo: meinde het fte- jf^J^ui
overftak met tachentig Zeilen : van deken , welk den oever van het ei- Pater.
welke acht galjoenen te rugge zond, »land Trinidad beflaet, aen te taften.
om te overwinteren tot Carthagena. De fterke tegenftroom belette het
Hy liep voorts dicht onder Havana: voornemen: liep derhalven door het
alwaer alles in rep en roer raekte: middelfte gat van Boccas na Bianca,
verbrande een koftelijk fchip tegen alwaer twee duizend bokken vong:
de wal gejaegt: en noch een ander, ftak op Bonayre ettelijke woonplaetwelke de vlagge liet waeyen van de fen aen, en de Spanjaerd het veld vol
voorfteng, en een derde met arduin- dor gras, lanx welke d'Hollanders te
fleen geballaft vloogen in de lucht. rugge keerden, om haer door fmook
Tvveebarken ontfnapten binnen Ha- te ftikken. De vond zoude gelukt
vana. Ondertuflchen wierd Ita met zijn , indien met een naeflgelegen
twee Zeilen uit Pernambuco geftijft. boffchaedje den aftogt veiligde. De
Ook quam Joachim Gijfen met een vloot liet eindelijk Hifpaniola achter
Joachim
jagt
by de vloot. Defe , verfteeken uit leggen: en wende recht op fanta
Gijfen tijd
(chip-breuk' van de ammirael Paters vlagge, ver- Martha , een ftedeken aen de vafte
viel wegens onbezeildheid van fijn kuft tuflehen Carthagena en de ftroom
fchip de Dolfijn beneden lamaica.- en la Hacha. Te meer alzoo voor eenige
fliet eindelijk door quaede toever- tijd een brief, by den fladhouder
zicht der ftuurluiden, op den grooten Hieronymus de Quero aen den SpaenCaiman aen ftukken. Setlien weeken fchen koning gefchreven, in handen
bragt hy alhier toe met het maeken J derHollandfe roof- fchepen geraekyan een jagt, uit de ftukken des ge- te. De brief behelfde een nette be- >tstedeken
bleven Dolfijns : bragt honderd en fchtijvingvanfanta Martha. De zee-f*™*'
tok
twintig man, nevens vier metaele en kuft, ftrekkende van7ooften weft
twee yzere ftukken in de vloot: de | waerd, heeft d'Oceaen ten noorden,
andere had hy op de Caiman begrae-1 en een haven halve-maens-gewijs.
ven. Vijf mijl beneden Havana wierd) d'Ooftelijke hoek rijft met de ge
een Spaenfch fchip vol Campeche-houtbrooken fteen - rotze Taganga , "de
en zalzaparilla, tegen de wal gejaegt, weftelijke klip Lipar vertoont byna
van fijn eigen volk aen brand ge- gelijke gedaente, De mond tuffchen
ftooken. De Hollanders trachten ver- beide gaept fehaetfeh een half mijl.
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't Midden beflaet het ronde eilande- Kreeg zedert vijf mijl ten noorden
ken el Morro , on-toegankelijk we- van Lezart drieDuinkerkfchefregatgens Heile rotzen : en bevrijd d'ha- ten om de ooren. 7 Grootfte voerde
ven voor Martha tegen alle winden. fes endartig metaele ftukken, 'tmidOp d'ooft-hoek van Taganga ftaet delfte achten twintig, en hetkleinfte
een wacht-huis , waer uit de ftad twaelf. 7 Gevecht duurde acht uukondfchap krijgt met 7 affchieten van ren : binnen welke Lichthart veertien.
een yzere haex, zoo haeft eenige dooden kreeg en twee en twintig gefchepen in zee ontdekt worden. iquetflen. 7 Jagt zelf geleek een wrak.
Martha zelf leid omtrend 7 midden De groote matt dreef over boord :
der haven gelijx 7 water. Een vier- het roer hing aen ftukken: het lookantig flot met vier bolwerken ter pende wandflingerdeby flenters: het
zijden af heeft vier halve metaele kor- had zeventien fchooten onder water,
touwen , twee yzere ftukken , en en meer dan vier honderd dbor het
doorgaens niet meer als zeven fol- boven fchip. De Duinkerkers liepen
daeten en een bus-fchieter. Vorders niet mis. Lichthart namze waer, als
fchrijft de ftad-houder Quero, dat afwenden, en fehoot t'ellekens lanx
groot mangel leed van oorlogs- be- fcheeps: zulx eindelijk te rugge deinshoeften: de naeft-gelegene ftad Car- den. Lichthart geraekte binnen pleithagena, voothaer zelf beducht, wil- mouth , en voorts tot Amfterdam: alde niet byzetten. p e burgers, ver- waer wegens manhaftigheid een gou- y
armt door meenigvuldig pleiten, be- de keten ontfing. De verrichting van dtp le'-'
gonden een tael te voeren, als of wil- 'tjagt Bruin-vifch is infchelijx merk- r'cht'"s
den opkraemen : daer nochtans de waerdig. Dit, zedert de uithoek Ver- IZntifth.
plaets van groot belang is: alzoo de Pachter liet, zeilde voorby 'thoofd
handel van Nieuw-Granada en Quito, Roxo, lanx de wal, na de rievier Catlanx de groote rievier Magdalena, niet chieu: alwaer den mond met twee onkan gedreven worden zonder de ftad diepten bezet zag: tuffchen beide liep
wordinge- Martha. De zeevoogd Pater, uit defe
een gat, om binnen te Zeilen. De
»oomen. l>rief verzeekert, wegens den toe- Bruin-vifch zette meer als een mijl
ftand van Martha, loopt derwaerds: den ftroom op, doorgaens een viefmijt volk te land: en neemt de ftad, rendeel mijl breed , tuflehen oevers
zonder flag of ftoot, in. De fterkte volkreupel-bofch wederzijds: nam
deed eenige fchooten; maer bedong hier een Portugeefche bark. 7 Boots- vreemdeieerlang lijfs-genaede. De ftad wierd volk , aen 'teiland Bißis uitgeftapt,
*#':
gebrandfchat op vijf duizend vijf fpraeken met de inboorlingen de Porhonderd realen van achten ,en voorts tugeefche tael. Defe menfehen zijn
uit-geplondert. Ondertuifchen, al- pek-fwart enkloek, van aflegaeyen,
zoo delijftogt onder de vlootelingen pijlen, boogen en zaebels voorzien,
minderde , vond Pater geraedzaem en gedoopt by een priefter uit Portumet de buit te huis te keeren: alwaer gal: die aldaer, nevens weinige van
Heid-dae- ookbehouden aenquam. Deheldenfijn landaerd, een kapelle en ettelijke
d
vih"van d a e d v a n Ioan Cor"elis zoon Lichthart huifen had geflieht. De Bruin-vifch
wende voorts de fteven na een der
Licht-hart, dient voor vergeetelheid bewaerd.
noordelijkfte
eilanden Biftegos , ge- aisook
Hy, in het begin der wijn-maend des
Bi
jaers feftien honderd en dartig , met duurig in oorlog met Bißs. Door een Jf'i"'
het jagt Over-Tzal, voor 7 Reciffo na fchenkaedje aen de koning , lokte
7 Vereenigde Nederlandhet anker lich- het jagt de fchouwe inwoonders aen
tende , verviel in de hoofden , tuf- boord. 'ttiland, vermaekelijkgroen,
fchen de Franfche en Engelfche ku voede ontelbaere koe-beeften en
ften , onder vijf Bifcayer roof-fchepen,hoenders. d'Onbefchoft gtoote eidie hem onvoorziens meinden aen landers knorren , niet ongelijk kalboord te komen; doch alzoo wel be- koenfehe haenen, en loopen moederrkten , dat met een dapper man te naekt: alleenlijk Hingen een fluk van
doen hadden , fmeeten over ftaeg. eencuTen-huidvoordefchaemelheid:
'thoofd-
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7hoofd-hair is wonderlijk gefchoo- jagten, een floep en twee bootsboren , het lichaem vreemd gekerft en ven 7 ftedeken Tamarica: om te hegefchildert. d Hollanders voortgezeilt letten 7 overvaeren des vyands, en
vonden op Noronho 7 volk afgevoert, fijn branders aftewijzen. Men kreeg
de wooningen en hooven verwoeft: nu ook bericht van drie gevangene
zulx niet als pompoenen in het wild Portugefen en vijf Brafiliaenen : hoe
waffchende ten ververfching bequa- 7flot, rondom in moerafch enkreumen. Eindelijk liet de Bruinvifch het pel-bofch gelegen, met feftien ftukBooneters anker vallen voor 7Reciffo. Terwijl
ken fehoot: en by de voorige drie
wrrichting. >t V00rV erhaelde aldus afliep bleef de
honderd bezettelingen , door Albubevelhebber loan Gysbreqht zoon Boon-querque geftijft was met acht honderd
eter, (die met acht Zeilen van de vlag- man. De hopmannen le Granden Arge des ammiraels Ita fcheide ) henge- eiftewski vonden wel twee andere welen onder Hifpaniola, tot bloey maend gen , die na de fterkte liepen ; doch
J<JI. des jaers feftien honderd een en dar- t'eenemael onbequaem, om lanx de
tig. Onder Mona verooverde hy een zelve een ftorm aen te brengen. Pater
rijk fchip van Porto Rico , een ander voer met twee roey-floepen 7 eiland
voor 7 eiland Vaca, en noch een derde rondom : diepte allenthalven de
vol gember, wende zedert na de Tor- gronden. Anciffewski, de rievier die
tugas zeven in getal meer zandige na Garafu vloeyt opgeloopen , oorplaeten altijd blik, zonder eenig ge- deelde een beter gelegendneidgezien
boomt, dan eilanden. Voor Havana te hebben , van welke zieh ten aenhad hy jagtop ettelijke vreemde Zei- val konde dienen. Maer de raeden
len; doch ontdonkerden. Middeler- van Olinda, nevens St ein-Callenfeis,
wijlbegon deleeftogtte körten: wes meinden: 7wasteveelgewaegt,een
halven de vlootelingen na huis ver- fterkte te beftooken, waer na de toelangde. Ongaerne verftond Boon-eter paden zeer voordeelig voor den
tot de hertogt: alzoo nu de tijd ge- vyand gingen : als die met kleine
naekte , in welke de Spaenfche fche- magt gemakkelijk een groote't hoofd
pen van aller wegen na Havana afzak- konde bieden. 7 Heilzaemft een
ten. 7 Graeuw maekte zieh meefter: fterkte te leggen op 7 kleine eilandezulx de vloot binnen Texel of de ken dicht aen Tamarica in de mond
Maes viel, met klein voordeel voor der ftroom. De veft-bouwer Buuren
de Weft-Indifche maetfchappy. Voor dan ftak metter haeft een flot met vier
7Reciffo lichten nu ook veertien fche- punten en een lang hoorn-werk af.
pen , nevens drie verdekte floepen 7 Kreeg de benaeming Oranje. d'Hop- sktoranje.
en zeven fwaere booten, de ankers. mannen Arciftewski Meilingen en
Defe vloot voerde twaelf honderd Beyer,bleven tot bezetting.7 Overige
en zeitig koppen, verdeelt in twaelf heir keerde na 't Reciffo. Middelerwijl
krijgsbenden, onder het gezach van bragt Antonio d'Oquendo voor SalvaTogt van Hartman Godefrid Stein-Callenfeis. dor een magtige vloot aen : enSteinstein-cai- Uitgeftapt aen 7 eiland Tamarica, trok
Callenfels uit de fterkte Fredirik Henlenfels na
,
&
*-,.
r
11
'rik vier benden vuur-roers, nevens
Tamarica. lanx een flimmeenfmalle weg , ten
een merkelijk aental matroofen, van
deelezandig, ten deele moeraffchig, fchoppen en houweelen voorzien,
na de fterkte, gebouwt op een hooge in 7 veld. Geleid by een gevange Bra- Top van
Heilte, en bezet diervoegen van kreu- filiaen, lanx bedekte wegen zuid- f'f;c"/pel-bofch , dat onmoogelijk konde
j
1.
#. «P
1
lenfels na
doorbreeken. Ondertuflchen fehoot waerd, vond in d' Aftbgados de rie- d-^ßgade bezetting on-ophoudelijk met vier hoog en fterk befchanft »beneden dos:
fchroot uit gefchut en handbuflen. en boven meteenrije fwaere ftormStein-Callcnfels dan vond raedzaem af paeienverzeekert. Na kleine tegente trekken, en 7 flot aen een andere weer verlieren de Portugeefen haer
kant te befpringen De zee-voogd werken en geweer : d'Overwinnaers
Pater, onlanx uit Texel binnen Olin- vernielden huifen en alle oorjogsda wederom aengekomen, zond drie gereedfehap. Doch, alzoo een algeG
gg 3
meine
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meine wapen-kreet uit Real en aller moed ontzonk den meeflert; wanwegen veel volk op de been bragt, neer, den vyand genaedert, fijn fchetrok Stein-Callenfels gefchikter orde pen en gefchut begonden te teilen;
af: en kreeg bericht by een gevangen want de vloot beftont niet uit vier
potte-bakker Peter Alves, dat de galjoenen en achtien mindere Zeilen,
fterkte Affogados die naem droeg na volgens tin-gebragte bericht; maer
de rievier, op welkers oever geflieht uit twaelf Caftiliaenfche, vijf Portuleid : doorgaens met ander-half geefche galjoenen en fes en twintig
honderd man bezet : een vierendeel fpiegel-fchepen,fluiten of karveelen,
uur hooger was de vaftigheid Piran- alle vol volk en gefchut. De galjoens
ge: naeft Albuquerque voerde over voerden metaele heele en halve korde land krijgs-magt Peter d'Acun- touwen. d'Ammirael Antonio d'Oquenha Andrada 7 hoogfte gezach : ge- do fehoot uit acht en veertig fwaere
bruikten (weinig musketten ; maer ftukken van 'tgaljoen fant Jago. Echmeeft vuur roers : leeden geen ge- ter fmijt hem Pater aen boord, ombrek aen oorlogs-behoeften , welke trend tien uuren 's morgens: fchipper
onlanx fes vol-laeden karveelen over- Joan Maß viel ter ander zijde. Bloedig zeerbbedivloedig toe-bragten Men had nu ging de ftrijd toe. Maer in 7 midden *'5.?-/7**
,
i
..
, tünchen de
ook uit onderfchepte brieven vervan
7gevecht,
geraekte
Paters
ach„ w «
ftaen ; hoe de Tapuyers zeer gebeeten
waeren op de Portugeefen, die voor ter-fchip aen brand. Tevergeefsdeed oquendoen
defe woefte landaerd groote fchrik hy alle viijt, om den vlam te blushadden : en alzoo zy veel Brafiliae- fchen. Niemand quam den zee-voogd
nen in dienft hielden ; wierd goed- af-haelen. Hyhing een geruime tijd
gevonden by de raeden tot Olinda, aeneentouw voor'tgaljoen; zakte
de Tapuyers tot vriendfchap te noo- eindelijk van vermoeydheid af, en
digen. 7Dorp Reciffo, tot noch toe zonk : 7Ammiraelsfchip PrinsWilopen tegen de rievier, wierd door hem fprong eindelijk. Weinige van het
een fterke borfl-weering en twee gefpronge fchip zijn door Oquendo gebankenenverzeekert. 7 Jagt de Rat- bergt. Martyn Thjszoon klampte 'tgalte bragt uit d'inwijk todos los Sanäos joen Antonio de Padua aen, beleid by
bericht : hoe aldaer zag vier galjoe- d' onder- ammirael Francifcus de Valnen , achtien mindere Zeilen, ette- lezilla. 7Schip de Provincie van Uitlijke barken en karveelen alle ten recht liepop d' ander zijde. Een half
oorlog toegeruft. Ook zeiden de uur was Uitrecht flaeghs geweeft,
gevangenen, dat noch een fterke wanneer de groote malt wierd af-gevloot alle dagen uit Spanje te ge- fchooten : en,naeenheeviggevecht
moed gezien wierd. Gefwind ftee- van vier glafen, floeg de vlam in de
ken dartien fchepen en drie jagten, Zeilen. Men trachte vergeefs te lesonder het beleid van Pater en de fchen : zulx 7 volk uit wanhoop op
onder-zeevoogd Martyn Thys zoon den Spaenfchen onder-ammirael
derwaerds. Engelbert Schutte voerde over vloog. Doch defe , met twee
7gezach over negen benden foldae- honderd en fettig koppen bemand,
ten. Op de togt, geftijft met twee floeg d'Hollanders af : dewelke zieh
kruifers, verftond Pater 't vertrek der te water begaven, of haer leven duur
Spaenfche vloot, en wer waerds ftreek verkoften. 7 Gelukte Martyn Thys HeldenMartijn
*"
zette. Den elfden van herfft-maend zoon betet : als die ten laetften den Üüszoon.
des jaers feftien honderd een en dar- onder-zeevoogdindegrond boorde, Thijs
tigontdekte hy een uur voor zonnen- en tgaljoen Bonaventura vermeefterondergang de Spaenfche vloot: moe- de. 'tGaljoen Joan Baptifta kreeg
digdealle d'hopmannen en fchippers zoo veel fchooten onder water, dat
aen, eer en eed te betrachten : aen infchelijx zonk. De nacht fcheide
dit werk hing de welltand of 7ver- 7 bloedig gevecht. De Hollandfche
derf van de Wefl-Indifche maetfchap- vloot liet het by duifter drijven om de
py. Doch weinig hielden woord. De noord : voorneemensna'/Ä^ci^ö te
keeren , alzoo zeer befchaedigt was.
's Daegs
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's Daegs hier na hadze Oquendo uit zelf Duinkerkfche fchepen op-ont7 gezicht verlooren; doch zag hem -hooden, en Engelfche Zeilen gehuurt,
Wederom den vijftiende van herfft - om hem veilig aen de Vlaemfche kuft
mand ende fes volgende dagen, door- uit te zetten. Waerom Oquendo fwakgaens vijf mijl ten zuiden of ooft- ker zeewaerd ftak tot ontzet van Salzuid-oolten volgeniVLzr/y» Thys zoon vador: van welke ftad in Portugaelgebragt de fchepen den twee en twin- looft wierd, by d Hollanders belegen
tigflen voor Reciffo ten anker : van tezijn: te meer ter oorzaek in lang
stoutheid waer 7 fchip Amßerdam, zoo haeftgeen fchepen uit d'inwijk todos los Sanvan 't fchip"aen-quam, weder zeil ging, ten ein- tos overquamen. Aen Duarte d'AlbuAmft,
de zieh voor Salvador vervoegde tot querque,wien Pernanbuco in eigendom
dam.
Paters vlagge; doch, den ammirael toequam , droegen de vlootelingen
nietvindende, keerde te rugge : en groot ontzach toe: verfcheen echter
ontdekte voor d'uithoek Auguftyn nooit by den fcheeps-raed. De vloot
de Spaenfche vloot: weshalven dicht had veel mond-koften, volk en oorboven de zelve over-liep. Oquendo logs-behoeften voor Brafil. d' Orde
lofle viermael 7 gefchut, welk uit lag te landen aen d' uithoek Auguftyn;
Amfterdam wierd beantwoord : die maer geloofde ,na de zee-flag.een anhem den gantfehen nacht by-hield, der raed-flot genomen tezijn.Twaelf
op hoop: 7 een af ander vaertuig van groote karveelen, ieder met twee
de vloot afte fnijden. De Spaenfche metaele ftukken, zouden voeren ftijf
onder-zeevoogd lag met klein zeil: duizend man. Aen Parayba moeft
befchutte d'aehter-hoede: en fehoot een fterkte gebouwt, te bezetten met
zeergeweldig na'twand van'tfchip darde-half- honderd foldaeten. In
Amfterdam. Dit dan, bevreeft voor 7ruim van 'tgezonke galjoen Antonio
een ongelukkige kogel, haelde alle de Padualagen veertien metaele ftukZeilen by, en bragt de tijding wegens ken , behalven de fes en twintig die
der Spanjaerden aen-togt op 7 Reciffo. te boord ftonden. Ook quam ty ding
Zedert quam uit de Hollandfche uit 7 jagt de Wind-hond, hoe de
vloot7fchip d'Olifant binnen. Men Spaenfche vloot haer volk te land had
Schaedt
van't voor- kreeg volkoomen befcheid van de geworpen aen Porto Calvo uit dartien
noemde ge- gantfche gefchaependheid der zaek:
karveelen , die aldaer wachten nazuivecht wenamentlijk,
hoe
,
nevens
den
mankerlading. Immers zoo gewigtig was
der-zijds.
haften Pater, gebleven waeren de 7 befcheid, welk een Brafiliaen, lanx
hopmannen Thomas Sickes en Cor- Albuquerques leget na Olinda verreift,
million, de luitenant Steenbergen, veel inbragt. Hy quam , afgevaerdigr by Gezant der
volk, en twee Zeilen Prins Wilhem Iandovi en Oquenou , twee koningen r£y"ts
en de Provincie van Uitrecht. Daer- der Tapuyers,ten einde vernam: of.de olinda.
tegen waeren genomen 7 galjoen Bo- Tapotingas (alzoo noemdenze 7 volk
naventura, met fes en twintig metae- gehoorig tot de Weft-Indifche maetle ftukken, wegende meer als vieren fchappy) haer noch in parnambueo
fettig duizend pond, twee honderd onthielden : met aenbodzydeTapoen veertig Caftiliaenen, een groote tingas met wapenen wilden byfprinmeenigte zuiker en tabak. Onder de gen. Verhaeldevorders: hoe,zedert
gevangenen bevond zieh Francifcus 'tvertrek van Boudewijn Henrix zoon,
de Fuentes, die ter onder-zoek ge- deTapuyers Petivares omtrend de rieMap der Held, aldus klapte: De vloot voerde vier Grande en inwijk Trajiciaon ten
spaenfche t w e e re g e menten Spanjaerden, een grooten getaele door de Portugeefen
Italiaenen : alle drie maekten uit viet om hals gebragt waeren, ter oorzaek
duizend man, onder gezach van Con- Boudewijn Henrix zoon hielpen: alzoo
de del Bangniola: acht en twintig hon haer hulpeloos liet doorfijnvertrek.
derd waeren bereeds voor de wal. Indien de Weit Indifche maetfchapbericht van Dewijl 's koninx broeder Ferdinandpy den Brafiliaenen eenig bewijs behaer toeleg. r e } s v a e r c ,ig ftond na Nederland, wierlief de te geven : datze den Tapuyers
den de voornaemfte galjoens, ook wilde d'hand bieden ; zoo zoude
noodig
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noodigzijn, iets te onder-ftaen op gen defer toeleg verkondfchapt, had
Top van j e Hroom Grande. De voorflag der zichlanx de rievier Paraybafterkbefmlnt Brafiliaenen wierd diervoegen gewig- fchanft. Stein-Callenfels, den wal getig gekeurt : dat Ellert Smient, met nadert, zach twaelf Portugeefche
7 fchip Nieuw Nederland en een groo- vaendelen , en de vuurroers over de
te floep, na Siara is af-gevaerdigt, borftweering gereed, om het landen
ten einde7 gantfche werk nader on- tebeletten. Doch hy tegen de kogels
derftond. Hem vergezelfchapten indringende , verliep de vyand fijn
een over-geloopen Portugees Samuel voordeel. Nevens het water lag een Befibrij*
Cochin en de Brafiliaenen, die uit d' in-fleene-flot en ter zijden aen een W»/M»
Fa,ay
wijk Trajiciaon, op haer verzoek, na groot pakhuis. Boven op een berg,
Hollandwaeren gevoert door Boude- nevens de ftad Parayba , vertoonde
ivyn Henriks zoon : ten einde haer haer het kloofler van Francifcus. De
maegfchap aen de ftroom Grande, in fterkte uit aerde en rijs opgemaekt,
Siara en eiders bezochten: en voorts had vier bolwerken enfes en twintig
de landzaeten tot vriendfchap met ftukken gefchut, volgens de zichtde Weft-Indifche maetfchappy lok- baere getuigen Drevis en Berßer geoiinda ten. Terwijl Smient derwaerds reis laft de gelegendheid der fterkte te
verwoeß.- v o r c j e r c i e t vielen wederom verfchei-verfpieden. Doch Stein-Callenfels ge*•• de beraedflaegingen wegens 7 flech- raekte zoo niet teland, of liet veeri-'S ten of verdedigen der ftad Olinda: ge- tig man zitten, getroffen van achter
lijk ook lang te vooren meenig werf de borftweering of uit het bofch. Hy
dies aengaende over en weder ge- kreeg nu een Portugees gevangen, en
hoe en 2intwift was. Eindelijk floegen de uit hem volkoomen bericht: hoe een
ftemmen boven, welkeflaendehiel- bende Caftilianen en vierbendenPorden Olindaes verwoefting: alzoo wei- tugeefen, nevens zeven honderd Branig aen de ftad gelegen was, die met filiaenen , gifleren achter de befchangroote koften envolk, wegens haer fing lagen, toen d Hollanders uit haer
woefte omtreken onvalte gelegend- booten fprongen. Voor twee maenheid , moeft gehouden : daer 't volk den bragten twee benden Caßilianen
eiders beter dienft konde doen. Men acht metaele ftukken voordefterkte
begon dan wat dienftig was na 7 Re- Cabobelo. Doch binnen het flot Paciffo uit Olinda te ver voeren. Den vier raybaflaengeen gebouwen, dan een
en twintigfte van flagtmaend wierd onvolmaekt kruid-huis. Voorts is
de Had metpekkranfen en vuurwer- de wal dartig fpannen en de borftken aengeftooken. Zy brande aen weering acht hoog en zonder grafalle kanten van lieverlaey : wanneer ten. Een mijl de rievier op, leid een
Stein-Callenfels gefchikter orde de be- Hot met vier ftukken gefchut: en onzetting na Reciffo voerde. De Portu- der de ftad Paraiba twee mijl hooger
geefen konden lichtelijk uit hetafne- een derde fterkte, voorzien van fes
men van de pannen en nederwerpen ftukken. De ftad heeft een bende
der gevels buiten bemerken den toe- burgers, tachentig fterk, die gitteren
leg der Hollanders : weshalven dicht ook op den oever Honden. Dezuionder de ftad verbleven: op hoop van ker-pakhuifen flaen lanx de ftroom
eenige traege in de ftad te o vervallen drie mijl voven de ftad. Men verof de achtertogt te beftooken. Zy wachte dagelijx uit Real vier honderd
vloogen dieshalven binnen het bran- Caftiliaenen en Napolitaeners tot verdende Olinda-, doch bereikten geen- flerking. Hier vielgeen ververfching,
zints haer oogmerk. De geweekene dan weinig caious, en de ander zijde
ondertuflchen op 7 Reciffo zaten der rievier eenige bacovas en bananas.
fariV* & e e n z i n t s ftille' M e n wi«P feftien Stein-Callenfels wierp gefwind een be- beleg:
honderd man in feftien fchepen. Stein graeving op , twee wachthuifen en
Calltnfels voerde over het krijgsvolk een flormkat, van welke uit twee
ftukken de fterkte befchoot: maekte
t hoogfte gezach. 7 Zoude Parayba in de loop-graeven banketten: waer
gelden. De vyand, voor feftien dategen
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tegen de vyand andere naderniffen l vorderde Smient met'tjagt Nieuw- vordere top
opwierp
graeven door tefnijden. Voorts zag (binnen d'inwijk Trajiciaon een Portu dig.
Stein-Callenfels van dag tot dag meer \gees zeil, dicht aen de wal gekort,
fwaerigheid te gemoet. De beleger- onder'tbefchutvan twee ftorm kat
de was fterker van volk en gefchut, ten wederzijds: weshalven ongeraedan debelegeraer. Defekondenaeu den 7 zelve aen te doen. Hy liep dan
welijx w7egens klein getal fijn wach- ten anker voor Ubranduba, twintig
ten bezetten : wierd afgemat onder mijl beneden de rievier Grande: aleen heeten hemel zonder verver- waer de Brafiliaenen Marcial, Tacou,
fching : kreeg binnen vier dagen Ararova en Matauwe, die Hollandbeover de twee honderd zoo dooden zichtigt hadden,door gevaerlijkebarals zieken en gequetlten. Weshalven ningengeland, haer lands-genooten
geraedzaemfl by tijds af te trekken. gingen fpreeken : ten einde de zelmoedige Om den aftogt te veiligen - wierd een ve tot vriendfchap met de Weften vreemde
reduit gemaekt en met fes krijgs- Indifche maetfchappy beweegden.
aenval,
benden beleid by de bevelhebbers 7 Boots-volk vond een zink-roerRedinchoven, Meppelen Cloppenburg, fchoot van ftrand hooge witte duiSchenk, By maen Koek, een moedige nen, achter de, duinen wilde palmietoeleg ondernomen. Defe verdeelt ten, een valleye, by gifling een mijl
in twee troppen trokken bedekte- in 7 rond, vol zout water, en voorts
lijk door 7 bofch achter des vyands 1 wilde verkens en harten. Na ettewerken om. Berftet voerde de ben- \ lijke dagen , wederom ter zelver
den van Schenk, Cloppenburg en Byma, plaets uitgeftapt, liepen op twee vuuen viel ter zijde in der Portugeefen \ ren landwaerd aen : en ontmoeten
loop-graeven; uit welke haer, na ee- den Brafüiaen Tacou, nevens acht annig tegen weer op floeg. ILy dan\derek\oekeBrafiliaenenenzeventxen
vluchten na de flerkte , zoo vinnig zoo vrouwen als kinderen. Zy voervervolgt: dat de bezettelingen binnen den een doodgeflaegen Portugees
de fterkte voor een groot deel van loan Perera naderivier Grande: hadhaer volk de poort floot, beducht del den by hem gevonden brieven,behelHollanders gelijkelijk mogten in drin- zende den gantfchen toeftand van
gen. 7Liet hier zieh byfter vreemd i Siara. De Brafilianen oordeelden: de Wondere
aenzien. Zommige der buiten gefloo- bevelhebber Smient behoorde hier af £e?$fJee_r
tene klommen by de wallen der fterk-1 bericht te brengen op V Reciffo, en het nen:''
t e o p ; maer wierden, of beneden (jagt na iW^afte vaerdigen. Dit hield
door Berßet met pieken door-regen, lanx de wal, boven de droogte Guaen kogels afgelicht, of door haer ei- mare voorby de bergen Salinas en
gen volk doodgeflaegen , alzoo ook Porto doMel de haven de Onces en
verfeheide Hollanders tuflehen de ftroom luaquarive tot den Witten
Portugeefen vermengt, de wallen be- Hoek: alwaer de Brafiliaenen geland,
klauwterden. d'Andere liepen by haer volk verfpraeken: bragten des
't flot om, en in de mon d der hopman - avonds goede tyding aen boord: vernen Redinchoven, Meppelen en Clop- zochten te willen Zeilen tot onder
penburg, by welke alle wierden afge- Siara: alw7aer den voorgenomen aenmaekt. De Portugeefen lieten hier ftijf flagte werk zouden leggen. De raed
honderd foldaeten zitten. De moe- wierd gevolgt. Nieuw-Nederland diesdige toeleg ftond den Hollanders op halven zet voorby de vierkantige
twintig dooden en vijftig gequetften. flerkte Siara ,. na een vlakke ftrand
en aftogt. En defe ftaken uit de loop-graeven (toe, ter zijde met dichte fyoffchaedje
rijfen met brandende lonten, in plaets bezet. De Brafiliaenen meinden hier
van fchild-wachten: geraekten on teil voorfchreven einde weder te
verhindert fcheep, en onverrichter landen ; doch de Portugeefen en Brazaekeyoot ?t Reciffo. Terwijl defe filiaenen , onder de zelve flaende,
togt aldus ongelukkig-af liep, ver- fchooten diervoegen uit bofch, datte
Hhh
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rugge keerden, 7 Jagt dieshalven liep dien by de kruifers nu en dan een prijs
vijf mijl verder achter den hoek Opefe, opgebragt. Uit 7 vaderland quamen
gevaeriijk wegens blinde klippen. gelukkig over acht Zeilen. lonathande Topv.-.n
C^eliszoontoltoe-»^^
worden
Hier Hapten de Brafiliaenen zonder Nekker , Cornelis
fchandtg'
genaemt Houte - been en Reinier Pie- makken .verlaeten. tegenflanduit, onder belofte van wederom te komen na twee dagen.Doch terszoon liepen ieder met een jagt uit
het fcheeps-volk, welk nu tien, dan Texel na 7 eiland Vaca: alwaer met jat
vijftien Portugeefen met vuur-roers gen , viffchen en fruit- plukken zeer
gewaepend aen land zag, oordeelde verquikten. Zetten zedert de flevens
hier uit: dat de Brafiliaenen aen kant opde rievier Magdalena, drie mijl in
geholpen waeren :vveshalven tot groot zee kenbaer aen dik en bleek-geel wamifnoegen der Welt-Indifche maet- ter, welk de ftroom door drie monden
Aenßag op fchappy , het anker lichte. Zedert de looft. Tuffchen de weftelijke en midrto Grande. miflukteaenflagopPrfttjy&i, lieten de delfte mond leid een eiland middenraeden op 7 Recifto den moed alzoo weegs der rievier. Achter dit liep Houniet zakken, of hervatten een torn te te-been ten anker. Nekker en Pieters
doen in de rievier Grande met twaelf zoon hielden de wacht nevens Punta
fchepen en twee floepen voerende Verde, 's Nachts ftak de wind hard op;
tien krijgs-benden, behalven 7t boots- doch bleef 7 water flecht, Met den da- S*Ztref'
volk. Zy vonden voor eerfl groote geraed ontdekte Nekker een zeihwaer ricUnpn.
fwaerigheid , om bequamentlijk te opjagt maekte; doch het ontdonkerlanden: alzoo op de kuft, doorgaens de. Des anderen daegs zag een bark,
klippig d'Oceaen vreefelijk brand. die ftrande , en voorts door pieters
Liepen dieshalven lanx het fteen rif, zoon verbrand is-AteM^r vervolgdezewelk den mond der ftroom Grande dert twee andere fchepen, die infcheten grooten deele dekt , en voorts lijx voor hem over ontfnapten. Wende
dicht voorby het flot, omtrend een voorts zeewaerd buiten'tgezicht van
vuurroers-fchoot van het vafte land, 't eilandeken Zamba, ten wetten laeg,
gebouwt op een rotze, aen de een zij- aen 't ooften heuvelachtig , daer de
de door de ftroom, aen d'ander by de zee op een uitfleekendepuntonftuirievier befpoelt: 7t vertoonde hooge mig brand. Hyjoeg een bark tegen de
fteene muuren met vierkantige pun- wal, daer de Oceaen zeer hol fehoot.
ten : ieder punt was voorzien van een Zond derwaerds een boot met acht
fchildwacht-huisje buiten de boven- man: van welke,alzoo de boot te flarwal uitgemetzelt : na dezee-kant
zen fliet, vier verdronken: de andere,
ftond een verheeven baek op het bolwerk; boven de muuren ftaeken de telandgefwommen.zijndoor^tytf»
kruinen van drie daken uit. Men oor- jaerden doodgeflaegen. Kort hier na
deelde de magt tefwak, om zulk een wenden vier Zeilen na Nekker en Pievaftigheid aen te taflen. Martijn Thijs ters zoon de flevens- Tenzy de nacht
zoon dan loopt binnen een bogt, een op handen fehoot, 7 zoude flecht met
mijl ten noorden van hetflotGenipa- haer zijn afgeloopen; want zy de mabou: ten einde onderltond, of de Bra- troofen niet konden aen boord krijfilianen totfijnerbyfland tegen de Por-gen , als die ettelijke canooen vol wijn
tugeefen zouden afzakken. Stein cal- van ftrand haelden,en zieh overftallig
lenfels fteekt een leger-plaets af: be^ volzoopen. Metdendagzagenzede
komt aen een Portugeefche hoeve vier Spaenfche Zeilen zoo verre afgeverkens en hoenders,als ook befcheid d waelt, als men van de hoogile flenuit een overgeloopen Neger: dat de ge konde beoogen : namen zedert
landzaten rondom her zieh met de twee barken , en quamen achter Zamvlucht hadden gebergt binnen de ba wederom by Houte-been: die, door
flerkte Rio Grande. Dewijl dan niet ftorm uit de rievier Magdalena geheilzaem Hond te verrichten, keerde dreeven tot onder Jamaica , aldaer
de vloot na 7 Reciffo. Zulx niets van een bark tegen ftrand joeg : voor
belang is uitgetecht. Alleenlijk wier- fanta Martha een fchip met vier honderd Negers, en zedert op dehoogte
van
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van de ftroom Magdalena een rijk gen, aen de ammirael Rafpuru , wegelaede bark verooverde. Ook na- gens de aentogt der zilver-vloot.
men Nekker en Pieters zoon een ko- Op den tien den dag, zedert de vloot r*elvkt
ftelijk fchip van Caraques , den buit
lL
.
- I I
ß over , en de reis na huis. Houte- verhet, begon een orkaen uit alle
leen bleef alleen hengelen voor Mag- hoeken des hemels niet anders te
dalena : ontdekte by het hooge land waeyen, of hemel en aerde vergaen
Martha achtien Spaenfche Zeilen, zoude. De golven fcheenen te fteiftreek houdende op Carthagena : ver- geren tot de wölken. De flag-regemeefterde een fregat van Carthage- nen florten neder, als ten dage Nona , welk wegens de harde ftorm achs. 7 Onweder duurde twee volle
verlaeten moeft ; maer bemagtigde nachten en anderhalve dag en had
eerlang een tweede fregat. De ge- Zeilen en wand aen flarzen gerukt.
vangens klapten : hoe de ammirael 7Setup flingerde, dat alles kraekte:
Thomas de Rafpure op de uit-hoek en dreef op Gods genaede , zonder
Anton de flevens van elf fchepen na de minfte kennis, waer of voor wat
Porto Belo wende , om aldaer het kuft. Eindelijk bemerkte omtrend
Peruaenfche zilver telaeden. 7 Ver- Campeche te fwerven: weshalven derooverde fchip met Angolafche.N egerswaerds fleevende. 7 Galjoen Franliet Houte-been weder vaeren; doch cifcus de Natividad dreef eindelijk
behieldeen fregat met talk, huiden, zeer reddeloos ter zijde. d'Hopman
tabak en vleefch gelaeden , welk Frans Nicolas verzocht: ik, zoo veel
dicht voor de kuft Rio Grande nam. doenelijk , hem wilde byblijven:
Hy bleef aldus ruitende, wanneer de alzoo beducht ftond , dat dicht op
De zeer
rijke zilver- zilver-vloot van Nieuw-Spanje, hoe- de droogte las Areas verviel. Doch
vloot van
daenige nooit belangende haer over- eerlang ftak een geweidige noordeJuan de
groote lchat was afgegaen , d'ankers wind op, die den groote maft over
Lua.
lichte voor Iuan de Lua. Zy voerde boord en 'troer aen ftukken fmeet.
voor de kooplufden een en twintig Ik dreef dan zonder matt, Zeilen en
honderd duizend , fes en negentig roer , buiten hoop van behoudenis.
duizend drie honderd en veertig Daegs te vooren zag ik een galjoen
reaelen van achten, behalven de on- zonder matten; doch konde niet bywaerdeerlijke rijkdom voor den ko- komen : alleenlijk merkte dat Naning, de koftelijke waeren die zom- tividad niet was, van welk voor vijf
mige voor zieh overbragten en het dagen fcheide. 's Nachts wanneer
geen fleels gewijs verdonkertaen de voor het anker reed, befchouwdeik
koninglijke rentmeefters niet was lanx Hrand , niet zonder verwondeaengegeven. Miguel de Echacareta ring , verfeheide lichten : waerom
was de overvoering van zulk een fchat met den dag te land derwaerds ftapin negen galjoens , buiten een mer- te. Tegen d'oever fpoelden meenigte
kelijk getal fr egatten en minder vaer kaffen vol anil cochenilla , baelen
tuig, aenbevoolen; doch alzoo ftierf, zijde en lijken. Vond den hopman
terwijl de vloot zeilvaerdig lag, voer- Balthazar de Amezquita eigenaer van
de Manuel Serano de Ribera de vlagge.het fchip Antonio : welk volgens
Uit
een afgeworpene brief gefchre- fijn verhael, zoo vol waters fchomBrief van
ven by Peter de Ancieta , den darde melde, dat ftranden moeft. 7 Schip
Ancieta:,
beheizende van wintermaend des jaers feftien fliet terftond aen duizend ftukken.
het fchrikkelijk ver- honderd een en dartig , kan 7 weder- Verloor twee en twintig man en de
gaen der
vaeren defer vloot duidelijk verftaen. gantfche fcheeps lading, uitgenomen
aldertijkfte
d'Inhoud luid aldus. Den eerften dag, het zilver welk behield , behalven
vloot door
eenorkaen. als op den veertienden van wijn- rwee baer, en fes kitten met reaelen.
maend de vloot buiten de haven Wegens de vloot will niet anders:
yan Neuva vera Cruz liep, wierd ik by als dat ter eerfter dag, toen d'orkaen
den zee -voogd Ribera afgevaerdigt: begon , het galjoen lufepe driemael
om voor af tot Havana tijding tebren- om hulp fehoot, gelijk ook het fchip
van Domingo d'Arano. De bevelHhh 2
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hebber Francifcus de Supide wende als de flevens zette op Havana. 7 Amwel fijn galjoen Terefia ten byftand; miraels fchip Iufepe en Terefia 7 galdoch de ftorm en hemelshooge bae- joen der onder-zeevoogd , nevens
renbeletten het goede voorneemen. andere , zijn vergaen. Nooit voet
Hy zag dan de fchepen zinken. rijket vloot af. Twee reddeloofe ZeiVoorts verhaelde Amezquita aen An- len hebben alleen Havana gekregen.
cieta : hoe hy de fregatten mifchte Een is te rugge binnen Vera Cruz gedrie dagen voor den orkaen. Het gal- keert : een geftrand bergde wat ziljoen Rofario , gevoerd by Balthazar vers. Overlegt, mevrouw, hoe zulk
Spinöfa, dreef zonder matten en gal- ongevalden Spaenfchen kroon zal
dery. Terefia flingerde tot zinkens toe fmerten. Uit Vera Cruz Zohd ook Briefvm
vol water. In zulk een jammerlijken Alonfo Garzia defe letteren aen me- GanJ* :
ftand liet Amezquita de vloot, op de vrouw Beatris tierrera: Met de verhoogte van twee en twintig graeden, ongelukte zilver-vloot zijn gefneuden vijf en twintigtle der wijn maend. velt meer als twee duizehd zielen:
Aen defe vertelling, uit de mond van en rijkdommen, welker gelijk Spanje
Amezquita, knoopt Ancietafijneigen nooit heeft verwacht. Van de zelve vansevorder weder-vaeren. Ik keerde, plaets fchreef ifidorus Mendes Seque- *""*•
fchrijft hy, na mijn fchip, welk by de ra , den vijftiende der louwmaend
ftijve noorde-wind gevaer liep : ge- desjaers feftien honderd twee en darraekte eindelijk binnen de rievier Ta- tig. Een klein fcheepjen van Campe- Hoe de
bafco : alwaer de priefter van het dorp che brengt hier Voor nieuws in : hoe 2 ! Ä S
eeh brief ontfing, gefchreeven by den een verdwaeld zeil, voerende dartig in ftorm
Urand-meelter, die het äengefpoelde koppen, die alleen uit het ammiraels ver*tH&'
goed zoude bergeh: hoe vijf fchepeh fchip laßpe, zinkende met vijf hontegen den avond na ftrand liepen. De derd zielen , haer in de floep begainhoud der vordere brieven luiden Ven; doch zouden ook aldus vergaen
gelijk volgt. loan de Ledejma verwit- zijn, dewijl onvoorzien van levensBrief
tigde uit Mexico den Jefuiet Diego Sofa
van loan
hiiddelen dobberden : tenzy een
Ledefma.
binnen Romen aldus. 7 Verlies der fcheepjen haer overnam. Men heeft
alderkoftelijkfte vloot uitgezönondertuflchen bevonden
op wat
derd twee fchepen, is buiten bedehwijfe
zieh
den
gantfehen
handel
had
kirtg zeker.De Spaenfche kroon heeft
vry meer goederen verloören , als toegedragen : namentlijk de zeePieter Hein weg - fleepte. Onder de voogd Manuel Seranofleepte de floep
drenkelingen drijftook de markgraef achter het galjoen, terwijl het ruim
Saunas. 7 Galjoen Terefia is gezon- vol Water begonde te fchömmelen:
ken met een onwaerdeerlijke fchat ten einde zoo veel volks des noods
enaenzienelijke perfoonaedjen. Ten bergde, als de floep konde voeren.
minflen bedekt d'Oceaen twintig hon- Doch de dartig totCampecht geland,
derd duizend realen. Binnen de bemerkende 7fchip Zonk, maekten
ftroom Lagartos is een fchip gebergt. haer meefters van de floep, en hakten
Van de overige weet niemand zeker- ter heder diebereeds aldaer vonden,
heid. Hier komt tijding in, dat een onder welken ook den mark - graef
Perüaenfch zeil met vier tonnen- Salinas: lieten ook den ammirael niet
goudsisverongelukt. 7Zijn verbor- toe, hoewelöotmbedigöp7zinkengene oordeelen Godts die Spanje de galjoen om lijfs betgi'ng fmeekte.
Brief van ftraffen w n . Vorders flaet voor han- Salinas quam meeft ottiTiäls, ter oorzaek een köfler vol kleinoodjen in
Tirolmonte. den een tweede brief uit Mexico ,
welken Francifcus Tirolmonte affchik-de floep övet-zette. Dit was aller
te aen mevrouw Maria Rodriguez. gaeding; doch konden de büit niet
Buiten twijfel, fchrijft hy ; zal het deelen, dan tenzy d' eigthaer aen
Spaenfche hof hebben verftaen het kant geholpen was. Zoo haeft van
ongemak der zilver-vloot, welk tref- boord Hakan zonk 'tgaljoen. Niete voor de kuft van Campeche , zoo mand had dit fchelm-ftuk ooit geweten, indien niet onderling oneens
wier-
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Wierden over den buit. d'Hoog- tijd; want als dan in de bogt voor
bööts man Francifcus Granillo fcheen Vera Crux dikwils de Orkaenen een
meer te willen hebben, uit kracht grouwzaeme zee maeken. Uit een Hoe groo:
koflen
fijner bedienihg, als twee gebroeders afgeworpen brief, gefchrevert byden de
vallen va r
de bezetlos Farfanes konden goed-vinden. betaels-hCCr Francifcus Soarez , blijkt:
binnen
7 Gefchil, ruchtbaer gemaekt, hielp höe veel de twee regementen binnen ting
Salvador.
Granillo in den kerker tot Campeche.de ftad Salvador, 7 eerfte onder ChriDefe gepynigt beklapte de andere. ftovalMexia Bocanegra, böftaende uit
Alle leidenze de wijt op denkäpel- negeh krijgs-benden, ieder fterk fettig
laen Cardenas, die haer tot het mis- koppen, 'tander onder VafodeMaJ:
drijf aenhitfle. Los Farfanes zijn OAt- carennas,fterkdartien benden, jaerBrief van vlucht. Vorders komt hier een brief lijx den Spaenfehen koning ftonden:
Amezqui- van Balthazär de Amizquita , behel- namentlijk vier honderd, twee en
ta.
fende : hoe hy op de kufl Tabafco is dartig duizend, drie honderd en negeftrand: een fchip hoordefchieten, gen guldens. MaerdeNederlandfche
welk zedert noch hoorde noch zag: raden op Reciffo niet afgefchrikt door
de fregatten hebben 7 meeft tegen de vergeeffchc toeleg des vöorleeden
ftrahd gfejaegt: 7 galjo£n van Alonfo jaers op Rio Grande, vatteh eenhieüSnares flingerde völ Water en mafte- we aenflag by de hand Dartien krijgsloos. Voor vetus Vera Cruz , verhaelt benden wierden gefelieept in zevenVorders Sequera, heb ik gezien een tien zeilen : ten einde aen de ftroom
groote malt, reede en boeg-fpriet op Formofo een fterkte bouwdert. De Porfttänd geworpen. 7 Gerücht loopt, tugeefen te onmagtig ftaeken een päkals of de galjoenen Natividaden Rofa- liuis met drie honderd zuiker-kiften
riohaet binnen Havana gebergt had- in brand, en namen de vlucht. d'Am- Togt van
den. d'O verige zeilen houdmenver- mirael Walbeek , aen den oever van Walbeek op
loören. Noch zijn letteren onder de Formofo geland, Vond geen gelegend-Formofo.
man , welke de gezach-hebber over heid voor een nieuwe fterkte: alzoo
Nuevä Vera Cruz aert fijn vader af- de ftrand , geeti vuur-roet fehoot
fchikte.
De veröhgelukte zilver-Vloot breed, bezet lag met boffchaedje, achNoch een
brirfbehel- zal byzonder de beürZe tot Seilillkn ter welke hooge bergen reefen , die
zende het
veTgae'nder
buiten gemein öntftellen. Nooit ging
over ftrand heetfehten. Zette Voorts
r
SP
'jke7 vloot uit defe haven onder Zeil. na Serinhain, en aldaer ettelijke huiBovett alle Waeren koftelijk de gal- zen,en een koftelijke züiker-rtiöolen
joenen JüfepeenTerefia , 7eerfte ge- inaflehe. Bymangelvaflkarren konvoetd by ManuelSerano, 7 arider by de de twaelf honderd zuiker-klfteh,
AndraäS de Ariftkaval, beide orier- hier gevonden, rtief äf-haeleü. Vöor
vaerenezee luiden, orilanx uit China Porto Calvo verbrät.de Walbeek een
ovetgekömen. Vootdlt ongevalder karveel: vorig op Catoäfigibi eenige
vloot gaf God een voor-teeken fijner hoörrtbeeften, eh keerde zdhder ängramfchäp; want een aetd-beevihg dere vetrichting na 7 Reciffo. De krüiin zee fchudde de fchepen, en wierp fers ondertuflchen bragten hü en dan
ettelijke gebouwen ter aerde. Oök prijfen binnen. Men hervät wederom
lichte de vloöt d'ankers, zoo als een nieuwe tortt. Martijn Thijs zoon
Verrichting
's daegs te Vooren haer opper-hoofd voerde de vlagge örider achtien Zei- van
MarMiguel de Echazaretta begraeven len : Stein callenf eis 7 gezach over tijn Jhijsen
Was : diervoegen fchielijk door de veertien krijgs-bendeh. Des nachts zoon
Stein-Caldood over-vallen, dat geen uiterfte voor d'uithoek Auguftijn genaedert, lenfels, op
Wille konde öntwerpeh. Weinig da- vöftden een rif larixftrand, waerop d'uithoek
Auguftijn.
gen na 7 vertrek der vloot, wierden de zee hard brande : eindelijk een
öp luän de Lua honderd en zevfchtig kleiheinwijk, welket mbndmeteen
huifen aen koolen geleid. 'tSchijnt ftofm-kat geftetkt lag. De vyand
de Spanjaerden, uit vrees voot d' Hol- lbfte een gefchut öp de gemande booländers , dfert tiehden der wijn- maend ten , die echter birifien roeyden , en
zeil gingen, hoewel een ongeleegen niemand gewaer wierden als fes ruiHhh 3
ters,
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ters, en weinig verder twee borft- wel befloeg. Met vijf honderd man
weeringen, d' een boven den ander en veertig Negers rukt des avonds
tegen de voet-ftrand op geworpen. ten fes uuren uit 7Reciffo , voorby
Terwijl de Hollandfche piekeniers Olindaflrandlanx. De Portugeefche
aen landmeinden te fpringen, bran- ruiterwachtrende gefwind na'tReal,
den, by gifling drie honderd Portu- twee uur van Olinda , om Albuquergeefen, gelijkelijklos.Op den-bergver- que hier af te verwittigen. De regen
roondezich meer volk. Defcheeps- had , tegen gewoonte des tijds,
raed ftond bedremmelt met 7 werk, twee dagen opgehouden : was and'inwijk was zoo naeuw, dat alleen- ders onmoogelijk geweeft voor de
lijk zes booten gelijk konden landen. Hollanders haer oogmerk te bereiOok fchoon de vyand geflagen wierd ken: alzoo drie ftroomen moeften
van achter fijn borftweering, ftonden door-waeden , alle meer als tot de
de befpringers ten deel voor 'tgefchut middel diep, de tweedeftijfeen vier
envuurroers uit de fterkte Nazareth en deeluurs wijd, ten zuiden Paraopden berg. Ook konde Nazareth tibi: dedarde, aen d'over-zijdevan
(indien gewonnen wierd ) naeuwe- Paratibi , bereikte een half-mijls
lijx verdeedigt . tenzy de gantfche breedte. Zy trokken voorts over
berg rondom befchanfcht was, 7 geen hooge fteenachtige bergen , en dan
niet alleen koftelijk zoude vallen, door enge paden, daer flechts man
wegens fwaere bezetting , hier toe voor man konde gaen , twee uuren
vereifcht; maer ook ondoenelijk,ter lang , by zulk een pik-fwarte donoorzaek der roode berg-aerde , niet kerheid, dat niemand onder de dichbequaem om befchanfing te maeken. te lommerder boflchaedje twee treVoorts leverde de kaele berg noch den verre konde zien. Weshalven de
hout noch ververfching. Behalven benden nu en dan van elkander
dat het flormen veel gevaer na zieh dwaelden ,• doch geraekten t'ellefleepte. d'Ingang der haven ftond kens niet zonder merkwaerdige
zorgelijk : dewijl een fteene bank befliering Gods , wederom by een.
geen toegang liet, als tuflehen fmalle Voortslaggrootgevaer, om ontdekt
openingen: welker voornaemfte ver- te worden , door de meenigte huizekert lag met een fterk water-flot, fen en volk-rijke dorpen ter rechter
en binnenwaerd door de vaftigheid enflinker-handdeswegs, als ook op
Tuntael. Lanx de zee-kantbeletten d'een en ander zijde van Paratibi,
de barningen het landen , en een behalven de verfeheide zuiker moofwaere vierkantige toorn den opgang lens rondom Garafu. Indien iemand
na de fterkte Nazareth, welker tempel
d'Hollanders had gewaer geworden,
verre in zee geflen word. Dufdanige
redenen rieden den aftogt. Aldus dan konden lichtelijk de wegen metomkeetden wederom onverrichter zake. gehakte boomen geflopt hebben, en
Alleenlijk verooverde Schuppe op de de togt zoo lang bekommen , tot
ftroom Formofo twee karveelen met hulp benden bequamen uit Real.
vijf honderd zuikerkiften . Martijn Waerom d'Hollanders d' huifen mijThijs zoon wederom uitgeruft voerde den , en zoo flil als doenlijk voort
twee en twintig zeilen tot een wigti- rukten. Wie haer gemoete wierd
ge toeleg : vier fchepen vol zuiker nedergehakt: behalven weinige, defcheiden van fijn vlagge na Holland, welke zieh vrywillig over gaven.
met den overflen luitenant Stein Cal- Den eerften van bloey - maend des Garafu
r
lenfels en de raed Serooskerken.Voortsjaers feflien honderd tweeen dattig, JJjj2?
bleven noch voor de Brafilfche kufl geraekeenze tegen middag voor de
dartien fchepen, onder 7beleid van ftad Garafu: met drie krijgs-benden
loan Maft. Terwijl defe af en aen hield bleef Rembach in flag-orde ftaen : met
Zeer merkdrie andere overviel de ftee-voogd
waerdige lanx de wal, nam de ftee-voogd van
togt van 7 Reciffo nevens d'overfle Rembach onvoorziens de ftad. De ingezeeteRembach
nen hadden de minfte vrees voor de
na Garafu. een gevaerlijke aenflag voor , die
Hollanders: als die de wegen onbruikbaer
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baer oordeelden,by de gewoonelijke ftad-voogd van 7 Reciffo rrok met den
regentijd. In d'eerfte torn fneuvelr roof Uit Garafu : ftak ettelijke huifen
den omtrend honderd Portugeefen, in bramf : en nam fijn weg , drie
meeft voornaeme koopluiden ; die uurengaens, na7flot Oranjeop7eimet haer goederen , herwaerds uit land Tamarica. Maer Albuquerque,
Olinda gevlucht, zieh alhier ter neder- verkondfehaptdefer togt, vaerdigde
floegen. Weinige, onder welke fes gefwind af een Spaenfch regement
Francifcaenen,zi)n gevangen. De ze- beleid by d' overften Ferdinand, Luigen ftond d'Hollanders op acht doo- dewijk Barbalho en Paulus de Perada,
den en vijf en twintig gequetflen, ne nevens een merkelijk aental vry wilvensde verwonde Rembach. De flad- lige Edelen ; doch quamen veel te
houder fmeet twee honderd wijn- laet. Nu en dan vielen prijfen binnen.
pijpen den boodem in; ten einde de Den portugeefen (aldus aller wegen
foldaet zieh niet vergat in den drank. in geduurig wapenfueet gehouden
En alzoo hier veel fchoon vrouw- teland, enopzee dag aen dag fchaevolk was , befloot hy alle binnen de lijdende) begon 7 hoofd te hangen
Cofmuskerk, omtegen fchennis te be- na vrede : temeer alzoo geen fwaere
Briefvan Vrijden : en bequam groote buit. Devloot uit Spanje ten hulp te gemoed
Serraon.
.' „
_
\.
r „
zagen, eneen geruchtging : dat de
pnelter DuarteMendez Serraon,Wiens Weft-Indifche maetfchappy fterke
onder-febepte brief de bewind-heb- toerufting maekte. Peter Alvares dan Torrtufe"£n
ber loan de Laet zelf heeft gelefen, (onder d'Hollandfche krijgs - over- vrede:
fchat den roof, by d'Hollanders, weg- ftenbekend, alzoo eertijds haer gegeftefc.pt, op negentig duizend gul- vangen was ) door Duarte d' Albudens , behalven de fchaede die Garafu querque, wien de land-voogdyfchap
ringle' ^y n a e r v e r w o e fi ; mg leed. Verhaelt pernanbuco eigen toequam, en des
ftadGara- vorders : dat de ftad, genaemt Villazelfs broeder Matthias , voerende
(<*>
de'fantoCofmo de Garafu, vijf mijl ten 7opper-bewind des Brafilfchen oornoorden vanOlindalag : doch afnam logs , afgevaerdigt na 7 Reciffo, vermet d'opkomft van Olinda : en we- zocht onderling gefprek , tot beder begon aen te nemen zedert Olin- flichtingder gefchillen tuflehen haer
daes vernieling; alzoo de voornaem- en de Weit Indifche maetfchappy.
fle koopluiden van die Had alhier ) De raeden op 7 Reciffo ver ftonden
huifen bouwden. 't Had drie kerken, elkander niet, wegens defe befending.
Cofmus, Miferkordia en Heremitage Zommige meinden , dat hier een
defanta-Crux: als-ook twee kloofters, loofe trek achter fchuilde en de
Invocacaon de Antonio, bewoond by
zaek den gebroeders Albuquerque niet
Capucynen, eneen ander toe-gewijd
aen Francifcus by Francifcaenen. Deernftwas. Andere hielden het tegenhoofd-tempel Cofmus , gebouwt op deelftaende, Alzoo d'Alburquerques
de manier van een breed Hollandfch genoegfaem konden overflag maken:
huis, vertoond een hooge en aenzie- datze Pernambuco quijt waeren , 7 z y
nelijke ingang : waer voor twee ftae- de Welt Indifche maetfchappy meeken ftonden, in wiens top een klok- fter bleef, het zy de Spaenfche koke hing. 7 Francifcus -kloofters leid ning defe land-voogdyfchap bemachbinnen een ruime muur, in 7 midden tigde ; want de koning zoude die in
van een vermaekelijk hof : had we- zulk een geval aen fijn kroon brenderzijds van 'tgefticht een toorn. gen , als een geweft met den fwaerde
Serraon fchrijft vorders : dat 7 meefte gewonnen ,often minfte d'onkoften
volk, vierende d'hoog-tijd van de den Albuquerques afvorderen , welke
fanten lacob en Philips , ter miffe was, gefpilthadinden oorlog, died'Albutoen d'Hollanders aenquamen : en querques nimmer zouden können
hoewel eenig krijgs-volk uit haer vergoeden. De verre-zienende raevenfters zagen, meinden Portugeefen den bemerkten, hoe't was of niet,
te zijn , die een aenflag maekten op hetwaseenfehaedelijk werk voor de
Tamarica t gelijk 'tgerucht liep. De maetfchappy, indien zieh eenigzints
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in eenige onder-handeling inwikkel- py is onfchuldig aen de verwoeflinden: om te zien voor hoe veel dui- gen, die gy luiden bereeds niet anzend zuiker-kiflen 7 Reciffo den Por- ders als met verfchrikking kond betugeefen zoude worden ingeruimt. fchouwen. Swaerder ongemakken
Want behalven de raeden geenzints flaen te wachten. Uwe dwaefe hardhaer ver- aemachtigt waeren , buiten kennisnekkigheid veroorzaekt zoo veel
%!£
van haerrneeftersde bewind-hebbe- quaeds. Spaenfche krijgs-knechten
en waerom. r e n , zieh in te laeten tot zulk een
können immers Brafilniet verdeediwichtigen handel • zoo ftond daeren- gen? 'tLand leid overal, zelf voor
boven te beduchten , dat eensdeels een kleine magt Hollanders opcn :
de Brafiliaenfche bondgenooten, den om afbreukte lijden. Gyhebtgeen
Hollanders mogten afvallen , en met byltand uit Spanje te koopen , volde vyand verzoenen, bemerkende: gens 7 af fchrift der brief op 7 verhoe d'Hollanders, voor zuiker uit te overde fchip RocqueBarrosbyonsafkoopen , de,bond-genooten lichte- geworpen. Hoe zal de Spaenfche
lijk in den nood lieten: andersdeels kroon 7 hoofd bieden aen den zeegfneedmen den weg af voor de Portu- haftigen Sweedfchen koning enovergeefche onderdaenen , die lang haer winnende Duitfche vorften, die den
bekomfl hadden aen Albuquerques kaizar Duitsland te bang maeken >
hardnekkige tegen-ftand, om zelver Waerom Portugael ondraegelijke lamet d'Hollanders over'tnederleggen llen draegt. De geduchte vloot uit
der wapenen tefpreeken : ten einde Texel, de Maes en Zeeland naedert.
wederzijds geruflelijk voordeel ge- Hoe zultgy luiden dankonnen'tvernooten uit het geen de boodem van derf ontgaen, die nu dagelijx- verdorPernambuco levert. By-aldien Peter ven word? Wy bieden u aenbillijke
Alvares yoet kreeg tot eenig gefprek, voorwaerden, op welke blijven zult
Albuquerque zoude de mifnoegdege- by een vreedzaem bezit van het
durig met defe voorwendingpaeyen : uwe. Namentlijk men ftaet toe, vrydat hy bereeds het werk ter hand heid van Gods dienft en handel op
floeg, om eenmael het land tot rufl te 7 Vereenigde Nederland, betaelende
brengen. Narijpeoverflag dan kreeg d'helft minder tollen , als aen den
Alvares ten anrwoord: de Weft-Indi- Spaenfchen koning. Indien dufdaefche maetfchppy was gezind, 7t bezit nige voorflag fottelijk af flaet, hebt
op Brafil, met de wapenen bemäch- afte wachten 7 uiterfte, 7 geen den
tigt , met alle mogelijke magt ten oorlog mede brengt. De verfpreyde
uiterfte te behouden. Indien Alvares letteren deeden weinig vrucht : ter
zoo verre Albuquerque beweegde, dat oorzaek d'ingezeetenen met krijgshy t land ruimde, zoude voor dufda- volk overlaft , niet derfden reppen.
nige verrichting een rijke belooning Men geraekte nu ook achter't geheim
mval der geuieten.dHollanders zedert aen Bar- van een verraeder, dewelke alle geHollanders. raGrande teland geltapt,roofden veel
heimeniffen der Nederlandfche ftaet
wijn en tabak , en verbranden twee uit 7 Reciffo over-briefde aen de Portudorpen, als ook de zuiker-riet-vel- gees Rocque de Barros , door een Muden en zuiker-moolens op Catuwan- laet: die, wegens over en weder
ba, en noch een aen Barra Grande en gaen verdacht geworden , ter hechdrie in Porto Francefe. Ondertuflchen tenis gefteld, beklapte eenDortenaer
waeren in aentogt de bewindliebbers Leonard van Lom , op-ziender op de verraed
Matthijs van Ceulen uit Hollandop hetveroverde prijfen en vertaelder der l*"dL"An
fchip de Fama nevens drie jagten, en Portugeefche brieven. Defebekende umontloan Gijffeling uit Zee lan dop Middel- tot zulk een heilloos werk gebragt te dektbürg, vergefelfchapt met de fluit de zijn binnen Amßerdam, door een PorBrievenin Lee"u>- Men had nu aller wegen uittugeefen koopman aldaer, namentBrafiige- 't Reciffo brieven geflrooyt onder de
lijk Duarte Rodrigues Delues : met
ß
n
Por
d'elV p'or- ^efen
te landwaerd , van in-welken een be-eedigt verdrag floot,
tugeefen. houd: de Wefl-Indifctie maetfchapen daer op de miffe ontfing van een
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Amflerdamfche priefter achter de ooverden een pakhuis vol zuikerNoorder - kerk , tot meer bevefti- kiften en tabak : en branden alles
ging. 7 Verdrag behelfde, hoe zieh wijd enzijd af, en onder andere gena 7 Reciffo zoude begeven : aldaer bouwen een koftelijke zuiker-mooalle gelegendheid na fnuffelen : en len. Hopman Byma leide infchelijx
de zelve aen Barros bekend mae- een vermaerde zuiker moolen lanx
ken, by alle moogelijke haeft. Het de beek Maria Farinha aen koolen.
fchelm fluk wierd doodwaerdig ge- Doch Martijn Thys zoon, gefcheiden Wederomkeurt. Men hakt dan Lom de twee van de vier zeilen die te huifwaerd togt van
voorfte vingeren der rechterhand keerden , zukkelde lang onder de Martijn
Thys zoon:
af, daer na 7 hoofd, en voorts t lic- middag-lijn: geraekte onder 7 eiland
chaem aen vier ftukken. DeMulaet Vaca alwaer ieders beraemde orde
isgeworgt, en infchelijx onthoofd. den hopmannen ter hand ftelde : verMaer de bewind-hebber Ceulen be- fpreide de vloot; doch vereenigde
Vreemd ei.
land Majo. zichtigde het eiland Majo , rondom wederom voor Havana: en liep, door
met fteile fteen- klippen : heeft twee de ftraet Bahama, niet zonder fwaere
zoutpannen, enovervloedvan paer- ftormen en ongemakken , na Holden , efels, veldhoenderen , ver- land. Doch Galeyn van Stapels , de-van Stafcheiden gevögelt , en inzonder- welke met een jagt van Martijn Thys pels:
heid bokken. d'inwoonders, zoo- zoons vlagge fcheide onder Bonayre
ber gekleed, met halve pieken en hield voorby d'uithoek Cotoche na
verroefte houwertjens gewaepend, Sifal, welk dorp, ledig gerooft, hy
zijn gebanne Portugeefen , dartigh aen brand ftak: haelde by nacht een
in getal, waer onder een vrouw bark weg op de reede van Qampeche:
haer bevond. Aen het opperhoofd uit welke Had zeer verre haer in zee
Amaro fchonkenze jaerlijx acht dui- vertoont het witte kloofter Francifzend bokke-vellen. Hy liep vor- co. Smeet eindelijk over ftaeg na de
Reife der
ders voorby 7 eiland del Fogo, ken- Zeeuwfche kuft. Cornelis Jol toegebtwindvan Houtehebber
baer aen een hooge bergh wiens
naemt Houtebeen quam in 7 middenbeen.
Ceulen.
kruin boven de wölken fteekt, en
vuur fpouwt. Ceulen verooverde der zoomer-maend met een zeer
weinig verder "tfchip fan Peter, ge- rijke buit binnen Texel: zette eerlaeden met wijn en flukgoederen , lang met 7 jagt den Otter wederom
en liep gelukkig ter reede voor 't Re- zeewaerd : bracht voor 7 Reciffo een
ciffo: gelijk ook, eenige tijd na hem, fluit vol wijn. d'Overfte Schuppe,
de bewind-hebber Gyffeling. Wan- naeuwelijx te rugge gekeert voerneer defe alhier te land Hapten, de 7oppergezach over vijf honderd
gingen vier fchepen, twee floepen , man , en loan Cornelis zoon Lichthart
fes zeil booten , een bark en boei- de vlagge van drie Zeilen een zeil- Sterkte
jer , met drie benden foldaeten boot en vijf floepen, Schuppe wierp Formofo by
en honderd en veertig uitgepikte aen de zuid-zijde van de rievier For- Schuppe invuur-roers zeil. 7 Hoogft gezach mofo , gefwind 7 volk te land: vlooggenoomen :
Togt van
over de fcheepen ftond aen Joan na de hoogte, voor welke de fterkte
Mafien
Schuppe. Maft, over'tland-volk by d'overlte Formofo aldaer blood leid. De fterkSchuppe. Zy Hapten achter 'tfleene te , voorzien van wijde graften, fteilrif der rievier Alexio uit : overvie- le hopge wallen en vier ftukken gelen ettelijke Portugeefen en Negers fchut wierd by hem mannelijkbein haer huifen : trokken des nachts ftormt , en flormenderhand verdiervoegen , dat voor het eerfle overt. Hy hakte alle de bezettelinkrieken des daegs den oever der gen ter neder : nam alleen gevanftroom Formofo onder de voet kre- gen den flot voogd Peter Albuquerque.
gen, en aldaer twee rijke ree-zeilen De bevochten zeegen was heer- fijn voren een karveel. Landen zedert in de lijker geweeft indien niet gekocht dere zegen.
reede Camarigibi: overrompelden in wierd met de dood 'van den maneen vlek vijftig Portugeejen : ver- haften hopman Philibert du Buffon
by de ftrotin en achter 7oor uitge-
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fchooten. De klem geflaegen tot de fchoonfte hoek lands van geheel Perwonde, namdengequetften fchielijk nambuco , daer alleen meer zuikerweg. Dit quaed overvalt de verwon- moolens flaen.alsin geheelPernambude in Brafil veeltijds. Vier gelaeden co: anderfdeels, omeen open wegte
barken en een pakhuis.alle vol zuiker, houden tuflehen 7 Arryal en de uitwierden by den vyand in brand ge- hoek Aug uftijn. Dit dubbeld voordeel Schuppe
en Lichtflooken. Schuppeflechtede veroover- porde Schuppe en Lichthart tot eenhart
Valde flerkte : ftak wederom zeewaerd : torn op d'Afogados^ Zy rukken danien op de
en lande ten noorde der rievier Anto- voorby de fterkte JEmilia lanx 7t vlak-Afogados;
nio Grande. Hier bemagtigde hy een ke land, na de ftroom Capivaribi: over
ftorm-kat met vijf ftukken gefchut: welke gezet waeren, eer het de portuverwoeflefesfchepen.die haer een tijd geefen merkten.En defe fterk honderd
teweer ftelden; en nam twee andere en dartig man, verbeten eerlang haer
in d'haven Camarigibi. Hy keerde ein- befchanfing, en weeken bofch waerd;
delijk na 7 Reciffo.Defe togt van Schup- doch, gefterkt met vier benden ltalipe ftond den Portugees op dertien Zei- aenen, uit t Real, vallen heevig de malen , ettelijke verbrande zuiker-moo- troofen aen, die onder 'tbefchut van
lens en pakhuifen als ook een ter veertig muskettiers een begraeving
aerdegeflechtflot. 71 Jagt Swol quam maekten op de breede weg, die na
omtrend dees tijd reddeioos binnen : 7 Real ftrekt. Maer defe te fwak behad flaegs geweeft tegen een Spaenfch gon den te deinfen: grijpen wederom
galjoen met acht en twintig fwaere moed, zoo haeft d'overftezW^gtc
ftukken en vol volk: zoude het echter hulp quam. De vyand wijkt na een anmeefter geworden zijn indien niet dere weg.bezet by Byma en Bongarjon:
eenongelukkige fehoot den malten fliet hier wederom 7 hoofd: enwend
hetfokke-wandwegnam. Ondertuf- ter zijden af. Hopman Cloppenburg,
hardefchtrfchen bragten de krüifers geduurig hemontdekkende,fpat met ettelijke mutfelen
vuurroers op hem in. Eerlang rondom alhier:
verwoefting prijfen op. d' Hopmannen Byma,Ever°FrMce}e. wVn e n Rin^tng, ieder met fijn bende bezet, zoude re kort gefchöoten zijn,
keerden drie flevens noord waerd, en indien niet le Grande voor Cloppenburg
ftapten by Porto Francefe te land. Lei- ruimbaen maekte, en den vyand wanden alhier drie zuiker-moolens in af- fchikter orde deed vluchten. Defe liet
fche , behalven verfeheide andere ko- hier twintig man en zeitig vuurroers
ftelijke gebouwen: en fleepten een rij- leggen. Deraedenvan7.Ktf«^,omde en verfehlt,
ke karveel weg. Wegens helddaedjge aenflag dichter by te woonen, bevon- dt tagten.
verrichtingert kreeg Laurens van Rem- den haer binnen de fterkte Mmilia:
bach de colonels plaets des vertrok- verkondfehapt wegens den gelukkiken Waerdenburgs. Totoverfte-luite- genuitflag, zonden gefwind allelijfs
nant wierd gevordettSigifmundschup- en krijgs-behoeften na 7 leger in floe/Xf.d'AenbiedingderTapuyerfchege- pen en booten : en volgden zelf te
zant konde nietaengenoomen, ver- paerd derwaerds, vergefelfchapt met
mits 'tzoomer-gety verloopen was: de bende muskettiers van Wildfchut.
anderzints beloofde dat indien de d'Hollanders meefters der plaets , arHollanders, twee mijl by zuiden de rie- beiden fterk: om den voet, deze hadvier Grande, een aenzienelijke krijgs- den op 'tland aen d'ander zijde der
magt te lande wilde werpen, alle de rievierCapivaribi, te verzeekeren met
Tapuyers zouden haer byfpringen: en een vaftigheid. Dit fpilde veel arbeid,
de Portugeefen uit Brafil helpen jagen. ter oorzaek de aerde onbequaem was
Zedert gingen Schuppe en Lichthart op tot 7t fliehten van een fterkte: alzoo
een gewichtige aenflag met dartien een fteenachtige hardigheid heeft, die
krijgs-benden en twee honderd boots- met de regen weg-fmelt. Joan Smit
trefte achter ettelijke zuiker-kiften
De Afoga- gezellen. 7 Gelde de Afogados, alwaer
een party Portugeefen aen : wierd aldos hoeda- de vyand begraeven lag, Albuquerque
naa aele beichanfing opgeworpen, daer doodgefchooten. Sijn vaen-draeeenfdeels tot bevrijding van Verga, de ger zette echter toe : zulx weinig
ont-
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ontfnapten. 7 Gelukte/<? Grand,Clop- rievier Capivaribi, onder 7 befchut
penburg en Bongar fon immers zoo van 7 voornoemde huis met vuurwel. Op aenflag uitgetoogen over- roers bezet, doorwaede. Alhier ver vielen onvoorziensbinnen de zuiker looren de Portugeefen Hijf vijftig man,
moolen van loan de Mendoza twee behalven die in de voorige fchermutkrijgs-benden , nevens een rot. Defe zelihg fneuvelden. Den Hollanders
hadden den gantfchen nactyt ge- ftond de togt op honderd en dartig
waekt: in den morgenftond rutlende, koppen. Defe ruften federt die togt
quamen haer de drie Hollandfche niet : liepen geduurig op party door Hollanders
hopmannen op 7 lijf^ Hakten meeft geheel Verga : vonden nergens t e g e n - ^ " ^
alle ter neder. Zyfpaerden den ouden ftand , en de zuiker-moolens allentbevelhebber Antonius Ortiz de Men- halven vol zuiker, in bewaeringvan
doza , met een Portugeefch regement weinige Negers gelaeten. Rembach
onlanx herwaerds gekomen , over fchikte een trommel-flager na 7 Real,
welkopper-gezachbehield, ter oor- ten einde vernam na de gequetften,en
zaek de colonel aen land bleef. De byzonder nad'overfte Padburg, met
zuiker-moolen wierd in affche geleid. een brief van den gevangen Antonius
De gelukkige togten gaven den Hol- de Mendoza, en verzoek : 'tbeliefde
landers moed. Zy vatten dieshalven den Sandvoogd Albuquerque engyaeve
een gewichtig werk by d'hand. Men van Bagnola , d' Hollander s voor losbezet de begraeving in d'Afogados met j geldof by verwifleling, uit hechtenis
drie benden : en verdeelt 7 leger in Iteontflaen. De trommel flager, vrieh- Meefdev
^'^m
Merkwaer- drieflagordens. Colonel Rembach had \ delijk door Albuquerque bejeegent,
dige togt
devoortogt: Schuppe voerde de mid- bragt te rugge de wonderlijke oolie J««.».
van Remdel-trop : Byma d'achter-hoede. Zy aury voor den gequetflen Mendoza :
bach na
'tArryal.
waeden door de ftroom Capivaribi: welke drie vinger breed geftreeken
leggen opeen huis nevens de weg et- rondom de quetzuur, by een kogel
telijke vuurroers , om den aftogt te gemaekt, den kogel by 7gat uittrok.
veiligen: en geraekten zon der eenige Bagnola zond-aen Rembach de zelve
tegenweer voor tArryal. Vinden hier oolie, tot dankbaerheid voor Mendoeen lange ftraer, wederzijds met win za, w7elken Remb achin eenhang^bedkels vol allerley waeren. Doortrek- de na 7 Real liet voeren. Ondertufkendevallenaen7rooven: onaenge- fchen verfterkten dHollanders de bezien de vyand heevig uit 't naeftgele- graeving ind'Afogados met een houtegen flot fehoot, enden colonel Rem- wambas van vier ftukken voorzien,
bach en hopman Padburg fwaerlijk en een ftorm-kat van een goteling.
quetflen. Ten noorden voor 7 flot lag Ook wierd geduurig aen 7 voorvereen reduit met twee ftukken gefchut: haeldeflot gearbeid. Ondertuflchen
welk Schuppe ftormender - hand be- voerde Schuppe vier honderd koppen
mächtigt: 7 fwaerd verfchoonde nie- door de rievier Jangada by nacht na
mand. Schuppe was te fwak , om de Moribeca : naderende , vond de w7eg
ftukken na de fterkte te keeren: hy derwaerds met omgehakte boomen
vernaegeltze dan en trekt af. Doch dit geftopt: weshalven ter zijde omtrok.
ging zeer wangefchikt toe: zulx de 7 Volk had de vlekke verlaeten: d'huiPortugeefche bezettelingen heevig fen ftonden meeft ontleedigt van
uit haer fterkte vallen, en diervoegen huisraed: alleenlijk waeren uit de Vertoe-dringen: datmenonmoogelijkde ga , door vrees voor d Hollanders,
gequetflen konden afbrengen , on- derwaerds gefleept vijf honderd zuider welke ook den overften Padburg. ker-kiften. Schuppe ftak de brand in Moribeca
7 Was flechter uitgevallen, tenzy de 7 vlekke en zuiker : niet bleef ftaen, verbrand;
colonel Rembach , hoewel boven de als de kerk. Op d'aftogt leid hy
rechter teepel met een kogel getrof- noch in affche een nieuwe zuikerfen, die onder het rechter fchouder- moolen , keerde zonder vyand te
blad bleef leggen ) denindruk reisop zien ; want die gaf 7 platte land ten
reis fluite, ter tijd toe 7 leger door de betten. Den landvoogt Albuquerque

Iü 2

had

43(

D E R D E

BOEK:

had tot noch toe geen lijfs-genaede de boomen wederzijds der oevers
aen eenig Hollander vergunt; doch raekten malkander) niets vorderde.
wierd nu anders beraeden. Op goed- Een lichte boot nochtans quam met
Bedingpunten tuf- keuren dan der Spaenfche koning en geweld van riemen een mijl hooger
fchen de
Staeten des Vereenigden Nederlands, tot aen de zuiker-moolen, toebehooPortugeefen
en Hollan- zijn defe beding-punten beraemt. rende Joan Pais Barretto, en vernam
ders influk Men zal geen kerken afbranden, tenSchuppe aldaer niet: hoewel dit de
des oerlogs
zy
d'een
of
ander
party
uit
de
kerken
beftemde plaets was , om weder by
beraemt.
tegenweer bood. De overwinnaer een te komen. Schuppe bleef langer
blijft verbonden den overwonnene achter uit oorzaek van gewigtige
op verzochte lijfsgenaede aen te ne- verrichtingen ; want zoo als landmen -. en de gevangene voor behoor- waerd fcheide , ontmoet hy een belijk los-geld op vrye voeten te Hellen. graeving, dwars over een enge karre Wederzijds worden verboden ge- weg: voor de begraeving lag een grafr,
kaeuwde en vergiftige kogels, als diep tot de gordel toe: de borftweeook getrokken loopen. Schuppe tot ring ftond meer dan acht voet boven
hoofd der krijgs - magt gevordert in 7 water. Achter de zelve lag Laurens
Rembachsplaets, aen zijnwondege- Calvacanti met twintig vuur-roers.Op
Schuppe florven , rufte geenzints. Hy wierp defen valt Schuppe moedigaen : krijgt
veroovert
uit elf fchepen zeven benden voor de de befehanfing ftormenderhand in,
't (lot Confterkte
Noftra Sennora de Conception op
als ook de dicht - byftaende zuikerception.
7 eiland Tamarica. De flot-voogd moolen van Cavalcanti; vervolgt hen
Salvador Pigniero hield niet lang te- op de hielen een mijl verre, tot een
gen. Bedong te mögen vertrekken huis vol rijke koopmanfehappen:
met de beeiden en vordere tempel- haelde uit de zuiker-moolen van Pacieraeden : welk vergunt wierd. De checo en andere lanx de rievier zoo
Hollanders hadden reden om God in veel killen, als de booten en floepen
de kerk te danken, wegens zulk een konden laeden : en verkondfehapt,
heerlijke zegen, zonder bloed-ftor- hoe Salvador Pigneiro aen d'overzijde
ting bevochtenjwant de fterkte,voor- der flroom nevens den oever begraezien van drie metaele en acht yzere
ven lag, roeyde derwaerds. Eerlang
ftukken, behalven de baffen en fteenftukken, wasbeftendig genoeg: om bezichtigde het werk , en Pigneiro
een harde belegering te verduuren. De met groote trots wandelende op de
Portugeefen , die vry geleide hadden bovenfte borftweering. Schuppe zoubedongen ontdekten aen Schuppe de hem aengetaft hebben hoewel
alle gelegendheid rondom her. Zulx Pigneiro geftijft was met twee krijgsdebuitgangers, dag aen dag verrijkt, benden uit Garafu : tenzy de gevanna 7 verooverde flot keerden. Zy gen Negers een wegte land aenweehaelden de zuiker-kiften uit de moo- fen, lanx welke hy van achter konde
lens en pakhuifen van aller wegen. beftookt werden. De Negers dan
7 Gelukte te wel, dan dat werk zoude dienden voor gidzen: geleiden Schupblijven fleeken. Matthias van Ceulen pe na de zuiker-moolen Traconhaon,
Merkw aeren Schuppe vaeren de ftroom Goyana die op fijn galdery wandelde : de
dige togt
van Ceulen op met floepen en booten. Halver- priefter was beezig, in 7 nevensftaenen Schuppe
dekapelleken, met de miffe. Beide
na Goyana. weg flapt eengedeelte van 7 heir onder Schuppe teland.. Ceulen vervorder-nam Schuppe gevangen : d'overige
dede watertogt. Hy vernam verfehei- ontfnapten. Hy brande voorts alles
de befchanfingen lanx d'oever by voor de voet af. Byma fcheide hier,
den vyand verlaeten. Roeyde voorts, en rukte drie krijgsbenden Pigneiro
tot daer Goyana door twee armen in op 7 lijf. De weg derwaerds was
een boezem valt. Hy volgde den door-geflooken ; doch Byma waede
noorder arm; doch moeft het anker door de grafr en beklauwterde zoo
laeten vallen vermits wegens de har- gefwind de borft-weering : dat de
de tegenftroom en naeuwe keel (want vyand verfloof. Hy volgt hem op de
hielen; maer alzoo de vluchtende
een
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een ander pat koos , als 7 geen na de zuiker-moolen , toebehoorende
de befchanfing van pigneiro leide, Marcus Andre. Drie benden beleid
pakte zieh defe ondertuflchen weg: by hopman de Vries, trokken na Monwas anderzints nevens Cavalcanti in teroos-moblen, om de zelve te bemagBymaes handen gevallen. Tien dagen tigen. Op defe palten de portugeefen, Hard
hielden dHollanders in 'thartje van uit een fterke hirtderlaege. Luitenant sevechi'svyands land aldus huis , Zonder Duiven - hof voerde den verlooren
eenige tegen-ftand; want alle namen trop, befläende uit veertig vuurroers:
ze de vlucht na d'aldeas : (zoo noe ontdekte de hinderlaege,en verzocht
menze de Brafiliaenfche dorpen.) aen de Vries te mögen invallen. TerEindelijk keerden Ceulen en Schuppewijl dieswegen beraedflaegt word,
met groote roof, byzonder van Zui- breekfc de vyand aett alle kanten op.
ker en brafilien-hout, t'huifwaerd. Duivenhöf bleef niet fchuldig. Maer
Op 7 Reciffo zatmen ondertuflchen de vyand zette zoo vinnig toe dat
niet Hil. Door geduurige uitvallcn de Vries en lourlön de Jonge tot wanleeden de portugeefen fwaer af breuk. fchikte orde geraekten , en 7 huis
Verrichtin- Tourion verbrande des nachts een verlooren, welk bezet hadden, om
gen van
viflehers dorp, lanx de flroom Dolce, den aftogt te veiligen. Schuppe väerTourion en
Bongarfon. en Bongarjon 'tkoflelijk fpeel-huis digtrxrp hefgefchiet de hopmannert
van Cavalkant, dicht onder 'tArryafals Ptcard en Garflman : die ter rechter
ook de zuiker-moolen toebehoo- tijd uit 7zuiker-ried gefprohgen den
rende Peter Acunha de Andrada, al- vyand op de vlucht joegen. Doch
waer groote buit bequam. Omtrend defe nam dagelijx toe: zulx eerlang
dees tijd wiefch 7 water fes voeten meer als twee duizend flerk onder
hooger, alsooitbymenfehen geheu- 'tArryallag. 7Hollandfche heirbegen : zulx de werken op Antonio gönde mangel te lijden aen lijftogt.
Vaes gevaer liepen vaft wegtefpoelen. Weshalven Jacob Huigen lafl ontfartgt, ongehkkig
Zedert wierd een gewigtige toeleg ter omlevertsmiddelen van 'tReciffoaite ™d"Z*r0™
handgevat; want, alzoo verfeheide haelen : fijn jagt d'Exter te ontaeke- "Sgm!
portugeefen, door geduurige fchaede len, enheveflseenbdöt, methuideri
verfchrikt, begonden d'hoofden te befchoeyt, tegen demüsket kcgels,
laeten hangen tot de Wert-Indifche den ftroom door magt van rierhen öp
maetfchappy": als die wel bemerk- te brengen, vol voorraed ten behöeve
ten , hoe ten been toe uir-teerden, des Hollandfchen legers. Huigen
Vermids de party van Albuquerque volgtfijnlaft. Hy was nu op een mufhielden , die zieh eigendom toe- ketfehoot onder de befchanfing by
fchreef aen Pernambuco. Wat leide Schuppe öpgeworpen genaedert, in
haer hier aen gelegen, of hy of d'Hol- een kromme bogr der rievier: als de
lander meefter was, wanneer flechts gantfche vyandelijke magt, van de
geruflelijk mogten leven. 7 Lag dan top eens heuvels, met hooge borftgemunt op 7 Arryal.Men trekt te veld weering VerZeekert, diervoegen in
Togt na
uit dAfogados. De voortogt wierd ge- 7 jagt en de boot zonder öphouden
'tArryal.
leid door Schuppe: gevolgt van darde- donderde : dat beide in de loop blehalf honderd matroöfeh, draegende ven. Huigen zelf Ontfing drie doodefchoppen en fpaeden. De middejtrop lijke Wonden: 7 meefte volk fneuvelflond onder d'öVerfte de Vries: waer de : weinig gequetflen bragten het
achter Abraham Roefover de Negers, leven af. Schuppe dan, geperft door schuppe
met levens behoeften belaeden, ge- fchäerfeheid Van lifftogt, trok terug- trektaf '
zach had. De bevel-hebber Byma ge: te meer alzoo bericht kreeg -. hoe
befloot d'aehterhoede. De bewind- de grave Bagnola zeven honderd man,
hebber Joan Gyfeling liet zieh by de tot ftyving van de groote magt onder
togt vinden. Aen de zuiker moolen 7 Arryal, aen voerde. Manhaftigwas
van Frans Brito Machadofloegenzieh de daed der hopmannen Smient en
Gyfeling en Schuppe ter neder: bezet-Duinkerker als die in de boor gevalten de half gemaekte flerkte nevens len een fwaer Portugees fchip vol
lü 3
kofte-
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koftelijke ftukgoederen binnen fleep- De buit van twee machtige fteden,
ten : daer niet meer als vierzinkroers opgemak aen boord gebragt, flijfde
maeten haer zijd geweer hadden. Byma niet weinig de Weft-Indifche
7
o verviel ook 7 vlek Moriwere: vond fchappy. Dus lang was t landrondom
't meefte volk ter kerk; alzoo 7tfeeft 7 Reciffo in geduurige waepen-kreet
van de geboorte der Moeder - maegd gehouwen door d'Hollandfche wapeMaria, op den achtien des herfft- nen : tegen welke zieh Albuquerque
maends vierde : en bequam hier goe- met meer voordeel konde fchrap zetde buit. Albuquerque defer toeftand ten , alzoo hy de gelegendheid van
door een overlooper verkondfchapt, Pernambuco grondig verftond, en alle
fchiktegefwind uit Arryal twee hon- inboorlingen aen d'hand had. De
dert koppen, die den her-tred van raed op 7 Reciffo dan vond geraedByma zouden bekümmeren. Maer zaemeenverdere togt na 7 zuiden te
alzoo hy niet te rugge keerde na doen . ten einde de 'Portugeefen. ten
7Reciffo; want hy trok voort opTa- hoogflen mifmoedig door geduurige
marica: volgden de twee honderd Por fchaede , welke rondom 7 Reciffo leetugeefen, beleid by de kruis heer Frans den, meer wanhoopen mogten aen >
d'Almeda. Defe achterhaelde Byma, herftelling van haer dagelijx verval:
die langzaem voort trok, dewijl de wanneer befpeuren , hoe 7 groot
fmalle wegen met omgehakte boo- America te klein was, om ergens vry
men geftopt lagen. Een half uur bo- tefchuilen voor d'overlafl der Hollanven Garafuby de zuiker-moolen van ders. In wijn mand gingen tien jagPeter Rocha ging 7 treffen aen. Alme- ten, bemand met zeven honderdfolda, fteunende opfijnvoordeel, zette daeten, behalven 7bootsvolk, onvan achter en ter zijde vinnig toe. der zeil. loan Gyffeling, Schuppe enGrootiverManhaftig verdeedigde zieh Byma, ServaesCarpentier voerden 't hoogile "^efffeHy maekte t'ellekens hinderlaegen, gezach. Zy liepen eerft binnen de ttngm
SthH e
tt waer uit de vyand zulk een fchaede rievier Porto de Piedras , alwaer uit
leed : dat Almeda, nevens andere barken , pakhuifen en moolens een
voornaemeperfoonaedjen, aen kant merkelijk aental zuiker-kiften bequageraekte, en d' overige op de vlucht. men; waeden vorders door de kleine
Byma viel voort binnen Garafu, en ftroom Tatona Manfa : leiden 7 dorp
leide dit ftedeken in affche : ver- nevens Manfa aen koölen: envertrokfchoonde alleenlijk de kerken en ken na de rievier Camarigibi. De heekloofters; volgens beding-punten ren -Gyffeling , Schuppe en Carpentier
tuffchen Albuquerque en Rembach ont-voeren in de nacht defe flroom op.
worpen. Doch Schuppe belet, om Zy hadden flechts vier mijl gevorderr,
over de ftroom langada te komen, wanneer 7 begon te dagen ; want de
wegens de flijkerigekreeken, keerde tegen-ftroom en 't geboomte mangues
na 't Reciffo met groote roof uit een beletten de fnelder en vordere togt.
rijk pak-huis. De kruifers bragten Defe mangues beflaen doorgaens d'oeook nu en dan eenige prijfen op. vers der Americaenfche ftroomen,
Merk - waerdiger zijn de verrichtin- byzonder zoo verre ziltig zijn, door
gen , die de vier fchepen , drie jag- vermenging met 'tzee-water. De
ten en een floep, onder 7 beleid des mangues, (welke allenthalven de oegezach-hebbers lan lans zoon van vers diervoegen bezetten , datmen
Hoorn, uitwerkten. Defe vloot be- over de rievieren niet kan komen,
machtigde2>«xi//ö, een ftad gelegen ten zy afgehakt worden met groote
op een berg, en lanx de zeekant ver- moeyelijkheid) worden driezints verzeekert door een dikke muur fes deelt. De eerfte zoort cereiba fwijmt
voeten hoog, en dicht kreupelbofch na een waterwillige ; doch heeft dikaen 7t hangen des gebergt. Moedig op ker bladeren, tegen malkanderoverzulk een heerlijke overwünning zet ftaende. Aen de toppen der takna de ftad Campeche, beklimtze held- jens waflehen tuffchen twee of drie
daedig, en vermeeftertze gelukkig bladeren twee fleeltjens : ieder fleeltje
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je draegt vier of Vijf flaeuw- geele affchrikten om zieh te begeven onder
bloemtjens , rtekende als hooning. de Weft-Indifche Maetfchappy, waer
De bovenfle bladeren der cereiba ver- toe zeer over helden. Doch Tourion
toonen by zonnen-fchijn een blin- trok zoo bedektelijk niet, of zy krekend zout , by donker weder of gen de fnuf in de neus, en zagen om
des nachts hangt het zout als een zil- een goed heen komen. Hy vond dan
tigedaeuw, welke met handen word Mongianguape ledig : offerde het op
afgeflreeken. De boom fchietuitde aen de vlamme, gelijk ook ettelijke
takken worteis na d'aerde, en loopt zuiker-moolens; doch fpaerde alle,
met kromme bogten een oever dier- die vry-geleide hadden bedongen.
voegen af; datmen nergens kan te Ongelukkiger liep de togt van d'o ver- Togt van
B ma n
*
Mangues land komen. Cereibuna is een andere fte Byma af Defe om den Portuz.ee- y
merkwaer- flag van mangues : heeft een dik, rond r
Li -i
U
-iAmaro
dige booen flaeuw - groen blad, een witachti- fen biijk te geven, hoe nergens veilig hoptfcherp
men.
a
ge bloem en bittere noot. Wanneer woonden» trok na 7 dorp fan Amaro, feenig gevoogelt hier op aeft , word drie mijl ten zuiden boven 'tArryal.
haer vleefch diervoegen bitter , dat Behalven honderd en veertig musketniet eetbaer is. De derde mangue, ge- tiers voerde hy twee benden. Uit de
naemt guapariba, overtreft in groote Afogados, by nacht voortgerukt,quam
de twee andere: haer takken groeyen tegen den dageraed binnen Amaro,
niet alleen recht opwaerds, als een welk in aflehe leide, nevenseenzuipeere-boom; maer ook nederwaerds: ker-moolen en pakhuis vol zuiker, na
die nederwaerds waflehen, wortelen dat ieder foldaet zoo veel genomen
onder d'aerde : fchieten wederom had, als draegen konde. Een gemeine
voort niet onfterker als de moeder- wapenkreet bragt de Portugeefen in
ftam: en omhelfen de andere nevens- wapenen. Zy vliegen van alle kanten
ftaende takken : zulx duizend guapa- toe, en vallen op d'aehterhoede. Aen
ribaes flechts een boom fchijnen en een beek, beleid met twee boomen,
Vordere
alle toegang beletten. Gyffeling, dan over welke man voor man gaen
moeft , verhief de ftrijd vinnig. De
verrichting
van Gyfe- roeyde niet verder derievierCamari- Portugeefen , vier honderd fterk, kreegibi op , alzoo de guaparibaes , van gen alle uuren nieuwe hulp-benden.
d'eene oever tot den ander gegroeyt, Zy hadden de wegen allerwegen met
den ftroom dopte. Te meer, dewijl omgekapte boomen geftopt : lagen
bericht was ingekoomen uit de gevan- in een hinder-laege nevens 7 gezeide
genen : dat in Porto Francefes een beekjen : lieten den verlooren trop,
groote fchat zuiker lag. Derwaerds en zeven tig koppen van hopman
fpoeyd dan 7 Hollandfche heir : vind Everwijn overkomen : ftooven thans
onder een ftroo-dak in het bofch op : en lo'ften de vuurroers van alle
vier en zeveritig kitten : uit de pak- kanten. 7 Had hier flecht uitgezien,
huifen wierden vry meer weg ge- ten zy Smit te hulpequam. Zy fwenkll eept. Men liep 7 land wijd en zijd ten dan om , taflen d'aehterhoede,
af, na Alagoa del Norte,fant Miguelen geleid by d'overfte Byma, aen ; maer
Concecaon Alagoa del Zul Alhier viel Schuppe defe weer de zieh diervoegen : datze
verbrand: binnen 'tfchoone vlek Sennora de Conna een zuiker - moolen , gelegen op
cecaon, welk verbrande : als ook een een hooge berg, afzakten: en aldaer,
fchip ftaende opftaepel, de gebou- ten bewijs van moed veel geruchts
wen aen de mond der ftroom Alagoa, met trommelen en trompetten maeken tgereedfchap tot twee fchepen. ten , en vinnig vuur gaven. Byma had
De Hollanders bequamen hier groote ten voordeel een klein bofehje aen de
buit: te meernadiend'ingezeetenen voet des bergs: moeft evenwel dicht
nergens min als voor vyand vreefden. voorby de moolen heen , ten doel
als ook
Tourion de Oude rukte van Tamarka van 'svyands musketten, aftrekken.
Mongian
vier krijgs-benden na Mongianguape, Hy neemt dan een mannelijke toeleg:
guape.
alwaer de bezerting uit Garafu en et- gebied de foldaeten de zuiker en vortelijke Jefuieten neftelden, en t volk dere buit van den hals te werpen, en
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by den berg opte vliegen. Deftout- Defe flerkte beflaet d'uiterfte punt Befchfy.
moedigheid verbaefde de Portugee- van'tlandterflinker-zijde van derie- *mgder
fen : als die de vlucht namen , zonder vier Grande voor die uit zee binnen J^*'*/'"
wederom hoofd te bieden. Bymavet- vaert. 'tLand binnewaerd is laeg,
volgde fijn w7eg na de Afogados : en broekachtig en vol geboomt, achter
liet ftijf zeventig dooden, gevange- welk hooge bergen rijfen. Aend'anne of gequetflen achter : van welke derkant der ftroom ftaen infchelijx
nochtans zommige nu en dan te verheeven toppen, draegende dichte
voorfchijn quamen: ook wiffelde Al- bofichaedjen. Lanx de zee loopt een
buquerque vijftien. Het is wel af te ne- fteene rif, welk onder de golven
men, dat de Portugees meer fchaede duikt, en dicht by 7 flot een opening
heeft geleden , alzoo hy ten verfchei- heeft, waer door de fchepen in en uit
den reife de wijk nam daer hand de ftroom Grande vaeren. De ftrand
aen hand gevochten wierd. Terwijl binnewaerd,door de ftroom befpoelt,
7 werk aldus te landtoeging : kruifle word met de vloet plas gezet. Op
de be velhebber Smient met zes zeilen 7 hoogfle van de ftrand rooken twee
Smient ver- voor Parayba. Twee fchepen uit fijn kalk-ovens. Ter zijde van tres Reyes
nielt een
vloot, nederwaerdsgezakt omtrend valt de Kruis -ftroom uit een kleine
Portugeefche vloot. d'haven Formofo, ontdekten vijf kar- poel in de rievier Grande, aen fijn opeveels , een pynas voerende fes en ning tuffchen de twee fteene riften
twintig en een kloeke fluit achtien diep tien , acht, negen en fes vadeftukken, beide Duinkerkers. Na eenig men , binnen meeft drie , behalven
fchut-gevaert, liepen de pynas, fluit voor 7 flot, alwaer degrond tot acht,
en een karveel in de barning op de zeven en negen vademen zinkt.
grond en ftieten aen fpaenderen:twee 7 Portugeefche dorp Natalis gebouwt
karveelen ontfnapten binnen Rio nevens de ftroom Grande : tuffchen
Grande- twee wierden verovert. De dit en de fterkte loopt de Kruis-riePortugeefen, bericht wegens 7veron- vier. Ter zijde van tres Reyes fteekt
gelukken der twee Duinkerkers, vaei*- een ondiepte, die by ebbe buk leid,
digden af zeven barken , om eenig j diep in de ftroom : hoedaenige hier
Ltchtharts goed te bergen. LicJjthart kreeg hier
en jdaer meer zijn. Tegen 7flotover
verrichüng. lucht af : liep met twee floepen los
valt een verfche vloed tuflehen twee
by de rievier Conayou in, op de barken droogten in Grande: en weinig verder
aen, .hoewel met zeventig foldaeten een zoute ftroom, alwaer ettelijke
bemand. Defe, na kleine tegenweer, viflehers hutten ftonden. Achter de
vluchtenbofchwaerd. Doch, alzoo fterkte zietmen kreeken vol zoet wa7bofch met de vloet onder-liep, ' ter , en tuflehen de kreeken zandachtwelk een flibbige grond maekte, tige ho ven. 7 Slot zelf heeft hooge
zakten de vluchten de tot de ktiien muuren, na de land-zijde twee fwaetoe in de flijk, zulx niet voort kon- re bolwerken, aen de zee een uitfteeden. Lichthart verzuimde die kans kende punt , op ieder bolwerk een
niet : hy loopt met 'tjagt dicht on- wachthuis , buiten de punten uitgeder de wal : rukt twee metaele ftuk- timmert: weinig daken fteeken bojens te boord : waer mede als ook ven de hooge wallen. Lichthart liep wordbtlemet musketten, geduurig vuur gaf; onder 7 gefchut defer fterkte met acht gert:
zulx weinige den bloedigen dans Zeilen binnen de rievier Grande.
ontfprongen. Voorts roofde hy uit Smient hield de wacht met twee fchede barken 7 geen dienftig oordeelde, pen eneen boot : omden vyand alle
enftakzeaen brand. Eerlang wierd toevoer van buiten af te fnijden.
een gewigtige toeleg ter hand geflae- Lichthart binnen - vaerende , fleepte
gen. Debewindhebber Matthias van twee karveelen weg hoewel dicht
Ceulen lichte d'ankers van vier fche- aen 7flot gekort lagen : wierp een
pen en zeven jagten bemand met krijgs-bende nevens anderhalf honacht h onderd en acht koppen, na rio derd matroofen aen den zuidelijken
Grande. ' t Was gemunt op tres Reyes. oever: bezette de verfche rievier met
boo-
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booten: trok rechtop tres Reyes aen : ken twee gezanten der Tapuyers na
en legerde zieh om de waterput, die huis : ten einde d'aenkomft van
onder 7 duinvoor't flot was. Inmid- d'Hollanders aen haer landaerd bedels lande 7 overige heir achter de kend rnaekten. De belegeraers maeknoordzijde van Punto Negro , in een ten des nachts hier aen drie.ftormkleine inwijk, by de Portugeefen rond- katten klaer, en 7gefchut, tuffchen
om befchanft: alzoo men onmoo- de fchanskorven geplant, zulk een
gelijk ergens anders kan uitttappen, opening : dat de meefte ftukken op
ter oorzaek de kuft twee pieken fteil- 7flot bloot ftonden, en uit haer afhoog rijft , waer achter zieh 7 ge- fuiten vielen. Ook lag een groot
bergte verheft. De vyand had lichte- vak der borftweering onder de voet:
lijk 7 landen geftuit , indien niet zulx de bezettelingen ten doel van
flaeuwhattiggeweeft was. Wanneer 'tfchroot en minder kogels ftonnu 7 gantfche leger den boodem on- den. Qeulen dan eifchte de fterkte
der de voet kreeg , trok het in defe op : de flotvoogd Peter Mendez de
orde voort. Byma leide de voortogt, Govea antwoorde manhaftig : de
Garßman de middel-trop, en Kloppen- Spaenfche koning had hem tres Reyes
lurg d'aehterhoede : ieder flagorde toevertrouwt : hy wilde liever duibeftond uit twee krijgsbenden. Zy zend doode/i flerven , dan 7 zelve
hielden eerft den oever ; doch alzoo aen iemand anders overleveren. Hier
te eng was , vermids 7 hoog water, op ging 'tfchieten wederom aen.
floegen landwaerd : alwaer den weg Van vier granaeden viel een midden
befchanft vonden ; doch zonder in 'tflor, die zulk een flag gaf : dat
volk. 7 Was toenmaels een zeer hee- fteenen en balken hemelwaerd vloote dag : de weg zeer moeyelijk, we- gen tuffchen een naer gekrijt van
gens hooge zandduinen en diepe val- verminkten en gequetflen. Zedert
leyen , daer noch water noch koel fweegdes vyands grof gefchut. Zomwindeken verquikte : zulx veele tijds wierd een vuurroer geloft. Onaemechtig nederzijgden , die d'aeh- dertuflchen zijn des nachts wederterhoede opnam. Twee uuren had om twee veldüukken van boord op
nu 'rieger getoogen wanneer een een andere duin gebragt, die voorhuis op een heuvel ontmoete, waer deelig in de fterkte fpeelden : terwijl
uit eenige fchooten gedaen wierden. hopman Manfveld , geduurende de
Dartig man , derwaerds gevaerdigt, duifternis, de Portugeefen aen een anmaekten alhier goede buit. Byma ge- der kant in de wapenkreet hield;maeraekte namiddag binnen 7 dorp Na- kende de mijne, als of flormvaerdig
tal alwaer een gedeelte van 7 volk ftond. Met den dageraed bragt een
leggen bleef: met d'overige trekt hy foldaetaen den bewindhebberCe«/^«
na 7 flot tres Reyes een uur verder, / een brief, behelfende een verzoek,
over een brugge , leggende op de
Kruis-rievier. Hy bezette defe, en
vervoegde zieh by Licht hart, achter
7 duin voor de fterkte op een musketfchoot gelegert. Tegen den avond
quam 7 overige volk in 7 leger. Wederzijds wierd dapper gefchöoten.
Men begon des nachts een loopgraef
door 'tduin na 7 flot. Eerlang Hond
een flormkat op d'hoogfle heuvel
vaerdig: uit de verooverde karveelen bragtmen op de flormkat twee
metaele achtien-ponders. Uit de
monieren wierden tien granaeden
geworpen ; doch vielen alle mis,
uitgezondert een. Thans vertrok-

om by billijke beding-punten 7 flot
o ver te geven. Ceulen maekte fwaerigheid den brief te aenvaerden : dewijl
by den flot-voogd niet was onderteikent; doch alzoo de brengerverzeekering deed : 7getroffen verdrag
zoude echter gehouden worden:
waer voor zieh d' overfle Sebafliaen
Vinhero Coelho fterk maekte , die
'tfchriftmetbyvoegingvanfijnnaem
hadverzegelt: zoo trok uit 7 leger
nabinnen hopman Maulpas, inverwiffeling tegen een Portugeefche bevel-hebber. Men verftond eindelijk
wederzijds: de bezetting zal uittrekken met geweer en pakkaedje: aen
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Potigi te land gezet worden: en 7 flot lijk trekkenze landwaerd. Tneen bofnevens 7 gefchut en allerley oorlogs- fchaedje, acht uuren boven defterkte
gereedfchap , den Hollanders tet hand Ceulen , wierden drie leedige huifen
Hellen. Tachentig man trok uit de gevonden, ettelijke höorrifefteh en
flerkte, voorzien van negen metae- drie Brafiliaenen fpringende tut een
le , twee en twintig yzere ftukken, en hieuwgemaekte hüt. Eindelijk gevoorts allerley oorlogs - gereedfchap tackten omtreht een vallgetimmer,
ten overvloed. Aen Garßman, tot ge- werwaerds de vyand, därdehalf honzachhebbet over de verooverde flerk- derd fterk , uit alle boeken zäemen
te geHeld wierden anderhalf hon- liep. d Holländers echter zetten tot,
derd bezettelingen toegevoegd. Na en de Portugeefen Vetbaefd döör zulk
dat de werken rondom geflecht wae- een manhaftige rrioed, op de vlucht,
ren , en d'ingezeetenen aller wegen zonder tegenweer. Uit Textl, de
vetzocht, den eed vangetrouwigheid Maes en Zetland quam nu en dan
te doen aen Garßman, ging de vloot verfch volk öp 'tRetijfi, behalven de
y ze
ZZ'n?t " il. Men veranderde de naem van buit gemaekt met Veroovetde prijworaover- f _
fen. En alhier wierd wederom een
gegevenen
ttlot
tres
Reyes
inCeulen,
nadertbe- gewigtige aenflag ter harid geflaeCeulen genaemt.
vVindhebber,die't meefle bewind had gen. 'tGeldede fterkten aen de rieover de belegering. Met 7 begin des vier Parayba. 7 Noordelijkfte flot Jen/tag op
jaers feflien honderd vier en dartig, aldaet, ten deelen öpen , was uit J^jjjj;?
lichten voor 7 Reciffo fes en twintig floffigheid doorgaens rriet weinigh ders onderKruifers Zeilen d'ankers : om by verdeelde volk bezet : te meer dewijl uit de noomen,
, troppen te kruifen voor d'inwijk to- Had Pataybä en de vaftigheid aen demülukt.
dos los Sanäos , d'uithoek Auguftijn, zuider öevet ältifd geftijft konde
de rievier Francifco en Parayba. Ook worden. Herwaerds zet de vloot,
gingen zeil Schuppe en Lichthart met twintig fchepert fterk , Verdeelt in
twee fchepen , een jagt, twee zeil- ( twee flagordens, oridet het gezach
booten en een floep, voerende, be- der opperhoöfden de bewirtd-hebhalven de matroofen, twee honderd ber Joan Gyffeling , Schuppe , Sefvaes
vuurroers. Wegens een harde ftorm, Carpentier en Lichthart. Tot de vlagdie haer oplaeger wal overviel, kon- ge! der achtertöcht behoorden elf
den niet anders verrichten -. als dat zeilen : uit ^elke Gyffellhg-, beheden
binnen de rieVier Una een zuiker- 't noordelijk flot Antonio, d'helft der
Onderhandtling der moolen in affche leide. Maer de twee vlootelingen te land zette. Om de
Holländers gezariten der Tapuyers volbragten
gelegendheid det fterkte te vetfpiemet de Tahaer wederom - reize niet : de voor- den ftapte een tröp voor ült; doch
puyers.
naemfte wierd op de wegh dood ftuite voor eenredüit metftörrhpaegeflaegen : d'andere genaemt lan- len bezet, door welke niet konde
fepretin vluchte na het verooverde breekeri , dewijl väri bijlen en houflot Ceulen te rugge ; doch hetvat- weelen onvöörZien was. Maer de
te de reis, }en boodfehapte fijn ko- hegen fchepen , die Lkhthart voerning landovi: hoe dHollanders zieh de , mogten 7 gat der rievier Paraymeefters hadden gemaekt van de ba geenzints bezeilen , vermits tefterkte tres Reyes , nu Ceulen het-genwind en flappe koelte : waerHaer togt naemd. landovi zakte terftond na
om benoödzaekt waeten buiten reik
landwaerd
de ftroom Grande af. 7 Heir, be- van 7 gefchut der ftetkten te zetis merkwaerdig.
ftaende uit een gemengde hoop van ten : daer anderzints meinden op
mannen, wijven en kinderen, maekte te loopen , en een eilärideken in
uit ftijf anderhalf duizend zielen: 7 midden det flroom te bemagtihoewel flechts drie honderd ftrijd- gen : om de ftroom te fluiten , dat
baere mannen achter den heuvel voor geenhulpbenderi voor de twee fterk'tflot haer nederfloegen. Garftman ten Antonio en Margareta uit de ftad
ftelde dit volk tewerk. Hy vaerdigt Parayba afqutarrten. De beZettelinhonderd en fettig äf, onder'topzicht gen op Margareta ziende, hoe dHolvan dartig Hollanders. Gezaementlanders
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landers Antonio naderden , voeren eenerkant verzeekert van een ftormmet barken derwaerds ten byftand: kat , op de punt zeewaerd fleekenfpanden ettelijke offen voor drie veld- de, aen d'ander zijde beflooten van
ftukken , die geplant wierden op de de gezeide klipdijk. Achter de ftormreduit: en fchooten vinnig by 7 bofch kat fchuilt een rotze , en weinig
in , alwaer Gyffeling Jag nedergeflae- te land in ftaet een reduit. Voorts
gen. De vyand ondertuflchen was rijfen hier en daer tamelijk hooge
fterker als Gyffeling : weshalven ge- bergen d'Haven maekt noord -weraedzaemfl eenhalve maen, tot vei- ftelijk een diepe bogt, die omfwiert
1 iging der aftogt, aen ftrand op te wer- na de rievier poyuca : alwaer op een
pen: te meer alzoo de flach-orde van half eiland 7flotPuntae/gezien word.
Lichthart door tegenwind de rievier Ter zijde van 'tpuntael leggen yier
Befchry niet konde bezeilen. De enge mond langwerpige moeraflehen , een ftukving der
van Parayba heeft dartig en meer va- weegs landwaerd. 7 Stedeken Nazafterkten
demen diepte , en wederzijds op retta vertoond haer fchuins af van yerrühvoor Parayba :
d'uiterfte hoeken een flot. 7 Noor- de voornoemde flormkat. Met den hundert
delijkfte Antonio vierkant gebouwt, morgenftond liep een gedeelte der op d'uithoek
beflaet een rond eilandeken , door voornoemde vloot by de mond van
f^Z'
een kreek gefcheiden van 7 vafte d
.
,
.
i
"
land , welk t'eenemael vol boflehen
haven in :*onaengezien de portu- groot beftaet, gelijk ook aen de zuider oever. geefen uit de reduiten , flormkat en ****
Maer de zuidelijke vaftigheid Mar- 7groote flot, met fwaer gefchut,
gareta vertoond buiten om een fterk dapper fchooten , zonder merkelijhoornwerk cn binnen vijf bolwer- ke fchaede : als alleen dat 'tjagt de
ken : beftendig om een ftreng beleg Zee-ridder, door quaedetoeverzicht
teverduuren. Weinig inwaerds op de vafl geraekt, in de grond geboord
rievier leid een driekantig eiland, wierd. Gefwind Hapten d'Hollanverzeekert na de zee met defterkte ders, beleid by Lichthart, uit de floeReftinga. Defe vruchteloofe aftogt pen onder 't Puntal \.e land , en quaviel den vlootelingen verdrietig. Zy men diervoegen de portugeefen over
verftonden gezaementlijk 't werk ei- den hals: datze 7 Puntalten bellen gaders tehervatten. Men fmijt dan over , vemmeer als twee duizend zuiker kiflaeg na d'uithoek Augujtijn: te meer Hen in ettelijke pakhuifen aen brand
niet on waer fchij nclijk giften, dat de ftaken : en een groot fchip , nevens
fterkten aldaer hulp-benden voor twee barken , in, de grond hakten.
alt ook van Parayba hadden afgefchikt. Doch be7 Gelukte den kolonel Schuppe zoo
2jjjJ£ langende d'uithoek Auguftijn, hetis wel niet de welke-met een gedeelte
een hooge berg, beftaende uit vele det vloot lanx de kuft tot de rievier
heuvelen , welke omtrend een vie- langadaafen aen hield; doch nergens
rendeel uurs buiten het land zee- konde landen : ter oorzaek voor de
waerd fteekt. Ten zuiden leid de Bar- ftrand een klippige dijk lag, en eiders
ra, een opening in de fmalle klip dijk, zulke barningen vielen, dat de boodie van de mond der haven , waer ten 7 grootfte gevaer liepen. Ook
door de rievier Poyuca zieh zeewaerd was het onmoogelijk voor de follooft , een mijl lanx de kufl recht- daeten doel te raemen in 'tfchieftreeks loopt. Tegen over de Barra ten , wegens 'tfchomttielender boobinnen d'haven leggen twee eilande- ten : daer de vyand, ten middel toe
kens : 'rkleinfte kreeg de benae- in zee ftaende,gewiffer trefte. Schuppe
ming Gyffeling, 7grooter Walcheren,dan keert te rugge, vind een gat door
beide rondom vol geboomte, en aen de klipdijk, niet wijder als een fcheeps
de waterkant met breede ftranden, breedte, en by gemein gety acht
tuffchen welke de ftroom Poyuca voet diep , den Portugeefen zeit of ondoor enge diepten uitwaetert. d'Ha- bekend , of ten minften niet in geven heeft groote ruimte , vol on- bruik. Alhier doorgevaren,vind Licht"
diepten en een naeuwe mond, ter hart meefter van 7 Puntal, en bezig
met 7 fluiten van een fteene reduit,
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welke de vyand niet had voltrokken;! welk ter eener kant tot in zee, ter anwas anderzints verzeekert door een | derin de rievier Bibiryba ftrekt. 7Buiwal-voeten ftaketfelsrondom. Hier tenfle flot na Olinda is de Bruin , voorleide Lichthart twee krijgsbenden: en zien van een hoorn werk. Voorts legwierp een begraeving na d'hoogte toe, gen de Werkten fan lorge en Wardentot een voorwacht. Ondertuflchen burg fchuin over malkander. Op de
kreegen de Portugeefen van aller we- ftroom Bibiryba houden doorgaens
stormder genhulpbenden. Aldus geftijft, wae-een.of meer jagten de wacht. 7 Slot
*°ZTe,en gen een torn o p 7 Puntal: te mreeral- de Bruin wierd eerft de Portugeefen,
op tPun- °
.
r, .
.
waeden de door 7 water, ge waer: men
tat.
zoo d'Hollandfche magt noch ten lofte 7 gefchut. Wardenburg en fan
grooten deelen binnen fcheeps-boort lorge fehoot infchelijx. De bewindlag. Zy zetten dan vijftien honderd hebber Ceulen en luitenant colonel
fterk vinnig toe , verdeelt in twee Byma vloogen met een bende gewaetroppen. De grootfte quam door pende burgers na de fteene flormkat:
7 bofch : achter 7 naeft-gelegen moe- waer van dapper vuur gaven uit gerafch om : en drong ter zijde in, daer fchut en musketten op den vyand.
de yijftien fchepen, by Lichthart ver- Echter geraekten dartig omdettaketoovert ten anker lagen. d'Overi- fel voorby de fteene flormkat. Wefge Portugeefen taften d'uiterfte be- halven de bewindhebber Ceulen met
fchanfing aen. d'Hollanders weer- eenig volk nabinnen trok, ten einde
den zieh mannelijk ; doch moeflen den bende burgers te hulp quam, en
eindelijk d' hertred nemen na de de houte batery bewaerde. Voor de- hopttehor.
reduit. Weder-zijds liep 7gevecht fe fluiten de portugeefen : onder welfcherp af. Doch de jagten voor de wal ke met fchrootenkogels diervoegen
fchooten diervoegen metfehroot, dat vuur gegeven wierd: datze de vlucht
de drang der aenvallers dapper dun- namen. Men verftond uit, de gevande -. eindelijk alle bofehwaerd vloo- genen : hoe Martijn Suares, aen wiens
den : en haer dooden niet weg fleep- beleid defe togt was toevertrouwr,
ten , tegen gewoonte ; want ander- fijn volk driezints had verdeelt.
zints draegen doorgaens de Portugee- d'Achterhoede beftond uit drie honfen flroppen by zieh, tot 7 afvoeren derd koppen: welke, op een bedunder lijken. Terwijl Gyffeling, Schuppe gen teiken zouden voortzetten: wanen Lichthart aldus hardebolden op neer d'eene trop lanx derievierBibi7 Puntal, ondernam de vyand een ge- ryba , en d'andere nevens de zeeftrand
wichtige aenflag -. welken hem licht de fteene flormkat voorby geloopen,
gelukte, ten zy de bewindhebber binnen 7 Reciffo waeren ingebrooken:
Matthias van Ceulen eenige lucht kreeg om de plaets aen koolen te leggen, en
als ook op uit een overlooper. Het gelde tRe-te gelijk allelevens-middelen en oor'tReciffo-. ctß0 Qm deze plaets te misleiden,logs-behoeften. Na dat den portugeehield hy d'Afogados en de fterkten op fen defe aenflag alzoo flecht uitviel,
Antonio Vaes in geduurige wapen- kreeg'/ Reciffo twee-benden uit 7 leger
kreet : weshalven de meefte krijgs- om 7 Puntal, en merkelijk aental
magt derwaerds trok. Twee benden krijgsvolk,by de Weft-Indifche Maetburgers , die te vooren den oorlog fchappy in Hollandgewotven. De bevolgden , bleven binnen 7 Reciffo tot windhebber Ceulen en overtte Byma,
bezettelingen.
leid fmallerecp
aldus. Van 1 aldus geftijft, liepen fterk op party
de ftad Olinda af7Werk
loopt een
lands, waer op verfeheide fterkten verbranden in Verga de zuikermooleggen : 7 einde den reep beflaet lens van Frans Montero en Louies Ra7 Reciffo-, welk eertijds na Olinda t'ee- mires, onder d'oogen van de bezettenemaelopenlag. Doch zedert d'Hol- lingen binnen "tArryal, die haer ftil
landers 7 verooverde Olinda verbeten, hielden: waer uit gifling maekten, dat
is het tegen die zijde meeft geflerkt: fchaerfch van volk voorzien was:
aen 7 uiterfte einde verzeekert met 't welk vijf ltaliaenfche overloopers
een flormkat, affnijding en ftaketfel, beveftigden: als die aenbragten, hoe
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de bezettirig geen drie honderd man 't puntal wacht bouden. Ondertufuitmaekte. Dit bericht moedigde By- fchen quamen nu en dan prijfen aen
ma aen , om 'tArryal te beflooken: 't Reciffo, en fchepen uit 7 vaderland.
hy rukt dan des nachts metduizend Zedert wierd eenige onderhandeling Onderhanvan
koppen uit 'tReciffo derwaerds : en gehouden, uit naem dergraeve Bag- deling
•vrede tuffchiet in den naorgenflond van de nola ter ecner zijde, en van degevol-fchen Poren
naeftgelegen heuvel zetlien granae- magtigdeopperhoofden binnen 't Re- tugeefen
Hollanders.
den, van welkezeven binnen 7 Arryal ciffo ter ander kant, tuffchen de Spaennederplotften , met kleine verrich- fche overfte Veedor en de gezach heb-Reeden van
Veedor tot
ting; want alzoo 7 Arryal binnen een ber Byma. Bagnola verzocht dit be-Byma.
groote ruimte heeft, liepen debezet- fprek, onder voorwenden eeniger getelingen,giffende ten naeflen by waer fchillen »nopende de beflootebedingde granaeden vallen zouden, aen punten op 7 fluk van lijfgenaede en
d'ander kant der vaftigheid. De Heile 7 loflen der gevangenen. Veedor een
en hooge wallen , met genoegzaem flaetig man begon aldus: Bagnolavetkrijgs-volk verzeekert, beletten het zocht, uit een vredelievende toegeftormen. Eengranaed viel te kort in negendheid tot-d'Hollanders herflelde huifen voor de flerkte: waer door ling der plaetfen in Brafil door haer
aen brand geraekten : zulx eerlang veroovert, bp billijke voorwaerden.
een ftraet met koftelijke winkeis en Hy wilde alle onkonften, by de Weftde gantfche wijk der Italiaenen ten Indifche maetfchappy gemaekt, ten
grond toe afbranden. De Portugeefen, vollen vergoeden : dewelke imm.ers
voor 7 Puntal verkundfehapt , hoe weinig uit trok uit de verheerde plaetByma 7 Arryal beflookte met dui- fen , ja haer onkoften nergens na bezend man, giften de bezetting bin- taeltzag met de buit, die nu endan
nen 7 Puntal fwak te zijn , alzoo maekte. De Spaenfche koning had
meinden: dat de meefte vertrokken tot noch toe zieh de Brafilfche zaewaeren na het leger voor 'tArryal: ken weiniggekreunt, ter oorzaek niet
te meer nadien d'Hollanders weinig anders konde hevroeden, of 7 werk
te voorfchijn quamen , eh kort bin- der'Weft-Indifche maetfchappy zounen de reduiren bleven, welke Licht- de vanzelfs wel dood loopen ; doch
hart aen een ftorm-kat vaft flpot. begint nu gevoelen te krijgen, zedert
Weshalven zy lanx de voorige weg d'Hollanders hebben afgeloopen de
met twaelf honderd man een ftorm Affogados, Verga en Parayba. Weshalop 'tPuntal hervarten. Een-karveel ven fwaere toerufting maekt, om hermet twee metaele ftukken en een waerds een oorlogs-magt over te
krijgs- bende kg ten anker tegen de fchikken , welke de Weft - Indifche
aenkomft der Portugeefen, onder welk maetfchappy, fchoon driemael magdicht voorby moeften trekken: toen tiger als nu is, geenzints zal wederde vuurroers haer bereiken konden, flaen. De koning heeft onlanx twee
gingen alle los , en dunden zeer de rijke zilver-vlooten behouden ingevoortogt van de vyanden: die aldus kreegeu.Indiengy luiden de toekomraeuwelijkonthaelt, zonder vordere ftige vloot derft afwachten.zultgrouverrichting, te rugge deinfden. Ze- welen , wanneer voor 7Reciffo ten
dert zijn de huifen op 7 Puntal met anker loopt. Den Veedor wierd tot antAntwoord
een wal verzeekert. Lichthart maekte woord tegemoedgevoert: 7 Gefprek van
Byma.
voorts driebeukeryen: aen de noord- was fey den gtaeve Bagnola niet verzijde van 7 eilandeken Walcheren lag zocht, om zulke fwetzeryentehooeen , voorzien van fes yzete en vier ren; maer toefliflingvan voorgewenmetaele ftukken. 7 Volk deed door- de gefchillen omtrend 't-bedongen
gaens alle nachten invallen land- lijfs genae. Nooit zoude de Weft-Inwaerd. Eindelijk licht de gantfche difche maetfchappy voor geld oi
vloot d'ankers, met een groote buit koop -waeren afftand doen van haer
zuiker. Drie jagten alleen, nevens de plaetfen in 'Brafil met den fwaerdegeraed Senats Garantier, bleven voor woanen; maer ten uyterften by alle
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moogelijke middelen verdeedigen. d'ankers van acht zeilen, gefterkt met
Zedert beklom luitenant le Temps het fes krijgs-benden : om alle havenen
gebergt, op welk de vyand een flerke ten zuide af te loopen; alzoo liieren
befchanfing had gemaekt buiten Olin- daer, volgens aenbrengen van hopda : en ftak de huifen binnen de be- man Wilhem Cornelis zoon, zuiker ingraeving in brand: zulx de vlam op j gelaeden wierd by Portugeefch vaer7Reciffo by lichten dage gezien wierd. 1 tuig.Doch landovi, die denflot-voogdLandtogt
Verande- Men veranderde nu ook de naemen
j Garftman met fijn Tapuyers byfprong, deerrJ^vi
ring der
namen van van zommige Portugeefche verover- j wanneer d'Hollanders haer meefters ZCGJ}!
de plaetfen de plaetfen : 7 Slot aen d'uithoek Au- j hadden gemaekt van de fterkte aeri de mmby d'Holguftijn wierd geheeten Gyffeling , het mond der ftroom Grande, hielp hem
landers
verovert.
ftedeken op Tamarica Schuppen-ftad, doen twee land-togten. Hyverfloeg
de fterkte aen d'Afogados Prins Wil- op d'eerfte togt zeven en dartig Porhem en yt Puntal de vaftigheid van der 1 tugeefen, op de tweede honderd en
Verrichting Duften. Onaengezien 'tverzoek by fettig: vertrok na een vriendelijk afder bewindde algemeine Staeten en Weft-Indi- fcheidvan Garßman t'huifwaerd: liet
hebberen
Ceulen en fche maetfchappy gedaen tot langer fijn zoon de jonge landovi en broeGyffeling.
yerblijf der gevolmagtigde bewind- der Caracara onder des zelfs opzicht:
hebberen Ceulen en Gyffeling, maektenen nam met zieh fes Hollandfche
zieh vaerdig tot de reis t' huifwaerd: muskettiers. Eerlang zond Garftman
byzonder ter oorzaek te gemoed za- den jongen landovite rugge, verzoegen een groote fchaersheid van lijf- kende door den zoon: de vaderbetogt, tenzy fpoedig uit 'tVereenigde liefde, hoe eer hoe liever af te zakken
Neederland levens - middelen bequa- na de ftroom Grande, tot een gewichmen. Geduurende haer twee jaerig tige aenflag. landovi vaerdigde fijn onder.
beftier, haddenze veroovertvijf dui- zoon, neveQopun en vier van de Hol- m*endfmg
zend vijf honderd en hegentien zui- landfehe muskettiers te rugge.berich- p^ym. *'
ker-kiflen, honderd negen en vijftig tende: hy ftond om te fluiten met de
duizend negen honderd negen en naeft gelegene Tapuyers , ten einde
dartig ponden brafilien-hout, eenen haer magten zamen-fmolten. engedartig fchepen gelaeden met goede- lijkelijk, zieh vervoegende rot dHolren, welk uitmaekten drie en twintig landers , geweidiger hand de Portugeetonnen gouds: behalven de prijs der yf»op71ijfvielen.Ondertuffchenverfchepen en 7 gefchut, de verooverde trokken de Ionge landovi en Copun na
fterkten, verbrande zuiker-moolens 7Reciffo. Uit nieuws gierigheid been andere gebouwen. Zy lieten, tot geerdenfederwaerds te trekken: welk
verzekering van Brafil, vier duizend, verzoek te lichter is toegeftaen: oni
een honderd en fes en dartig foldaten, te dooden een gerucht onder de Tapuverdeelt in twee en dartig krijgs-ben- yers door de portugeefen verfpreid:
den onder d'opperhoofden Schuppe namentlijk , 7 was met dHollanders
en Arcifteuwski.Bragten met haer over gedaen : zy maekten alle moogelijke
ftijf honderd krijgs-knechten, een en toebereiding, ten einde 7 Reciffo vervijftig zieken of verlern de. Voorts lieren, en voorts geheel Brafil: zulx
bleven aller wegen voor de Brafilfche haer bondgenooten aen de Spaenkuft kruifen twee en dartig zeilen, fche magtten betten gaven. De Ionbemand met duizertd zeven en tach- ge landovi dan en Copun fchepten
entig bootsgefellen: behalven de vier groot genoegen in het bezichtigen
jagten voor d' uithoek Augußijn, en der bateryen , reduiten , befchanfes fchepen in de haven van Pernam- fingen en vordere verfterkingen,
buco. Na dat Ceulen en Gyffeling dan rondom 7 Reciffo. Om nader met
zee hadden gekoofen t'huifwaerd, deTapuyers te handelen , vertrokken
quamen verfeheide prijfen binnen Val- na rio Grande de raed Jacob Stakien , als ook fchepen uit Texel en de houwer en colonel Arciffewski. De
Maes. De Hollanders liepen fterk op tolk Antonius Parapoava bragt bericht
pany. Schuppe en Licht hart lichten ook aen den ouden landovi: hoe twee
voor-
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voornaeme heeren van 7 Reciffo wae- tugeefenjbyftand doen. Doch de tolk
ren afgekömen: ten einde met hem Parapoava ontmoeten op fijn reife een
handelde wegens een gewichtige trop Tapuyers, beleid by Commendaaenflag op de Portugeefen, als ook wat oura zoone vari Iandovis fufter, aen
trekken zoude, wanneer den Weft- Wien 7 gebied VerValien zoude , na
Indifche maetfchappy met de wape- Iandovis dood , Volgens gewoonte
nen byfprong, zoo dikwils Önt- onder de Tapuyers, äl waet hiet de zoobooderi wierd. Ondertuflchen dee- nen ftaetVölgerS Worden ; maer de
den StäkhouwerenArciffewski dagelijx füfters-Zoörieh. Com'MendaoUrahield
groote laridtogten, tot tien en elf mij- den tolk by zieh : zeggen de gevollen verce: verriachten hier en daer in magtigt te weferi van fijn oom, om
verlaetene huifen : vonden nergens met d'Hollandfche heeren te handeeenig menfeh; want alle gevlucht len. Hy quam dieshalven niet Veelrtig
waeren \ niet alleen uit fchrik voot irian Vöör 7Hot Ceulen, eri berichte:
d'Hdllandets; maer inzonderheit voor faöe landovi hiet fijn gantfche riiägt
de Tapuyers, die geen levendig fchep- niet köndfc äfköhiferi•,ret ödtzaekin
fel verfchbonen: waer af zy bhjk za- 7gebergte Mytiapa des zomers geen
gen in een leedig huis,alwaer tuflehen verfch water is: odk hield de rouwe
riedergehakte menfehen de beende- Uit täri fijn bverleeden gemaelinne.
renlagen van meer dan twee honderd VbdttS Wierd landovi verzocht te
hborn-beeften. Voorts bezichtigden trekken na parayba , alwaer gtoote
met verwonderirtg , hoe de rievier buit Zdtide bekörrieh : d'Hollanders
Grande vier mijl boven 7flotCeulen wilde« eerlang met aerizienelijke
dood loopt. Caracara iandovis broeder magt derwaerds zettert. Tweeböötswees een diepe drooge delling .binnen gezellen, by de portugeefen gevangen,
welke eettijds de flroorh vloeyde. Hy waeren uit eeri karveel, zeil-reede na
zelf was eehs drie weeken opwaeras PortügaelvodtCohnayou; buiten boord
gevaereri lanx de ftioöm, leven de by
gefprörigeh: en,aen dehöörd-itiarid
jagt, cayotts en wdftelen: niemand
gefwoirimeH
, gfetäekten behoudeh
wift, waer 'r watet verzörik, öf een

andere ftreek nam. Vorders berichte b i r i h e h 7 flöt Ceuleü. U l i tläfer k r e e g Aenbrengen
hy, hde landvvi oVer feftien honderd Arcjjjewskiä.tidetbericht, alsdeövCr- vantwee
b sgezel
'
zielen heerfchte : de vrouwen droe- Ibbfefs tot noch toe äehbrägten i be- ^
Manier van
langende 7 fledekeri Thilippiha, wfelk stedeken
leven der gen deh rhannen achter ha d'hamakniet had een graft of bolwerkeri; rriaer **#.***•
Tapuyers. ken, om des nachts te ruften, reifden
alleenlijk
eelilg gefchut öp d'aenkomzonder vafte Wöonirigen geduurig
vatt d'eerie plaets tot de andere.meeft Hen : zulxtweeftükkeh geplant waeverdeelt in troppen, tett einde beter ren na de rieVifer, gelijk gfetäl by de
aen de koft getackten. 7 long volk kerk* en even zööveel öp de weg,
bleef by Beretiawa^d'budeby landovi: die tegfeh 7 Arfäyal üit-lööpt. 7 Was
rondom wejkers länd woonden de anderzints een openvlek : de huifen
fwakkejäridaerd Aciki, als ook lucke- ftonden in twee ryen, behalven zorriryjoü, Ocioneciou, Pajoke en Apdhory-mige Verfttdoyde hutten buiten af.
jou: d'eerfte heeft tot koning Ctfäacu- DeiflWoohdei-sieefdenarrtlelijk. Zy
Zoorten der ly, de tweede Marakou, een vriend der zagen flechts weihig foldaeten : VerTapuyers.
Portugeefen,de derde Nonhu,de vierde ftörideh uit eenige Duinkerkers, hoe
Kidoa, ende laetfte larepo. Kidoaen öp een klein eilarideken in de rievier
larepo wijken in mägt niet voor lan- Parayba een fterkte onlarix gebouwt
dovi , de andere volketen zijn fwak- wterd; dochköhdeh t niet bezichtiker. Vier geflachten ftaen geduurig in gen : älzöö gebliridftadwaerd geleid
der
wapenen tegen landovi: namentlijk zijrt Vöbrtä Wlerdehze vervoert na Reis
7 1 00
*" ! "'
lemho, zoo diep lartdwaerd gelegen, Bdrra Cöhdyoü, länx een gemäkke-*
geztU
dat nooit Chriften tot haer kennis lijke karre-weg, tot de rievierMonquam. Voorts Woyana, Carivy en Ga-pidngape , breed eh vol ondiepten.
ry rywafta : welke drie laetfte den por- Kreegen aen d'over-zijde een moeyelijkpad, tot een naemeloöfe ftroom,
door
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door welke fwemmen moeßen. De maekte de fchildwacht geen wapenfterkte aen Barra Conayou geleek nakreet, dewijl nergens menfehen vereen Vierkante dubbelde reduit : de nam. Arciffewski te rugge gekeert, bewallen reefen twee mans lengten lafte de lopten te dooven, en ettelijke
hoogh zonder zydelinxe borfl - glimmende te dekken onder de hoeweeringen en punten , aen 7 han- den : trok voet voor voet ftil voort.
gen van een berg : de graft zeven 7 Wasnieuwe maen en een pek-donvoet diep Hond met ftorm-paelen kere nacht. Hopman Baut, dewelke MfflH
rondom bezet. Een Duinkerker, al- de muskettiers geleide , floeg een VMt **"
hier tegen ftrand gejaegt, had defe verkeerd pat in : en dewijl de voorverzekering gemaekt : terwijl een gaende mifchte, mein de met een fnelnieuw fchip ftijf honderd lallen tim- ler tred de zelve in te haelen: weshalmerde. Op de fterkte ftonden tien ven eer aen de fterkte quam, alsbeyzere ftukken en twee hacken. Zy ftemt was. De vyand wierd hem gevonden geen flot of befchanfing aen waer, lofte 7 gefchut en handbuffen;
de mond der rievier Monguoangape: doch zon der fchaede: alzoo hy in de
drie fchepen laeden aldaer zuiker. lengte achter de ftormpaelen fchuilArciffewski Arciffeuwski, aldus bericht wegens
de. Hier door brak de geftelde orde.
»*cona- ( | e n toe ftand van Conayou , rukt des De matroos, gefchikt om 't pael-werk
nachts uit de fterkte ceulen met ftijf om te hakken met bijlen, quam nertwee honderd man , over drie be- gens te voorfchijn. Echter ging de
ken. Acht mijl boven het flot Ceu- ftorm voort. De houwers maekten
len, vond hy een vierkanthuis, ron- opening. Men fwom door de graft, conayou
dom door een flerk flaeketzel ver- beklauwterde de buiten-wal, en g e - f e * £
zeekert : de leger-hutten ftonden fwindook de binnenfle, hoewel an- noomm.
hier en daer , binnen welke de Bra- derhalf piek hoog. 7 Quam de befiliaenen , ettelijke honderd fterk, flormers te paffe, dat de flerkte geen
hadden gehuifveft. De veertig Ta- Hrijk-weeren had : anderzints zoupuyers , die het leger volgden, fcho- denze befwaerlijker meeflers geworten meer beeflen , als de krijgs- den zijn. Zy vonden elf dooden binknechten konden orberen. Tegen nen Conayou, tien yzere flukken, twee
den avond floegh Arciffewski hem haeken en ettelijke zuiker-kiflen:
neder in een dorpjen , gelegen ne- kregen onder andere gevangen den
vens het groot meir Pernambuco en hopman Alvares Fragofo d'Albuquerdichte boflehaedje vol vee. Ge- que. Stachouwer was zeil gegaen,
raekte des anderen daegs met den wanneer Arciffewski te land trok uit
donker aen een groot viflehers huis, het flot Ceulen .• ten einde malkangepropt met honden en bokken: en der gezetter tijd vonden voor Coeerlang op twee gefchut-fchooten nayou : doch dewijl Stachouwer door
fijnkrijgs- onder de fterkte Conayou. Alhiertegenwind niet konde opkomen,
¥>
fchaert hy het volk in vier troppen, liep den karveel, vollaeden met zuiten einde de vier hoeken der fterk- ker , in 7 gezicht van dHollanders
te gelijkelijk beftormden. De eer- na Portugal. Defe Haeken eindelijk
fte fwaerigheid lag hoe men bell 7 Duinkerkers fchip, noch op flaevoor by de wijn-tenten en 'thuisje, pel ftaende, in brand, en flechftaende nevens de fterkte onge- ten 7 flot Conayou. Zedert flapte Armerkt zoude aenvallen. Arciffewski ciffewski fcheep : wende de flevens na
dan kroop , nevens een der ont- Mongoangape: alwaer den ftroom opvluchte matroofen , door een dich- waerds roeyde : een jagt met twee
te ruichte tot aen de graft: bevond de honderd zuiker-kitten verooverde,
ftorm-paelen lichtelijk konden uit- naderhand noch een karveel en boot,
getrokken ; maer de graft ftijf een en lande, daer de rievier zieh kromt
piek diep, en de buiten-wallen even om een berg. De Portugeefen , hier
zoo hoog. De honden in de Portu- door verfchrikt, Haeken de zuikergeefche tenten baften zeer: evenwel moolen van Antonius Marino aen. De
rievier
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rievier Mongoangape is breed en diep, oogen der bezetteliingen. In de
wederzijds bezet met kreupel-bofch ftroom lag een eilandeken, gefterkt
gape.
en mangues, zulx naeuwelijx ergens met'tftotReftinga, van welk uit het
geland kan worden. Aen de mond vafte land de fterkte Margareta geheeft de ftroom twee zand-punten , duurige toevoer konde ontfangen.
niet min zorgelijk als hoog. Op de Om dit te bemagtigen viel Lichtlufter-hand, lanx welke haer kille be- hart met zeven jagten en fes bemanhoud, lagende Portugeefen befchanft: de booten tuflehen het eiland en het
gaven dapper vuur op de booten; flot Margareta binnenwaerd : verdoch zonder fchaede: alzoo de zelve, ooverde achter 't eilandeken twte
metzuiker-kiften opgeboeyt, 7 volk barken eneen boot: trok door een
fchootvry bewaerden. De vloot ver- boffchaedqe na Refiinga; doch bevond
ooverde zedert een bark vol wijnen hoe de vaftigheid, van 7 eilandeken
en quam te rugge voor 7 Reciffo. On- afgefcheiden, met water omringt lag:
VerrichtIn- dertuflchen zat Schuppe niet flille: waerom bofch waerd te rugge deinfde,
gen van
hy trok met fes krijgs-benden de rie- ter tijd toe de ftroom geyallen was.
Schuppe.
vier Camarigibi op: brande alles voor Thans beftormde Lichthart zoofierReft'mga
de voet af, gelijk ook wederzijds der de vaftigheid Reftinga, hoewel uit££%,';
flroom Alagoa : verooverde alhier i twee metaele ftukken metfchrootlos noomm.
vier rijke karveels en veel zuiker: en brande : dat heldaedig ingenoomen
leide ettelijke zuiker-moolens aen wierd, en alles, 7 geen in de wapekoolen. Nu en dan quamen fchepen nen vond, ter neder gehakt. Schuppe
uit 7 Vereenigde Nederland , en prij- fehoot fterk van een ftorm-kat , en
fen genoomen voor de Brafilfche wierp geduurig granaeden : welker
kuft , binnen d'haven van Pernam- zommige binnen de fterkte Marbuco. Op'teindederflagt-maenddes gareta vielen. Arciffewski naderde
jaers feflien honderd vier en dartig, meer en meer met fijn loop-graeliepen twee en dartig zeilen , ver- ven, waer in de Tortugeefen dapper
deelt in twee flag-ordens, (d'eerfle fchooten ; doch men bleef haer niet
voerende op een en twintig fchepen fchuldig. Eindelijk na dat de borfl- fZ'gTgT
negentien honderd, vijf en veertig weeringen meeft onder de voet la- ven.
foldaeten , de tweede op elf jagten gen , leverde de flot-voogd Simon
vier honderd en negen koppen) on- doAlbuquerque de fterkte Margareta
der 't beleid van Schuppe, Arciffewski, aen Schuppe over : anderhalf honCarpentier en Stachouwer zeewaerd naderd , meeft aldaer gehuift en geParayba: alwaer Schuppe eerft aen landhooft, vertrokken na haer wooninfprong , engefwind fes honderd man gen landwaerd : de overige zijn eiin flagofde ftelde : met welke dier- ders vervoert : alle onder bedingh,
voegen op den vyand toezette: dat niet te mögen dienen tegen de Wefthyverftoof, en veelgeweer, hoeden Indifche maetfchappy in fes maenen kazakken achter liet. 'tScheelde den Binnen 7 flot zijn gevonden
weinig, of'topperhoofd Antonius de fes metaele halve kortouwen en
Albuquerque was uit de vlucht ach- vijftien gootelingen , nevens andere
terhaelt. Ondertuflchen lande het krijgs- behoeften. d'Overwinnaers
Sterkte
overige heir. Cafper Ley trok lanx een vervolgden haer zegen. Zy maekten
Margareta
karre-wegh
met drie krijgs-benden zieh vaerdig , om lanx 7kreekjen ,
belegert.
recht op de flerkte fanta Margareta welk twee mijl de rievier opwaerds
aen : en legerde zieh achter een heu- loopt na de ftad Parayba, de ftad aen
vel op een musket-fchoot van de wal- tetaften: wanneer twee Franfche, uit
len. Schuppe rukte lanx den oever: de noorder fterkte Antonio overgevond allerwegen verlaetene befchan- loopen , bericht inbragten : hoe de
fingen : en begroef zieh, aen de flin- fterkte van weinig volk en bus-poeder
ker zijde van 7 flot tot de rievier toe. voorzien was, en indien d'Hollanders
Arciffewski nam fijn wijk ter rechter een torn derfden waegen, zouden het
hand , tegen de zee , vlak voor de lichtelijk bemagtigen: hoewel anderRievier
Mongoan •
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zints w7egens gelegendheid onwin-lfchen vetfcheide rotzen, in een veibaer gehouden wierd. Schuppe oor- j lige haven van Curacao. Vijf en zedeelde, bedrog te fchuilen onder zulk ventig vuurroers gingen op party ;
aenbrengen: te meer alzoo degraeve doch wierden bevochten van zevenBagnola fes honderd man tot verfter- tig Brafiliaenen , met knodfen geah ook het king herwaerds bragt. Evenwel, om waepend , by de Spanjaerden dronor.wi'inelijk een proef te nemen, vaert een tromken gemaekt, en zoo ten ftrijd aenflot Antomelflaeger over, en eifcht Antonio op. gedreeven. De bevel - hebber Pierre
nio.
De flot-voogd Magaglianes verzoekt le Grand kruifte het eiland door en
drie dagen uitflel: 't verzoek word door : verbrande 'tdorp Maria : en
plat afgeflaegen ; maer toegeftaen , verdroeg eindelijk met den landvolgens fijn verzoek, dat hy de ko- voogd Alonfo Lopes de Moria : dat hy
ninglijke ftandaerd zoude afvoeren, Curacao zoude ruimen. Dit eiland acht befchrijvin
end'Hollanders de mijne vanbeflor- en twintig mijlen groot in d'omme- ™J'f
men maeken : ten einde niet fcheen gang, heeft een fteenachtige grond
fulk een vaftigheid , zonder flag of en boffchaedjen vol ftok-vifch-hout,
floot, overgegeven te hebben. Licht- gebruikelijk by de ververs. Doch
hart dan trok binnen verwondert Schuppe veranderende de Portugeewegens zoodanigen zegen ; want de fche naem der verooverde plaets Paflerkte , aen welke geen koflen ge- rayba of Noffa Sennora das Nieves of
fpaertwaeren, lag op een ontoegan- Philippea in Frederik- ftad, ter eere als ook van
kelijke plaets, voorzien van vijf me- des prinfe van Oranje Frederik Henrik. *reJl",k'
taele kortouwen en negentien yzere De ftad heeft twee groote markten,
ftukken. dHollanders moedig door twaelf ftraeten en een magtig Franzulk een geluk, rukten den zelven cifcaener-kloofter nevens een meir genacht met feftien honderd koppende bouwt en rondom bemuurt, leid aen
rievier Parayba op na de kreukTam- een brede boezem, welke de rievier
bia Grande ': alwaer te land Hapten : Parayba voor de ftad maekt. 7 Land en 't land
vonden de befchanfing verlaeten, rondom valt bergachtig , op andere rondom:
drie yzere flukken uit roo-paerden plaetfen, byzonder lanx de ftroom,
De ftad geworpen, de ftad Parayba leedigge- leggen vruchtbaere vlakten : eiders
Parayba
vlucht, en het gefchut onbruikbaer ook groeyt ydel en hard gras , en vrmhtm\
ledig ge.
gemaekt, of in de haven gezonken. | een meenigte mandioca tot meel gevlucht
word by de Een Hamburger, die binnen Parayba, flampt, patates , limoenen , oranjeHolländers
anders ook genaemt philippea, lang appelen, kool, konkomraers , banabezet.
gewoont had , deed van alles ope- nas , cocos-nooten, gembar, araha ,
ning. Namentlijk de graef Bagnola, zeer Iiefelijk wanneer met zuiker is
geen kans ziende om Parayba te be- ingezult, en caious, aengenaemer dan
fchermen, was geweeken na Goyana een caftanje , waer van d'inboorlinmet dardehalf honderd man, en An- gen een dronkenfehap-verwekkende
tonius d' Albuquerque met twee krijgs- drank maeken. Voor den oorlog liep viervoetig
eä,ert:
benden, d'eene Italiaenen , en de an hier een grooter getal koeyen, offen, *
der Spanjaerden, bofch waerd: na dat bokken , geiten , fchaepen en verdrie fchepen en twee pakhuifen vol kens. De boffchaedjen krielen van
zuiker aen brand ftaeken : welke allerley wild, byzonder van harten,
vlam weinig minder als drie duizend haefen en konynen. De paerden valzuiker - kitten vermeide. Eer defe len fterker als d'Europifche: loopen
aenflag opTaraybaby de hand gevat vaek een gantfehen dag zonder
wierd , vaerdigde de Weft-Indifche voedzel : leven by enkel gras en de
maerfchappy vier zeilen af, onder uiterfte toppen van het zuiker-riet.
Walbeeek 7 beleid van loan Walbeek , na 7 ei- Onder het gevoogelte munten uit de vogelen:
bemagtigt
land Curacao , welker gelegendheid veld-hoenderen,faifanten,tortel-duiCuracao :
loan Otzcn grondig kende dewijl ven reigers, fnippen, water-hoenaldaer lang gevangen zat. Walbeek ders, hoenders, kalkoenen, groote
geraekte door een enge mond, tuf- eenden , en boven alle driedVrley
zoort
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zoort papegaeyen, niet min fchoon der petiguares arbeid voor grof lyen vijfchen als leerzaem. De zee en ftroomen waedhuurde; doch meeflentijd den
in Parayba:
leveren overvloedig allerley fmaeke- bedongen loon verkorte : waer uit
lijke vifch. In de boflchen loopen zeer verbittert wierden tegen de Porontelbaere land-krabben : waer by tugeefen , en dHollanders toevielen.
d'ingezeetenen nevens 7 meel uit Doch de lijf- eigenen zijn of gevan- Lij/ eigegeftampte mandioca leven. Zy bou- gene Americaenen , door de Tapuyers
nen in Pa't bouwen wen d'huifen aldus. Eerft rechtenze aen de Portugeefen verkochr , of Ne-rayba.
der huifen
aldaer hoe- zoo veel ftaende flijlen op, als'tbe- gers uit Angola, of Tapuyers van Madaenig •
grip vereifcht: leggen dan een folde- raoyion. Defe mögen tegen geen arring ruim eens mans lengte boven beid : wanneermen haer te veel vergt,
d'aerde : vlechten dezijden, voor eeten aerde, door welke de tong been achter geevel met dik rijs; beftrij- gint wit uit te flaen , en fy fterven.
ken het buiten en binnen met leem, d'Angolafche Negers doen den meewaer onder hooy gemengt is : en flen arbeid in de zuiker-moolens,
Witten het eindelijk met kalk. 'tDak gedwongen door harde flagen : de
beftaet uit pannen ofcocos-bladeren. Guineefche flaeven , dewijl nergens
7 Beneden huis verftrekt voor de na zoo fterk zijn, verrichten 7 huispakkaedje : onder t dak woonenze. werk. De voornaemfte handel word Manier
Doch binnen Frederik-ftad ftaen gedreeven met zuiker verf-hout, van zuikereenige aenzienelijke gebouwen van tabak huiden en kotoen. Achtien handet alwitte gehouwe fteen. Die geen zol- zuiker - moolens ftaen nevens de daer.
der hebben behelpen haer nevens ftroom Parayba: welker zommige
d' aerde op een harde kley - vloer. met water maelen , andere met ofBuiten de ftad word kalk gebrand uit fen. Op den oever zijn gebouw7t twee
inwoonders gegraeve fteen. Voorts is de land- pakhuifen , om de zuiker-kiften gevoogdyfchap Parayba bewoont by makkelijk af te fchepen. Ieder kift
vrye of lijf - eigenen. De vrye zijn betaelt een fchelling voor 7bergen,
Portugeefen , Nederlanders of andereen even zoo veel vobr 7t merken.
Europifchelandaerd, behalven d'in- Als de gefwooren waeg-meefter de
boorlingen
van 't geflacht der peti- zelve weegt, ontfangt dubbeld loon,
Petiguares
hoedamge: guares , kleine menfehen en geenzints en houd van de ponden zuiker net
arbeidzaem : zy bewoonen zeven boek. Terwijl binnen Parayba op
aldeas : waer onder de voornaemfte alles orde gefielt wierd , deed d'o- Verrichting
Pinda-Una vijftien honderd zielen verfte Picard met acht benden een van Picard.
telt, andere hebben flechts drie hon- togt na 7t huis Validaris : ten einde
haer al- derd en minder. De aldeas beftaen hy 7 opperhoofd Antonius d'Albudeas g.ier uit vier, vijf, fes of meer lange hui- querque by den kop kreeg; doch defe
vreemd
fen , in welke hier en daer door klei- had zieh by tijds weg gepakt , vergebonwe.
ne deuren in en uitgaen , zijn met laeten van alle de Brafiliaenen : die,
cacos-bladeren bekleed. De mannen onder haer gezach-hebber de Jefuiet
draegen een kleedje voor de fchae- Emanuel de Morais , met Picard te
melheid, de vrouwen linnen - hemb rugge quamen. Ondertuflchen wierd
den, welke de mans by de portugee- alomme een fchrift verftrooyt op
fen verdienen. Haer meefte huisraed naem der Algemeine Staeten des
zijn kotoene hamakken , aerdig ge- Vereenigden Nederlands en Well - Invlochten , waer op by daeg luyeren difche maetfchappy, van volgende
en 7s nachts flaepen: gebruiken voorts inhoud : Allen inwoonderen van
Vreedzaeboogen, pijlen , bijlen en hak-mef- Parayba word vergunt volkoomen me
voorfen. De houwelijke flaet word kuifch vryheid in Godsdienft : toegezeid (laegen aen
onderhouden. De mannen vallen befcherming tegen alle overlaft, en Parayba
doorgaens min-yverig over de vrou- genot haerer goederen : mits betae- vergunt:
wen. Behalven dat ieder aldea haer lende tienden der landvruchten , en
eigen opperhoofd had , zoo ftelden de tollen derkoopwaeren, in en uit
de Portugeefen ook een hopman, die Holland gaende, gelijk daer toe ftaet:
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die vertrekken wil, zal vaertuig ge- vallen, de berg een geluid geeft niet
nieten. Indien de Spaenfche kroon ongelijk de fchrikkelijkfte donder7
Parayba weder bemagtigde, mag elk flaegen of t geluid van fwaer gefchut.
nevens d'Hollanders fcheep ftappen. 7 Zelve wonder befpeurtmen aen den
Die onder d'Hollandfche landbeftie- berg Pafyra, in een boffchaedje achter
ring geruft wil leven , moet den eed de zuiker-moolen van Girgolio Barvan getrouw7heid doen. In gefchil tuf- ros. De natuur-kenders mögen zulk
fchen Portugees en Hollander belooft een diep geheim , indien moogelijk,
de rechter vonnis te wijzen zonder nafpeuren. Arciffewski volgde Rebel- Rebellino
W
aenzien van perfoonen : 'tkrakeel, Uno kort op de hielen,die zieh een half W welk d'eene Portugees met d'ander uur buiten Mofuik , als gezeid is, in
heeft, zal een Portugeefche fcheids- een hinderlaege verbergde ; doch,
manternederleggen. Zijdgeweeren nietdervende Arciffewski afwachten,
vuurroers, tot tegenftandder ftruik- vloodna de zuiker-moolen Mufureroovers, word aen alle vergunt.Maer pe : en hield alhier ook geen ftand.
zoo lang Albuquerque dicht onder Pa- Sijn vluchtend volk verliep meer en
rayba hield, quamen weinige te voor- meer. Ondertuflchen zakte Schuppe
fchijn : om den eed van getrouwig- af met fterke hulp benden voor Arheid te doen ; doch zedert hy voor ciffewski. Beide, zamen vereenigt ronPicard de vlucht nam, hebben Duarte dom Mufurepe, vaerdigden tachentig
Gomes, en voorts de voornaemfte vuurroers, onder luitenantMetting,
Portugeefen nevens een merkelijk na 7 naeftgelegen bofch, alwaer Reaental van minder ftaet, op de voor- bellina zieh onthield. Defe drong hard
noemde beding-punten den eed van toe op Metting, alzoo fesmael ftergetrouwigheid gedaen: gelijk.ook de ker was; doch vluchte na Nazareth,
inwoonders der landvoogdyfchap rio zoo haeft Metting door Schuppe geGrande ten zelven einde binnen Fre- ftijft wierd. Zedert zat 7 land rondom
als ook aen derick-ftad haerheten vinden. Arcif- in ruft. Arciffeuwski bleef, om Parayba
rlo Grande ' fewski en Stachouwer na Goyana gerukt
rot een goede ftand te brengen : en
en Goyana.
met acht-half honderd man,legerden legerde zieh niet verre van 7flotReal.
zieh binnen 7 dorp Capivaribi, gele- Sijn oogmerk was niet de fterkte te
gen aen een rievier van de zelve beieggen; maer alle toevoer langzaenaem:alwaer de gantfche burgerfchap mer hand afte fnijden: te meer nadien
van Goyana met volkoomen genoe bericht kreeg, hoe binnen de fterkte
gen de ontworpen beding-punten be- voor drie honderd portugeefen en zeeedigde, en den Spaenfchen koning ven honderd Brafiliaenen niet meer
af fwoer. Maer de Spaenfche hopman als fes en fettig duizend kannenmeel
Verrichting
van Rebel- Rebellino kreeg, door toedoen der Je- en vijf en fettig hoorn-beeften waelino en
fuieten binnen 't dorp Mofuik drie ren. 7 Slot Real beflaet een heuvel, sterkte
Camaron.
trii
honderd foldaeten by een, behalven op een gefchut-fchoot van de rievier ¥ff*
een aenzienelijke magt Brafiliaenen, Affogados , aen welkers overkant de
onder de bevelhebber camaron. Defe Hollandfche fterkte Affogados anderverbranden de zuiker-ried akkers en half mijl is afgelegen. Na de ftroom
7
t Brafilien-hout in goyana: en hielden heeft Real weinig geboomt: andervoorts aldaer onmenfchelijk huis. Ar- zints leid het omringt met boffchaedeiffewskiruktgefwind den vyand on- je : deruime vlakte rondom de walder d'oogen : die niet lange ftand\ len, kaneen vuurroer bereiken. De
hield: en zelf 7 dorp Mofuik, kerk en ) wallen zijn hoog, fteil en fterk; doch
Jefuieten - kloofter aen brand ftak : geenzints na de konft ontworpen.
vluchteden na den wonderlijken berg Negen bolwerken fteeken wanfehikWonderlijke
ter orde uit. De twee grootfte legberg Miti- Miritibi: alwaer zieh in een hinder lätibi.
ge verftak.Wat Miritibi belangt/t ver- gen , 't een na 7 flot Affogados , het
dient byzondere aenmerking , hoe ' ander na d'heuvel Autero delConde.
geduurende de regen-maenden, voor- De graften rondom bereiken een
naementlijk als fterke flort-vlaegen j diepte van anderhalf piek. Arciffewski,
benieuwt
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Aniffews- benieuwt om 7Real te bezichtigen,aen ftukken fprongen, hadden de beküverrieb- w i e r c j v e r j e i c i ^ o r fi;n gidzen diezettelingen tijd : om zieh binnen ontmg voor
ttnv
.
r1
't Real
hem recht op de Spaenfche krijgs- deraerdfehe kuilen te bergen. Tufwacht aenvoerde. Defe fpatte tegen fchen de bateryen Erneftus en Trelon
Arciffewski , fterk fettig vuurroers, ftond midden weegs onder't geboomvinnig uit. Men vocht hand aen hand. te chrißiaenfzoons reduit. Maer ArcifDe vyand voetflaekte tot aen de bui- fewski gefterkt met vier honderd
tewerken van 't Real: zulx Arciffewski man , verleide fijn wijk dichter na
niet zonder manhafte dapperheid we- 'tflot, achter een kleine hoogte, cocos
derom aftrok : en maekte aen de weg enpacoves boomen: en maekte het den
Fidalgo, nevens deftroomAffagodes, belegerden diervoegen bang : dat,
opeen vuurroer-fchoot onder 'tReal, hebbende verduurt een driemaendig
over•een reduit , rondom een huis by de beleg, opdefe beding-punten 7RealgeBeal
evm
Portugeefenaigebrand , en in dereduit aenhemoverleeverden. Namentlijk, z een flormkat, van welke tweehalve zy zouden uittrekken met brandende
kortouwen op 7 flot vuur gaven. De- lonten, kogels in de mond, vliegende
fe reduit ontleende haer benaeming vaenen en pakkaedje: gefcheept worvan d'overtte Hinderfon. De tweede den na Terceraoi Madera. Dekerkbatery na hopman Verdoes genaemt, cieraeden eri beeiden vermag de geeis toegeftelt op de heuvel Autero del Helijkheid weg re voeren : 7 gefchut
Conde , niet zonder groot bloedver- en vordere oorlogs-behoeften blijven
gieten ; want de vyand met weder- voor de belegeraers, en d'inwoonders
zijds verlies geduurig uitviel, om ter befcheidentheid der zelve. De
Belegering t w e r k te verhinderen. Doch hy liet flotvoogd Andres Marini dan vertrok
J
van
met vijf honderd uirgepikte krijgs>an t Real- . , .
.
,
,
zieh immers zoo veel gelegen aen de knechten behalven anderhalf honderde reduit voerende Trelons be- derd foldaeten uit 'tland en twee
naeming ; want alzoo op een fleen- honderd huisgezinnen,rondom 'tReal
worp onder 'tReal gemaekr wierd, gehuifl en gehooft. Defe randzoekonde dies te meer befchaedigen. De neerden haer goederen voor vijftig
ftoutmoedigheid der Hollanders, die duizend guldens. Men vond binnen
dicht onder d'oogen der bezettelin de fterkte vijf tien metaele en vijf yze- He rl k
gen dit werk beftonden , verbaefde re ftukken. Lichthart ondertuflchen , ' ') '
r r i
../-«•
.
daden van
haer diervoegen : dat gelijk met ge- ibenden handen en voeten twee dagen liep met les Ichepen en vijf kleine jag- Lichthart .lang ftonden ; maer alzoo ten derden ten, voerende vijf krijgsbenden, ondag Arciffewski, door d'armgetroffen, der Zeil: lande op Barra Grande: trok
wierd afgevoerd na fijn wijk Pantaleon twee uur lanx ftrand na dekerkfant
ten verband, fpatte de vyand Herk uit Bento , op een hooge berg gebouwt :
op Trelons reduit. d'Aenvalentegen- rondom welke zieh nederfloeg , en
ftand waeren beide manhaftig. Arcif- tegen aenloop met flörmpaelen verfewski bed-leegerig hoorde 7 loffen zeekerde. Herwaerds quamen d'invan handbuffenen gefchut : fprong te gezeetenen van Porto Calvo , en deepaerd : vond den hopman payman en den in groote meenigte den eed van
luitenant Reed gefneuvelt en naeu- getrouwigheid aen de Weft-Indifche
welijx fes gezonde mannen, diete- Maetfchappy. Lichthart, geftijftmet
weer konden bieden. Hy moedigt de bende van hopman Cornelis Exel,
dan zelf de gequettle aen : rukt by zette recht opTorto Calvo : onaengeeen zoo veel volk als dicht byd'hand zien geen grooter magt had, dan drie
was : envoltrekt Trelons reduit. Ter honderd zeven en twintig koppen.
ander kant byna even dicht onder Hy reifde lanx een moeyelijke weg,
'tReal, wierd de flormkat Erneftus berg op en af: en , naderende aen
opgeworpen : van welke twee mor- Porto Calvo, verftond uit een Portutiers geduurig grariaeden binnen 7 flot gees : hoe de graef Bagnola aldaer binwierpen ; maer dewijl de granaeden, nen de kerk vol fchiet-gaeten met
quaelijk toebeteid, te lang lagen, eer twee honderd uitgelefen foldaeten
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lag, behalven een krijgsbende verfch 7waterflot aen demondderhaeven,
aengekomen van Serinhain. Voorts twee reduiten , 7 Kraeye-neft en een
had hy aen de rievier een fterke be- flormkat ten noorde van Nazaretta.
fchanfing. Lichthart echter trok los Zedertdezeverovering rufte Schuppe
op hem toe : ontdekte eerlang fijn niet: hy trok lanx den oever, en Arheir, op een Heile berg ten ftrijd ge- ciffewski door 7 land . beide om den
fchaert: en fluift tegen d'hoogte met vyand in Serinhain te verneftelen. Ar- Togt van
flaet Ba- zulk een helddaedige fierheid : dat eiffewski vond een moeyelijke weg, ArciJfeViki&noU
Bagnola dit voordeel verliep, als ook en den raed Schotte met fes krijgsbend'hinderlaege aen een breede weg, ja den tot Miguel de Poyuca, een luftige
zelf de kerk , die allenthalven fterk plaets : alwaer Scfjotte de kerk begemaekt, licht te verdeedigen was. fchanft had ; ontmoete weinig verder
Ondertuflchen quamen tachentig eenheetlijkFrancifcaener-kloofter : en
Brafiliaenen , ettelijke Portugeefen enontfing hier de droevige tyding : hoe
een bende Napolitaenen van achter in- de landvoogd d'Albuquerque defterkvallen ; doch ziende d'Oranje vlagge te porto calvo had overvallen. De
boven op de kerk afwaeyen, en Ba- zaek leid aldus. Na dat Lichthartbin- Merkwaergnola geflaegen, trokken te rugge. De- nen de gezeide plaets op alles bequae- ** w W
fe zegen ftond den Hollanders niet me orde had gefielt, en d'overfte Zn'vZ'~
meer als op zeven dooden en achtien Alexander picard totflotvoogd met Pmo Caigequetflen : de Portugeefen lieten vry drie honderd bezettelingen, licpze-2££Ü"
meer volk zitten. d'inwoonders van dert fijn vertrek een gerucht, als of
Porto cot- Camarigibi, Antonio en rondom Porto
de gantfche Portugeefche magt op
voingenoo- Calvo namen de voorwaerden, binnen
Porto Calvo afzakte: weshalven Picard
Parayba ontworpen, aen: en fwoeren om hulp fchrijft, en verkrijgt. Hy
men
den Spaenfchen koning af. Onder- konde nu ruim vijf honderd man uittuflchen zeden Arciffewski de fterkte maeken , beflendig tegen 7fvvaerfle
Real bemagtigt had, en 7gezach aen beleg. d'Aenkomft van 7 PortugeeVerdoes opgedraegen , brak hy met fche heir wierd dagelijx meer en meer
tien benden en drie honderd Brafiliae- ingebragt. Weshalven de landzaeten
nen op : om zieh te vervoegen by rondom her de vluchtnamen. Picard
Schuppe, die de vefting Nazaretta, nebekommen, dat zieh tot den vyand
vens d'uithoek Auguftijn belegen
hield. Wanneer Schuppe op Nazaretta mogten vervoegen, bood alle te rugtoezette , vluchte de landvoogd Al- ge op lijtflraf. Maer Patilha afgevaerbuquerque met drie honderd man, uit digt, ten einde 'tfchriftelijk ontbod
vrees dat beflooten zoude worden: aller wegen aenplakte , liep over na
en liet 7 gezach aen Peter Correa de Matthias dAlbuquerque.Niemand wilGamba en Louies Barbalho Bizerra. de uit om kondfehap : alleenlijk
bood zieh hier toe aen Sebafliaen de
schuppe Doch Schuppe vorderde diervoegen
met loopgraeven en granaeden: dat Souto : die des nachts alles , (gelijk
vereovert
voorgaf) verfpiede, en tyding te rugNataretta Corea , verkundfehapt van Arciffews£«aentogt, denmoed verlooren gaf, ge bragt: hoe de landvoogd Albuquerende vefting over, op dufdaenige be que zieh had nedergeflaegen rondom
ding-punten : de bezettelingen zul- dezuikermoolenvaniWrigo deBarlen uittrekken, volgens eerlijkkrijgs- ros , dewelke tegen fijn eed niet te
gebruik : de flaeven, behalven twin- ruggequam. De meefte inwoonders
tig ten dienft der bevelhebbers, moe- van Porto Calvo en Camarigibihadden
ten blijven ter befcheidentheid van haer vervoegt by Albuquerque : die
Sckupjpe gelijk ook de goederen en tegen den anderen dag een groote
menfehen , voor 7t beleg binnen de magt te gemoed zag uit Alagoa, en
vefting gevlucht. d'Hollanders bequa- van de rievieren Miguel en Francifco.
men hier vijftien metaele en drie yze- Men fliep dan op het werk niet. Pire ftukken, allerley oorlogs-behoef- card verfterkte 7vlek rondom met
ten. Hadden nute vooren bemagtigd Horm-paelen : bragt 7 volk in de wapenen boven op d'oude kerk, als ook
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beneden voor de fchiet-gaten , in Iaey te branden. d'Hollanders wiertwee vafle huifen en de nieuwe kerk: pen zoo veel verrot hout, zand en
maekte 7 gefchut en hand-buffen fteenen, datze de vlamflifchre.Maer
klaer : vulde alle de water vaten : en de Portugeefen bragten voor de dardekreeg bericht van d'aentogt der colo- mael vuur aen , welk geweidig ontnel Schuppe. Tegen den middag qua- ftak, en boven door de pannen floeg :
men eenige weinige troppen des weshalven Lacroy na de nieuwe kerk
verraedery vyands ten berg af. Souto, te paerd
vlucht. Dit veroorzaekte een groote
van Souto. gefleegen, zoude 7 heir ontdekken. verflaegendheid : waer toe niet weiDe Portugeefen fchooten op hem; nig hielp de farjant van hopman Muldoch , gelijk namaels verftonden, ler : zy waeren, zeid hy, van loot,
met loos-kruid. Souto dan reed te lonten , water en Ievens-middelen
rugge, en liet een brief vallen, behel- fchaerfch voorzien: hadden quaelijk
fende den gantfchen toe-ftand van zeven goede vuurroers: engeenontPorto Calvo. Eerlang beftormde d'Al- zet te wachten. Vergeefs zocht Pibuquerque d' oude kerk : rukten de card"t volk neder te Hellen : zulxhy Tom catftormpaelen uit: en alzoo de borft- tegen dank een plaets van zoogroo- vo ^ge'
e
weer gantfch (teil op de graft lag.hakte ten belang aen Albuquerque moeft
hy gaeten in de borftweer : en d' een in-ruimen. Ondertuflchen fpoeyde schuppe
klomopd'anders fchouder na boven. Schuppezoo veel doenelijk tot ontzet, k o m t e ,aet
i r\, • / •
\.
tot ontzet.
Verwijfd- Hopman Joan Boyaerd lofte flechts
r
heid der driemael twee metaele flukjens : en door Serinhain, Una en Barra na FuHollanders droeg zieh zoo verwijfd , dat niet
rieofo , een mijl van porto Calvo. Aleens de balken en fteenen op debe- hier berichr hoe zieh de plaets ter
ftormers nederwierp, ten dien einde befcheidentheidder landvoogd Albulanx de kruin der borftweering ge querque ondergeftek had, bleef wachleid. De Portugees , meefter der ou- ten na Arciffewski, die met zeven
de kerk, verfchoonde niemand. On- krijgsbenden herwaerds voort-rukte
dertuflchen viel d'Albuquerque t dorp over de diepe en kromme ftroom Seby alle kanten geweidig aen. Luite- rinhain voor Villa Formofo een vermaenant Lacroy vluchteuit fijn huis zon- kelijke vlek, alwaer een oud Jefuieder tegenweer na de nieuwe kerk, ten kloofter en kleinekerk ftonden:
daer hy 7 genoegzaem tegen een aen- en voorts aen de an der zijde der rieloop konde verdeedigen. Ook ver- vieren Formofo en ^Antonio by Schuppe
lieren de foldaeten de fterke reduit op geraekte : zamen fterk zeventien
Vairadoura , tot befcherming der boo- krijgsbenden te voet en een körnet
Manhaftige ten geleid. Lacroy te ruggegezonden
paerden. Een Neger uit Albuquerques
verdeedi- , ^
weerde zieh zedert man- heir overgeloopen, bragt bericht: dat sterkteen
ging ntt een " a « • " v " c ' ' "
Albuquerque had doen vierendeelen dood van
huit.
nelijk. De vyand fehoot boven van Domingo Calabar,een man wiens fterkde oude kerk met een yzer fluk, ne- te voor den beruchten Milo Crotoniagen voet lang , door 'tdak en kerne tes onder d'oude Grieken niet behoefwanden van 't huis: bragt ten laetften de te wijken. Onder vele proeven
7lluk nabeneden : plantehetop een word verhaelt, dat hy een rennende
fteen worp na voor 7 huis : en fehoot Hier in volle loop by d'hoornen greep,
onophoudelijk met kogels en yzere den hals omdraeyde enden tong ten
bouten. Doch Lacroy verfvvaerde de buik uitrukte. Albuquerque woede
wanden met tonnen en kitten vol aer- zoo tegen defe man, ter oorzaek tot
de , zulx weinig fchaede leed. De d'Hollanders overquam, enfijnPortuvyand dan hing vuur-potten aen geefen groote fchaede toebragt. Schup7 huis; doch verrichte niet. Men her- pe en Arciffewski trekken na Porto Calvatte 7 werk : en beftreek boflehen vo,om Albuquerquefterkacht hon derd
yan droog rijs , riet en ftroo met teer Portugeefen en duizend Brafiliaenen
en harpuis vol buspoedergeftrooyt. flag te leveren; doch vonden de plaets
Dit aen de paelen gebragt, waerop verwoeft, omtrend honderd Hollan7 huis gebouwt ftond , begon liever ders onbegraeven , en Albuquerque

(drey-

456

D E R D E

BOEK:

(dryvende 7 land-volk rondom Por- voor handen waeren, Hak wederom
toCalvo voor zieh , nevens drie hon- zeewaerd : en maekte mijne , gelijk
derd gevangenen) vertrokken nae of door Barra Grande ter reede wilde
Alagoa : volgden hem : en leiden een loopen, na 7Reciffo. 7Waterflot cn
fterkte aen Paripuera, om den Portu- \\agthet Wapen van Delftgenaedert,
geefen de weg na 7 landfchap van Por- J wierp de Spaenfche zeevoogd wederto Calvo af te fnijden. Schuppe vorder-om over ftaeg. Ondertuflchen wierde voorts noch drie krijgsbenden , al- den alle Hollandfche plaetfen gewaerzoo 'theirzeer verfwakt was ; want fchouwt, wegens deze vloot: welken vordvan
ftijf twee honderd man gantfehelijk Lichthart, met fes fchepen en twee j^JJ™
geen dienfl konden doen , aen de jagten voerende behalven 'tbootsBicios hoe- voeten eilendig geplaegt door de volk, twee krijgsbenden, kort volgdaenigon- bicios, een klein ongediert ,welk by de j'de : zulx geduurig in'tgezicht hield.
gediert.
fweet-gaetjens inkruipt, en gevoeli- j Hy zag eindelijk de zelve voor Parigepijnverwekt. 7 Verzoek wierd te puera (alwaer een gedeelte van 7 lelichter ingewilligt : alzoo deraedop ger onder Arciffewski lag) ten anker
Nazaretta
in Real ge- 7 Reciffo goed-vond, de fterkte Real loopen: dekleinftefchepenafenaen
flecht.
en vefting Nazaretta zijnde zeer ver- vaeren tot de grootfte : en 7 volk te
vallen, en beide ondienftig, te flech- land werpen. Weshalven ook Lichtten : en de bezettelingen in 'tveld hart uitftapte, nevens deraed Carpente houden. Scfwppe zoude lang den tier : zieh vervoegde by Arciffewski:
vyand in de Alagoas aen-getaft heb- en nam een manhaftig raedflot: naben; maer'tontbrak hem aen lijf-togt mentlijk hy zoude met fijn acht Zeien klein vaertuig, noodwendig tot len dicht onder de Spaenfche vloot afdefe togt. Hy, landwaerd gereift, zakken : terwijl Arciffewski by nacht
Sterkte op liet 7 bewind aen Arciffewski, die fes hondert uitgepikte foldaeten na
Paripuera,
zeer bevorderde de nieuwe fterkte Iaragoa rukt: om den vyand 7 landen
op paripuera. 7 Jaer feftien honderd te beletten. De Portugeefche gidze
vijf en dartig begon nu ten einde te liep een verkeerde weg : zulx ArcifBen groote loopen : wanneer, met krieken des -fewski de Spaenfche vloor geankert
Spaenfche
vloot voor daegs, tweeen dartig Zeilen recht op zag achter een verre afgelegen punt,
't Reciffo: 7Reciffo
de flevens wenden. Twee en d'Hollandfche fchepen niet op
fchepen waeren buitengemein groot, haer af komen : ter oorzaek wel een
negen fwaere galjoenen volgden: goede wind hadden , om binnen de
7 overige der vloot beftond in fluiten, bogt te loopen ; maer niet om weder
barken en karveelen. Naderende te keeren. Weshalven Arciffewski
wierden erkend Spaenfche te zijn. d'hertred neemt, en den weg na Pa7 Stond flecht gefchapen met 7Recif- ripuera verzeekert. Ondertuflchen portugeefen
fo : haer meefte fcheeps magtkruifte wierden de Portugeefche inwoon- te§mj.'.d.
wijd en zijd voor de Brafilfche kuft: ders tegen haer eed wederhoorig,om
7 oorlogs-volk lag te velde, verre van toevoer na 7 Hollandfche leger te
de hand. Ses flagvaerdige fchepen brengen: Haken d'hoornenallenthalreeden voor d'ankers : vijf andere venop : maekten zamen-fweeringen
vollaeden konden weinig tegenweer met de Spaenfche vlootelingen: floebieden. Ondertuflchen naderde de gen dHollanders lanx de wegen en in
Spaenfcheammirael, totopeengoo- de huifen dood : wapende heimelijk
teling-fchoot t jagt de Faem : lofle de jongmanfehappen : de Paepen
een fluk ; en wende zeewaerd : de- fchreven alle geheimeniffen over: de
wijl by vallend water den wal niet Negers bragten de brieven : en verderfde aendoen : bleef hengeleh voor moorden d'handelaers, die op haer
d'uithoek Auguftijn,gereedfehap mae- gegeven woord , als vrienden by de
kende aldaer te landen. Doch be- Portugeefen huisvefting genooten.
richt, hoc de fterkten Real en Nazaret- Hoewel nu en dan dufdaenige verta , by d'Hollanders bemagtigt, en raeders geftraft wierden, verfpreyde
geen hulp-benden van Albuquerque 7 quaed echter hoe lanx hoe meer.

Schuppe
vervolgt
Albuquerque.
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Raed- flot Om zulke fchelmen in te binden, gedwongen den weg te wijfen na
tegen de af- vondmen raedzaem , 7 geweft tuf- 7vlek, verzeekert van een flot met
vailige, gefchen Paripuera en Porto Calvo tien vijf ftukken gefchut. Een Spaennoomen by
Schuppe : mijlen verre te ontvolken , de zui- fche hopman roeyde hem te ge-

ker-rietvelden, moolens en huifen af moet; doch onraed verneemende
te branden. Arciffewski liet aller we- hield af. De boot van de Brak ondergen aen de kerkdeuren aenplakken: fchepte de vluchten de. d'Hopman,
ieder had op te kraemen tot boven weigerig zieh over te geven , fneuPorto Calvo : alwaer 7 Hollandfche velde aen een kogel: d'andere drie
heir zieh zoude nederflaen: om de ftelden haer gevangen. Onder 7 flot
geweekenen tegen overlaft te be- lagen zeven fregatten, uit welke
verrichting vrijden. Doch de Spaenfche vloo- Houtebeen eenig tabak en fieroop
der Span- telingen, ten noorden van Alagoa,
lichte. Hy zoude des anderen
jaerden hier
op
den
weg
na
Paripuera,
geland,
daegs defe fchepen , nevens een zuittgen.
zochten zulx voor te komen: eens- ker-moolen recht tegen over 'tflot
deels om 'tland voor zieh te be- aen koolen geleid hebben : ten
houden : anderfdeels, omdoord'in- zy de Spanjaerden, aller wegen ter
gezeetenen geftijft te worden.'t Hing been geftapt, diervoegen van den
hier aen , dat binnens lands geraek- oever vuur «gaven : dat geraedten. Tot noch toe was geen ande- zaemfl oordeelde 7 gat wederom
re weg derwaerds bekend, als (over uit te loopen. Verbrande zedert ftjnmerkParipuera ; maer dewijl Arciffewski een bark met fchild-padden , hak- waerdi
^
daeden :
die verzeekerde, vreefden 7 hooft te te diergelijk vaertuig in de grond.
ftooten. By menfehen geheuchenis en liet een dar de drij ven : vervielde zoomer diervoegen zoo droog verfchte op Iamaica : verooverde een
niet: zulx de moeraffchen zonder fchip vol maiz van Tolu : geraekte
water ftonden. De Spanjaerden dan flaegs onder 7 eiland Zamba tegen
rukken achter om over fleil ge- vier zeilen uit carthagena, van welbergt, diepe valleyen en verdroog- ke den onder-zeevoogd loan Monde poelen. Terwijl d'handel in de- coy Bilbao nam., en eerlang noch vier
fe hoek op zulk een draf fchokte: barken : kielhaelde achter 't eiland
Walbeek ftak Joan Walbeek een fterkte met Vaca : vermeefterde een rijke fregat
veroovert
vijf bolwerken af, op 7 verooverde van Maicaire : floeg niet verre van
't eiland
Curacao. eiland Curacao aen de haven fanta Margareta tegen een koninx jagt, voeCruz : hy doorfnuflelde ook klein rende negentien metaele ftukken en
Curacao, naeuwlijx een mijl lang, ftijf twee honderd koppen. Hy zouen anderhalf vuurroer-fchoot breed, de het meefter geworden zijn , inhooger na de zeekant als in 7 mid- dien niet fijn windveeringsfluk, ten
den , vol zandige aerde, draegen de flierboord aen ftukken gefprongen,
Petrocelie de mar , rondom rudzig groote fchaede toebragt. Terwijl toeen met wildevyge-boomen: ontel- zag, of ergens de vlammevatte, ontbaere meeuwen bedekten de grond. zeilde het jagt. Houtebeen echter
Men vond aen de weltzijde eenca- fleepte weg een kleinder fcheepje
nooe lang acht en twintig voet en met fettig man, achtien honderd huifes wijd , en nevens pijlen en boo- den , ruim vier duizend pond falgen ; doch nergens menfehen. Hou- fapärilla en vijf duizend ponden tatebeen liep met twee jagten et Otter bak. >Dit had'tjagt geholpen ; doch
en Brak voor Curacao ter reede, en min bezeild, wierd genoomen, Alvan daer los binnen d'haven fan Ja- dus verrijkt nam een fregat uit cuba:
go de cuba. De wacht maekte geen en klampte naderhand ook den amwapenkreet, alzoo hy Borgonfche mirael van Carthagena aen : met welHoutebeen vlaggen voerde. Twee Portugeefen, ke zeven uuren flaegs bleef , eer
veroovert
infchelijx misleid, bragten caffavi de Spanjaerd het op gaf. By defen
ettelijke rifkeprijfen: aen boord : wierden gevangen en vond hy zulk een buit van kooper,
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indigo, geld, canafter-tabak, en ftuk- over het gebergt en door ontoegoederen , dat de Otter noch Brak igankelijke boffchaedjen en moemeer laeden konden. Weshalven de jraffchet) een weg konde baenen,
; om van achter Porto Calvo in te breewordge- flevens t'huifwaerd wend. Ind'Ennomen. geifche hoofden verviel Houtebeen j ken , kreeg des avonds laet , op
onder zeven Duinkerkers : de min- ' den dartienden der louw mand van
fte voerde eens zoo veel gefchut, | 'tjaer feftien honderd fes en dartig, i6?<s.
als hy. d'Ammirael Colaert zelf 1 tijding door een overgeloopen Nefmeet hem op zijde. Ellendig door- ger: hoe 7Spaenfche heir, drie duinaegeltvielin Colaerts handen. 7Ge- zend fterk, tot de zuiker-moolen
Roofendaei lukte Abraham Roofendael betet:
van Rodrigo de Barros , vijf mijl van
r
™°k7fte it}- die, uit Texel afgeftooken, ettelijke
Paripuera genaedert was : zulx eerkeprijt. rijke prijfen nam. Hoewel te ver- lang den colonel Schuppe binnen
geefs den zilver vloot van Havana ( Porto Calvo op den hals ftond te koettelijke dagen byhield, op hoop of men. Arciffewski derhalven breekt
ergens een zeil in d'achter-hoede gefwind ©p met twaelf honderd
konde affnijden: diende hem zedert man en twee veld - ftukjens: brande
7 geluk , dat een fregat verooverde huifen , moolens en zuiker-riet-velmet fes en veertig kasjens vol reaelen den voor de voet af. Borgia , voor
van achten, uitmaekende fesen tach- Wien Schuppe uit Porto Calvo te rugentig duizend, tot betaeling voor de ge deinfde, bemerkende aen de rook
krijgs-magt op Porto Rico. 'tZilver- te landwaerd, dat Arciffewski d'inwerk bedroeg ook veel. Roofendael houd van fijn plak-fchriften te werk
bragt den buit gelukkig binnen. Ter- ftelde : liet een fterke bezetting
wijl voorts voor 7 Reciffo , of fche- binnen Porto Calvo, en ruktemet fijn
pen uit 't vaderland quamen, of der- uitgeleefenfte volk Arciffewski onder
waerds zeil-maekten , of prijfen in- d'oogen. Defe , tuflehen Camaribragten, maekte zieh Arciffewski fterk gibi en Porto (falvo gevordert, zonlanx het kromme rieviertje Paripuera der kondfehap van den vyand , liet
vol krokodiiien , die niet befchaedi- de voortogt , beftaende uit drie
gen, dan getergt. Dit loopt vijf mijl benden vuurroers , by hei - donkere
ten noorden Punta de laragoa, alwaer nacht een half mijl voor uit trekde Spaenfche vlootelingen te land ken , met duidelijke laft: niet ftil te
Hapten. Zuidelijk van laragoa leggen ftaen, noch te deinzen , tenzy met
d'Alagoas del Nort en Zul, onderfchei- de Spaenfche hand-gemein wierTogt van den door een hooge ftreek lands. Al- den. De vuurroers liepen den vyand mnieriijM
Borgia. hi e r ii ec de Spaenfche veld-heer
op het lijf, en zonder weinig tegen- toeftani
Louies Rochas Borgiafijngefchut en
Hand wanordentelijk te rugge. Wes- ££J™.
duizend man, onder'tbeleid dergrahalven Arciffewski 's vyands gros kanderby
ve Bagnola. Hy zelf, driemael fternachtont
ker,fpoeyde na Porto Calvo: om de tijd fluite , en maekte fijn flag-orde op mottende.
voor te komen , welke by d'Hol- een musket- fehoot aen de zelve:
landfche plak-fchriften gefielt was , welker pieken uit d'hand, en dedat d'ingezeetenen moeften verhui- gens van de zijde, gerukt wierden
fen. Arcißewski had aen de mond van door d'hopmannen Tourion en NiParipuera ten noorden een reduit cholfon. Naeuwelijx gewaegen de
flots-gewijs geleid, uit welkers mid- hifloorien van vreemder oorlogsden een houte toorn rees, met aerde voorvallen. Den gantfehen nacht
gevult, verzekert door een halve- ftonden de legers wederzijds in wamaen. Ter zijden af lag hy begrae- penen. De wachten , elkander geven met vijftien krijgs-benden. Ten moetende , maekten t'ellekens een
zuiden der flroom waeren twee nieuwe wapen - kreet. 7 Was eens
fterke buiten - wachten. Arciffewski, zeer gevaeriijk gefchaepen met het
geenzints denkende
dat Borgia Hollandfche heir. By dikke duifterheid kroopen zommige Spanjaerden
uit
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uit de valleye na den berg, alwaer dapper vuur gaven. Arciffewski hield
'riegerftond) tuffchen d'aehterhoede zieh echter ftil : alleen lofle een meen middelfle flag orde , en gaven tael Hukjena den boom, onder welvuur. De middelfle flagorde fwenkte ke Borgia ftond, om naeuw7e kennis
gefwind om , en lofle op d'aehter- te nemen van d'Hollandfche flaghoede, endefe wederom op de mid- ordens- Op dit gefchiet begon met
delfle : ieder meinende van vyand 7 gantfche heir van fijn berg neder
befprongentezijn. Arciffewski merk- te komen. Hier tegen voerde Arte de mittag, floeg de musketten öm ciffewski de voortogt aen, en terhoog, en riep luids keels , 'tiseigen ftond ook de middelfle flag - orde.
volk. Diergelijk misverftand ontflond Hopman van den Brande leide fijn
ook onder de vyand : zulx ettelijke bende tot op twee pieken lengte,
fneuvelden.
Arciffewski bragt den eer d'handbuffen lofle. Voorts vloo^
Arciffewski
moedtgt in gantfehen nacht door, met ieder ben
gen de vuur-roers buiten laft tede nacht
de
hart
in
7
lijf
te
fpreken:
welk
ten
gen de flinker vleugel van Borgia
fijn volk
aen.
hoogflen noodig was : alzoo, door in : en bragten fijn muskettiers
het deinzen der voornoemde vuur- aen 7 vluchten. De piek - draegers
roers , den moed liet zakken. Uit- booden;ook de ruggen, zonder bot
gezondert twee hopmannen, rieden van tegen-weer. Eerlang zette 7ge- '•* spaenfche
alle d'andere, datmen by duifler zou- heel Spaenfche heir op de loop :
'£„.
de af trekken: 7 was te veel gewaegt, zommige na de boffchaedje antegen een vyand meer dan eens zoo dere in de moeraflehen, de meefte
fterk. Doch Arciffewski voerde haer lanx de enge weg na Porto Calvo. Defe
tegemoed: men konde onmoogelijk weg lag bezaeyt met musketten,
d' hertred neemen, daer de vyand op pieken enanderkrijgs-geweer. d'Holde rüg hing: die infijnhand had, tot landers , af-gemat door fwaere tageen veld-flag tebenoodzaeken: en uit ten , hadden in vier en twintig uuren
d' hertred meer moed zoude grijpen. nat noch droog geproeft: weshalven
Naefl God, moefl de behoudenis van door aemechtigheid te flaeuwerverftrijdbaere handen tegemoed gezien volgden. Omtrend honderd lijken
worden. Niemand ver wachte lijfsge- bleven leggen op de plaets der veldnaede, by een niet min bloeddorfti- flag , onder welke ook de veld-heer
ge als hoovaerdige landaerd. Nie- Borgia zelf: die, na dat hem 7 been
mand denk door de vlucht te ont- was af-gefchooten, te paerd meinde
fnappen , daer duizend woefle Bra- t'ontvluchten ; doch een hopman
filiaenen in5t leger van Borgia dienen. had zieh van 't paerd 'gedient, om te
Haer loop zal geen Euroopeer ont- ontkoomen. Borga kreeg zederr een Bo*gi*W<jft
loopen. Betracht dieshalven eer en fehoot in de borfl: wierd in een dich- otd"
eed. Met den dageraed florte 7 Hol- te ruichte geworpen , en ftierf allandfche heir een yverig gebed. De daer. Hy was, van vaders en moezonne rees nu boven de kimmen: ders wegen uit d'aenzienehjkfte
wanneer de legers een gantfch uur huifen der hartoogen Lerma en Borgia,
elkander vreedzaem befchouwden. oudacht en veertig jaeren: had den
De plaets lag tuffchen dichte bof- Spaenfchen koning in Nederland een
fchen en diepe valleyen omringt: een geruime tijd gedient. Doch Anto->
berg rees ten noorden met een kae- nius Feiice, na Alagoa gevlucht tot
le en breede kruin , alwaer Borgia fijn vader de graeve Bagnola, wierd Bagnola
flagvaerdig ftond. Op de zuidelijke van hem in yzeren gekluiftert, e n ^ J * ^ *
top , kleinder , laeger en vol ruich- zoo na Spanje verzonden. De zete , had Arciffewski fijn benden ge- gen ftond den Hollanders op veerfchaert. Defe twee bergen vereenig- tig dooden, en eens zoo veel geden door een dijk , alwaer vijftig quetflen. Zy dankten God met
man in gelid konden ftaen. Borgia geboogen knien : dekten de lijken
Veldflag
eindelijk vaerdigde ettelijke musket- in een graft onder rijs : en keertuffchen
tiers
ten berg af , die uit een gtaft den , niet zonder fwaer ongemak,
hem en Bor
gia.
Mmm z
na
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na Paripuera: alwaer eerlang Schuppetaelde, wierden zoo overvloedig de
en de raed Harkman ter reede liepen: levens-middelen na Porto Calvo geom de benden aen d'ander zijde van voert .• dat 7 heir voor fes maenden
PortoCalvo te verleggen. De gevan- geen gebrek behoefde te lijden. Dit
Beriebt
genen , en byzonder een Napoli- heir vorders trok van Paripuera vijf
van den
givangin
taenfeh edelman Heäor de la Calce, mijl lanx ftrand : floeg thans by de
de la Calce
ten onderzoek gevordert, gaf bericht. flinker-hand bofch waerd in : vond
Met de laetfte Spaenfche vloot wae- een moeyelijke weg : zulx zomwijl
ren geland in Alagoa twee duizend op een dag over fes en dartig fteile
vier honderd koppen , met twintig bergskensklauwterde. Doch Schuppe Togt van
metaele veld ftukken, o vervloed van en Arciffewski vonden geenzints ge-Arciffewski
kruy wagens, bylen, fchoppen en fpa- raedzaem den vyand in Porto Calvoen Sthuppe
na Serinden : welk oorlogs - gereedfehap in tebeftooken. 7 Was dienfliger pari- hain.
Portugael beliep tot acht honderd dui- puera te bezetten met vier honderd
zend kruifaeden. Borgia leide enke- man , onder d'hopmannen Day, en
lijk hier op toe : een vafte voet aen Philips Andries voor vijf maenden
land te maeken : den Hollanders alle van lijftogt voorzien: en vorders het
toevoer af te fnijden : een veld-flag land te befchermen tegen alle vyanaen haer te waegen, alzoo vry fterker delijke indruk. Zy ftappen dan fcheep
te veld quam , dan zy : indien den met elf honderd koppen: lichten aen
ftrijd won , zoude de verwonnenen Barra Grande twee krijgs - benden
befluiten binnen de fterkten, totaen- Brafiliaenen landen achter 7 eiland
komft der groote vloot uit Spanje : Alexio: en komen voor dag in Serinom als dan d'Hollanders gelijkelijk hain : alwaer alles bofch waerd geweg te jaegen: en fchoon de nederiaeg vlucht was, uit vrees voor wraek: alkreeg, konde lichtelijk d'hettred ne- zoo onlanxd'Hollandfche achtergemen na Alagoa en aldaer afwachten laetene zieken fchandig vermoorden.
nieuwe hulp-benden. Vorders ver- Hier naeuwelijx te ruft geleid, krehaelde delaCalce: hoe de Spaenfche gen bericht van loan Taliban: hoe
koning in Spanje, Italien en Duitsland7 Spaenfche heir de reduit in Barra
aller wegen fterk werfde:om by d'eer- Grande beflooten hield. De reduit lag
fte gelegendheid een vloot toe te tae. opeen fwakke plaets, en konde weikelen, tot welker beftiering wierden nig voordeel doen : weshalven beaengenoomen vier duizend en twee flooten de zelve te flechten , en de
honderd vlootelingen. Caftilien zou- twee benden bezettelingen tot verde hier by doen acht duizend vijf flerking van haer fwakke leger af te
honderd foldaeten, en twee duizend
haelen. Na dufdaenige verrichting
bootsgezdlen, en gelijk getal Portugal, om te land te dienen, en Brafil geflerkt met levens-middelen uit ett'ontlecdigen van alle uitheemfche telijke jagten, onder 7 beleid der amVolkeren. Defe toeleg was lang in mirael Lichthart, nemen d' hertred:
t werk gefteld : tenzy d'Albuquerques om geduurende de wintermaenden
den Spaenfchen koning geduurig mis- te legeren binnen Serinhain. De vyand
leiden, onder voorwending : dat de bleef in Cockau ter zijde van Una
Brafilfche zaeken geen gevaer liepen. en Serinhain hengelen : en hield
d'Albuquerque zoude fijn recht op met zommige Portugeefen , tot de
Brafil moeten afftaen ; doch de ko- Hollanders overgekomen, heimelijning wilde hem met een graeffchap ke mond - gemeinfchap. Zoo fei
in Portugal, by manier van ruiling, te quam haer Arciffewski over denhals:
goed komen. Zy namen uit Alagoa dat alle de vlucht namen na Porto
niet meer dan weinig farinha tot de Calvo. Hy kreeg hier ook gevangen
Coftogt na PortoCalvo; doch vonden in drie munniken. De voornaemfle moFray
, fipo
de boffchaedjen alles tenbehoef, by Fray Cofmo de Amien provinciaellooftaend'inwoonders toegebragt. En dewijl over de Minder - broeders , had alleshitzjng.
Borgia de lijftogt met gereed geld be- in de landen der Weft-Indifche maetfchappy naeuw doorfnuffelt : om
Borgia
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Borgia hier af te dienen ; doch, ver- pen , quam nooit een onder fehoot
kiikt by zommige goede ingezeete- der galjoenen : zulx onverhinderd
nen , was by de raeden op 7 Reciffo voor Salvador ten anker liepen. Kort verßerking
aller wegenbefchreeven, en den mon hier na bragten acht en twintig vJjf0'tR"
niken tot Poyuca , Parayba en eldersZeilen uit Texel, deMaesen Zeeland
gelaft , hem by den kop tevatten; verfch volk , oorlogs-behoeften en
doch defe ftommelden hem weg:wes- lijftogt, van welk 7Reciffo fchaerfch
halven , nevens Cofmo de Amkn, na voorzien was, aldaer aen: nevens
7Reciffo gevankelijk vervoert zijn. twee raeden Henrik Schild en Paulus
Schuppe begon nu ook de ruichtelanx Serooskerken. Naeuwelijx was defe
de mond der rievier Serinhain weg te vloot binnen , ofdesavonds quam
kappen : ten einde aldaer een flerkte tyding : hoe 'tSpaenfche heir, acht
honderd man fterk , door poyuca geBefchry- maekte. De ftad Formofa beftaet uit
een
eer
e
tlpormo^
kmg rechte ftraet, waer brooken , den zuiker-moolen>i?/M
faserin- ovet een andere leid in 7 midden bog- toebehoorende JoanPaezBaretto, behain. tig : en ter zijde af twee mindere wij- magtigde : alles neder-hakte ; doch
ken wederzijds tuffchen ieder een d'Hollanders weerden zieh mannelijk
kerk, huisgewijs gebouwt. Een fluk- uir de kerk :, zulx lijfs genaede beweegs buiten de ftad word geAonden vochten. Hy floeg voorts plak-fchrifeen vervallen kloofter : en dicht by ten aller wegen aen : waerby'tman7 kloofter de wooning van een kluife- volkgelafte, oplijf-ftraf, gewaepend
naer. Ter ander kant ontmoetmen onder fijn vaendels te verfchijnen.
een lang-vierkantige kapelle : en vry Eerlang ftappen meenigte Portugee-h,idTrouwtoesdtr
verder een fchoon edelmans huis fen , tegen eed van getrouwigheid,
7 Getimmer , by den fteevoogd be- ter been. Zulx lichtelijk bleek , dit fm."*"'
woond , is verzeekert tegen aenloop verraed niet zonder haer heimelijke
met ftormpaelen , die punten , niet zamen-fweeringen opruiendesminongelijk bolwerken, uitfteeken. De derbroeders Cofmo de Amien , gebrouftad , dartien mijl van 7 Reciffo , be- wen te zijn. 7 Woedende heir wierd
flaet een vermaekelijke grond.Rond- geleid by d'overften Rebellino en Maom ftaen twalef zuikermoolens : de durera: rukte na Laurenzo en Maftiapi:
minfte leevert jaerlijx zeven duizend en kreeg dagelijx meer toeloop. Niet
aroben zuiker, ieder arobe gerekent weinig ftond de raed op 7 Reciffo met
tegen achtien Hollandfche ponden. dit werk bedraeyt. Indienze Schuppe
Uit afgeworpene brieven quam be- uit Serinhain op ontbooden, de vyand
richt in : hoe't Spaenfche heit mein van Una en Porto Calvo zoude volde in te breeken boven Serinhain door gen, en hem tuflehen beide befluide bofichaedjen na d'uithoek Augu- ten. Zelf haddenze geen beftendige
ftijn. Weshalven de raed Stachouwer magt, om Rebellino 'thoofd te biemet drie honderd man derwaerds den. Men vind dieshalven geraedzaemfl : dat Arciffewskihem begeve
verwijfd- trekt; doch vernam geen vyand. Onheid van dertuffchen lieten het acht der kloek- in 7 leger by Schuppe : ten einde onZndßto fte Hollandfche zeilen, afgevaerdigt voorziens de Spaenfche magt in Una
overvalle. Terwijl ditraedflotgenoo- Tapuyers
fchepen. om d'inwijk todos los Sanäos te vertR
fpieden,fchandig leggen. Defe ont men word quamen honderd en °r' *cijfe.
moeten twee galjoens: 7 een de Groo- twintig Tapuyers , by landovi afgete Napolitaen voerde fettig ftukken, fchikt, op*tReciffo, mettoezegging:
fes honderd foldaeten en denPortu- dat landovi zelf, nevens verfeheide
geefchen ammirael: 'tander was min- andere verbundene koningen in aender. De Hollandfche fcheeps-raed togt ftond. De raed Wijntjens leide
befloot niet te enteren , alzoo geen defe woefte landaerd na Serinhain.
krijgsknechten binnen hadden; maer Volgens 7 flotvonnis der raeden, rukt ***^"M«
metfchietenaftematten; want haer Schuppe des nachts door de zuiker- X«#T
vloot dardehalf honderd ftukken te moolen van Rio Formofo : rufte over
boord bragt. Uitgezondert tweefche* dag in de valleye Orekinda : bezet alle
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huifen en paden: en verdeelde' t heir ke de vyand gewend was door tebreedriezints aen 7 rievierken Manbuka- ken. Buiten Peris-Peris wachte hy op *?«*»*«••
va. Ter flinkerhand zoude Schuppe drie en twintig karren vol lijftogt, die Jjj "£tt(.
7dorp£/»dbeftooken : Manfveld ter d'ammirael Lichthart, nevens hon- fevski.
rechter zijde in de zuikermoolen llet- derd en tachentig matroofen en
tas honderd Spanjaerden bevechten : tachentig krijgsknechren , ten fleun
en Arciffewski de wacht in de moolen toebragt. De weg viel, ter oorzaek
van Diego Pays overvallen. Doch de geduurigeflag-regen,zeermoeyeManfveld wierd door een Neger, die- lijk. Vier offen trokken een karre
nende voor gidze misleid. Arciffewski voort; doch moeften zomtijds een
vond den weg geftopt met omgehak- half uur verre door de diepe paeden
te boomen. Weshalven , verdrietig fwemmen. Aen 7huis van Emanuel
overdkzukkelenbydohker vinden Olivera leverden hem ettelijke vuurraedzaem gelijk los te gaen op 7 dorp roers en twee veldftukjens. In een
Una. Met den morgenftond binnen verlaeten vlek , beftaende uit twaelf
getrokken, ontmoeten niemand, dan leeme hutten en een flecht kapellcweinig inwoonders. De vyand had ken ftond Arcißewski verleegen-.
fijn magt over Manbukava gefcheept, niemand der gidzen kende de weg.
en d'oever befchanft. De ftroom Zagen zedert twee dagen niet een
vloeyde te diep, dan om ergens over menfeh. Haelden een oude portute komen. Voorfpoediger viel de togt gees vier mijl te rugge : defe, volgenuit, die Stachouwer, Maulpas en Lichtde tfpoor , waer lanx de Spaenfche
hart deeden mettwaelf honderd kop- gewend waeren door te breeken,
pen. Onder Laurenzo befprong haer bragt d'Hollanders door verwondeRebellino uit een hinderlaege. Maul- rens waerdige fluipgaten die zompas beftierf fijn quetzuur. Hopman tijds met bijlen geoopent moeften
Hyken luitenant Waldek wierden na- worden . Eindelijk ftuitenze voor
maels van haer wonden geneefen. Capivaribi, een zeerwijdeendrooge
Dufdaenige raeuwe bejeegening ver- rievier, met Heile en dicht- begroeyde
iüfioorzaekte geen kleine ontfteltenis oevers, lanx welke veel verlaeren huistachouwer onder dHollanders; doch eerlang herfen en hooven Honden. Vorders liep Huisvande
en Licht•
1 .
j.
°
Bmm
'
hart ver- vatten moed, en dringen diervoegen 7 fpoor des vyands na 'thuis Girgolio
de Barros. Dit, gebouwt van Heen en
ftam
Uno, Rebel- ©p 't Spaenfche heir toe: dat Rebellino,
indefchouder gequetft, met groote fterke gebinten, opeen vlakte nevens
wan-ordedoor de zuiker-ried velden een ftroom, heeft boven vier wachthuisjens vol fchiet gaten, ter oorzaek
van Peter Acunha, d'Andrada, na Porto
op
de grenzen der Tapuyers leid. NerCalvo vluchte : en van vijftien honderd koppen flechts vier honderd gens wafcht fchoonder Brafilien-hout
binnen bragt. d' Overige waeren ge dan hier ; doch moet dartig mijl nefneuvelt, ofwijden zijd verftrooyt. derwaerd na d'Oceaen gevoert. Niet
Twee en veertig gevangene Hollan- verre af leid de berg Pafyra, die fwaere
ders bequamen nu ook haer vryheid. donderflagen geeft, wanneer regen
op hem valt. Arciffewski vervordert
d' A enflag der Portugeefen op Paripuera, liep infchelijx niet zonder haer fijn togt na Mufurepe; want derwaerds
groote fchaede, teloor. Doch alzoo gingen de voetftappen : en gelafte de
nu verfeheide proeven van der portu- karren , in Alagoa Grande achtergegeefen meineedige ontrouwigheid laeten derwaerds te fpoeden. Hier
voor oogen ftonden, als die t' eile-1 vond hy twee brieven, byde raedSekens de vyanden toe-vielen : wierd rooskerken gefchreven , beheizende;
by den Hollandfchen raed noodig ge- Camaron leid om de reduit Capivaribi
acht, haeralleteontwaepenen. Uit in Goyana met vijftien honderd kopSerinhain liepen geduurig partyen, pen : de belegerden können het naeuom de Spaenfche af-breuk te doen : welijx vier dagen houden. De vyand
en Arciffewski fpeurde met acht hon- heeft twee barken vol oorlogs-bederd man de fluipgaten na, lanxwel- hoeften en eed - waeren , derwaerds
1«
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gefchikt, onderfchept. Zulk eenbe- tegen weer bofch waerd : liet, behaldroefde tyding maekte voor Areif ven een merkelijk aental dooden*
Arciffewski fewski vlugge voeten. Hy quam een
veelgeweer,fpeeltuig,trommen,boeontut Ca- u u r n a fonnen-opgang voor Capivari-ken , papieren , buspoeder kogels,
f,v
"' bi , en vond Camaron gevlucht twee karren en offen achter. Des anderen
uuren te vooren: achterlaetende een daegs had hopman Boharts de voorflormtuig op drie karren, rondom be- togt. Op's vyandsfpoorgevolgt, had
fchoey t met fcheut - vrye planken: een mijl achter zieh , eer 'tgebed in
welk na de wallen gekruyt was. de volgende Hollandfche flagorde
Voorts gaf Camaron ten bellen een gedaen was : en verviel onder CamaBorgortdifch vaendel, de fleenftuk- rons laeglegging. Arciffewski hoorde Arciffewski
ken en levensmiddelen van de twee 7 fchieten na het zuiden : f p o e y d e * 2 ^ .
verooverde barken. De vyand nam gefwind derwaerds; doch zag den
fijn vlucht op Tapiferica , en verder vyand opgeflaegen eer het konde
Wtvai der na Terra Nova. Terwijl Arciffewski de
tot Boharts aen brengen. De vlucht
BraßUae- w e r fc e n der beleggers bezichtigde, en
leide uit een boflehaedjenaeenberg
7 volk in flagorde Hond, vloogen et- opwaerds, kenbaer door 7 meel welk
telijke honderd Brafiliaenen , die tot de vyand van den halsafwierp. Een
befchermingbinnen de reduit waeren mijl volgde hem Arciffewski over denfiinvordere
v n
geweekeh, na buiten: tooidenCama- berg: geraekte thans in een boffchaedJn f
rons achtergelaeten lijftogt: verfprey- je : alwaer zieh eindelijk 's vyands
den zieh voorts landwaerd. Beroof- groote fpoor verdeelde tot fes minder
den de Portugeefche huifen : enver- fpooren. Men will niet werwaerds
moorden 7 volk. Zoo haeft Arciffews- diende gevolgt, noch of ook eiders
ki op alles goede orde had gefielt, liet water te vinden was. Ja degidzen behy de Brafiliaenen , onder 7 gezach kenden, dat geen kans zagen om 7 levan den raed Eyffens, in Goyana : zelf ger wederom uit 't bofch te leiden, involgde dengevluchten vyand, onaendien te diep introk. Voorts konde
gezien fwaere regenbuyen vielen:
niemand
geraedzaem oordeelen,zonviekTapi- m e y h a l t e b i n n e n ' t verlaeten vlek
der levens-middelen en krijgsnoodferika.
Tapiferica, eertijds bewoond by drie zaekelijkheden voorr te trekken. Arduizend zielen. Men vond hier noch ciffewski dan bleef in Nova Terra eenigroote gebouwen, niet ongelijklijn- ge tijd loeren op Camaron; doch quam
baenen, een prachtig Jefuieten kloo- nergens te voorfchijn. Hy dan verfter en fchoone kerk. 7 Bequaem wa- woefle alles: trok van Laurenzo 7 land
ter en de graefige weyden lokten 7 le- rondom door en door. Ondertuflchen
ger aen : om een nacht uit te ruften. zaten Rebellino noch Louies de Sofa
Voortgezet na Terra Firma ontmoete niet ftil. De raed Eyffens, opperhoofd xjeraed
een fterke befchanfing, verfch opge- over Parayba vertrok met vijf en Byjfem
worpen ; maer zonder volk : hoorde twintig foldaeten,eenige jonge koop- fZ^pl
dicht onder Terra Nova des vyands luiden en Brafiliaenen, na fijn Zuiker- gen.
wacht fchieten. Arciffewski deelde moolen , eertijds toebehoorende Efijn heir in vier troppen. De twee manuelpires : onaengezien fterke gefterkfle volgden zachtjens : met de ruchten liepen van Rebellinoos optogt.
overige fpatte hy zelf voor uit, en En defe quam hem eerlang over den
wierd eerlang heftig befchooten hals. De Brafiliaenen, die 7huis niet
by Camarons hinderlaege, tuflehen konden krijgen , namen de vlucht.
ruichte verborgen. Hopman Talibon Rebellino brande vinnig los : die binontfing laft, om tegen d'hinderlaege nen waeren weerden zieh ook manin te dringen ; doch dewijl zulx met nelijk ; maer onvoorzichtig : alzoo
groote wanorde toeging , vloog Ar- in een uur haer buspoeder verfchoociffewski toe ter rechter hand der ten. Rebellino merkte d'ongelegendhinderlaege : terwijl de tweede trop, heid : hy nadert ftout, en fteekt de
onder Lichthart, ftil ftond. De vyand, de moolen aen brand. Men barft dan,
hier door verfchrikt, vluchte zondet door rook en vlam genoodzaekt, met
de
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de degensin de vuifl op de vyand los. I voegen overviel: dat tommelinx verNegen, onder welke Eyffens en fijn ftoof,zich vereenigendemet debengeheim-fchryver, fneuvelden op de den van Dias, Souto, Barretto, deMe
plaets , weinige wierden gevangen, lo en andere : die haeft fes honderd
d'overige ontfnapten. Onaengezien fterk voor Mufurepe vertoonden. Ardufdaenige voorval en de geruchten ciffewski kreeg hier lucht af, en by de )?>«*«*V
,
i
/waerdtge
dagelijx ingebragt, (hoe Henrik Dias • .
zieh liet zien omtrend de zuikervel- rievier Antonio een betreede Ipoor, Umdtogt.
den van Cabral, en Sofa bereeds was welk niet volgde de groote weg; maer
aengekomen tot Sennora deLuz : ja flimme bofch-paden. Lanx de zelve
Rebelhin voortfpoeyde, om met Cama-fpoeide Arciffewski: vond een nachtron te vereenigen ) gelaften echter de leger, tuflehen dicht geboomt, enin
raeden op 7Reciffo, dat Arciffewski 7 verlaeten leger vederen van gepluktot Laurenzo zoude blijven leggen: tehoenders, verfche fchaeps-vellen
daer hy nochtans vry heilzaemer en brandende vuuren: vervolgdeher
Verrichtingen konde hebben uitge- zelve fpoor na het fterke huis van
voert. Nu endan vielen uit 7 vader- Diego d'Acofta, fchuilende onder een
land fchepen en prijfen binnen de fwaere boflchaedje: ten einde aldaer
haven van Pernambuco. Arciffewskiden vyand fchielijk beftookte. Hier
kreeg bericht uit twee gevangenen, zag hy de zelve tekenen van vuuren
wegens de Spaenfche magt onder So- genuttigde fpijs. Een Neger deed hem
fa , Dias en Rebellino, te zamen ge- bericht: dat het Spaenfche heir ftijf
fmolten in 7bofch Antonio, waer by drie mijl voor uit was, en zieh haefteook Qamaron verwacht wierd. Hyzet de na 7 bofch Poyuca. Men zag geen
dan derwaerds met d'helft van fijn kans om te achterhaelen, en fwaerigleger, en gebood de hopmannen Met- heid om verder te volgen: alzoo geen
ting en Tourion des anderen daegs te Negers by de hand waeren , die de
volgen ; doch genaedert vond de lijftogt en krijgs - behoeften na droeh
Spaenfche ftijf acht honderd fterk : gen. Arciffewski dan keert na Laurenzo.
Men
verftond
nu
ook
uit
afgeworen by gevolg raedzaemft, de komft
Um
der gezeide hopmannen af te wach- pen brieven, gefchreven by de graef
H
ten. Door haer geftijft, maekte ruim Bagnola en Emanuel d'Andrada : hoe
de
vyand
fijn
volk
na
Porto
Calvo
ontvijf honderd koppen uit: met welke
op den vyand los ging, die een hooge bood: den bevelhebbers gelaftealle
top befloeg, aen wiens voet een diepe jongelingen en Negers mede te voevalleye lag. Onaengezien zulk onge- ren:de zuiker en 7 brafilien-hout wijd
mak , ftreeft Arciffewski door de val- enzijdte verbranden. Hy wasnugeleye opwaerds. De moedigheid ver- noegzaem van eetwaeren voorzien,
baefde 7 Spaenfche heir: welk , zon- en voorneemens, een gewigtige toeder een fehoot te wachten , bofch- leg by de hand te vatten. Doch Hou- Manhafie
waerd vluchte. Metting en Tourion tebeen , uit fijn gevankenis binnen daedmvan
Hmttun
keerden te rugge na de leger-plaets Duinkerken ontzlaekt, ging van HolLaurenzo. Doch Arciffewski verwoefte landzeil metdriefcheepen: nam voor
allerwegen de roftas , waer van 'tfa- Matanca uit een fchip tien yzere ftukrinha komt : ten einde den vyand, ken, uit een ander ettelijke wijn-vaten zedert een tartane van Havana,
door fchaerfcheid van levens-midde- \ twee fregatten
vol meel, een vol hout
len, het geduurig ruiten belet mögt met twee ftukken, twee barken, voeworden. Tien fchepen uit het vader- rende bananes, een rijk fregat, twee
land bragten verfch volk , oorlogs-' fcheepen met huiden en een metzuibehoeften , lijftogt en twee genoo- ker. Onder d'eilanden Baru hoorde
men prijfen voor 7 Reciffo. Ter zel- j hy fei fchieten met grof gefchut: op
ver tijd fpatte Rebellino uit de land- j 7 geluid aengezeilt, vind den Zeeuwvoogdyfchap Pernambuco na Parayba :\ fchenroover Martmanflaegsgeweeft
alwaer hem hopman Bongarfon in de j tegen een koninx jagt, voerende tien
zuiker-moolen van George Pinto dier-1 metaele en fes yzere ftukken , welk
onder
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onder de wal had afgewend. Houte- Brafil te duchten ftond, ging Maurits
been en Martman voeren met een be- zeil, den vijf en twintigfte van wijnmande boot derwaerds. De Spaen- maend des jaers feftien honderd fes
fche verwachte haer aenkomft: ftae- endartig, met vier zeilen. 7Ammiken het jagt in brand , en vluchten. raels fchip Zutfen voerde niet meer
De vlam had d'achter-fpiegel alleen als vierde half honderd koppen. Omverteert : Wierd voort geblufcht trend de Sorlings ontftond een hard
Vijftig man maekten 7 jagt vlot, be- weder: zulx de vloot binnen Faelgonden de tabak te loffen en metae- muyen ter reede liep : en, na veertig
le ftukken over te hyfen : wanneer dagen vertoevens, de flevens wende
de kruid-kamer aenging , het fchip op d'uithoek Verde , en ververfchte
borfl, en 7 volk in de lucht fmeet. aen 7 eiland Maey. vermaerd wegens
De flag quetfle vier en twintigh zout - pannen en by eenige Negers
fwaerlijk : een bleef dood : de ove- en gebannene Portugeefen bewoond.
rige geraekten heels huids af, niet Den drie en twintigfte van louwzonder verwondering. Houtebeen ver- maed des jaers feftien honderd zeoverde zedert een fchip met hui- ven en dartig , quam Maurits Voor komtof
den : bevrachte 7 fregat Alcmaer, om 7 Reciffo, by ieder beleef d ingehaeld. t Reciffo:
den buit na Texel te voeren : liep Gelijkelijk ftapte Adriaen van der
dicht onder Carthagena: hield de zil- Duften te land : en eerlang volgden
ver-vloot een geruime tijd by : en Matthias van Ceulen, Servaes Carpenfleepte eindelijk een der loefwaerdtte tier en Joan Gyffeling, den graef tot
weg. Aldus verrijkt wierp over ftaeg geheimen raed toegevöegd. 7 Eer- fijn eerßi
t'huifwaerd. Terwijl de zaeken op fte werk was , den ftaet der krijgs- ttverriebzoodanige voet in Brafil te land en magt duidelijk te kennen: welk tweezee Honden, wierd de Weft-Indifche zints verdeelt wierd, of in bezettemaetfchappy te raeden , een door- lingen , om fteden en fterkten te beluchtig opper-hoofd derwaerds te waeren, of in oorlogs-Volk, welk te,
fchikken. Ieders oog viel op graef veld trok. Twee duizend en fes honMaurits van Naftauw, niet min aen- derd zijn gefchikt voor de vaftigzienelijk wegens de luifter van een heden 7Reciffo , d'Afogados, de uithoog adelijk bloed , door houwelij- hoek Auguftijn, Tamarica en Parayba.
ken vermaegfchapt aen kaifers en 't Groote veld-leger beftond uit twee
koningen; maer ook ten aenzien der duizend en negen honderd koppen:
fchrandere oorlogs-kennis , welker 7 mindere uit fes honderd. Dit vlieproeven niemand onbekend zijn: gend leger zoude geduurig op de
als die tegen Spinola na de Paltz op- been zijn: om aller wegen den vyand
toog, en in de vermaerde belegerin- werk te geven. Men maekt voorts
gen van Grol, 's Hertogen-Bofch, Ven- overflag wegens lijftogt en oorlogslo, Maeßricht, Rhijnberk en Schenken- gereedfchap. Maurits bevond , dat
fchans groote eer behaelde. Aen hem het aen beide fchorte, en byzonder
dan is 7 hoogile bewind , met be- aen lont. Hyonderzocht voorts den
krachtiging der Algemeine Staeten, toeftand van des vyands magt en
by de well - Indifche maetfchappy fterkten. Uit Porto Calvo flroopten
opgedraegen : om over burgerlijke de Portugeefen het land rondom af:
en oorlogs-zaeken volkoomen te zulx de Brafiliaenen , uit haer dorhandelen , ten bellen der Brafilfche pen gevlucht , onder de Hollandftaet. Men had eerft voor, een vloot fche vaftigheden fchuilden. De bevan twee en dartig Zeilen toe te tae- zetting in Serinhain viel vry tefwak,
kelen. Doch dit getal wierd namaels om de invallen te fluiten : te meer
vermindert tot twaelf, te bemannen nadien de Portugeefen lanx bedekte
met twee duizend zeven honderd wegen af en aen liepen. Maurits
koppen. Defe toerufting ging ook dan fchrijft een bede-daguit ten
langzaem toe : en dewijl door uitftel einde Gods hulp verzocht wierd
der togt voor een verder verloop in over een zeer gewigtige toelegh.
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Hy trekt met 7 Hollandfche leger na gevult ; doch gingen aen, eer et HolSerinhain: voorts over de ftroom Una landers derwaerds quamen. Defe
vondenze tot een molshoop opgehy trekt den op Barra Grande : en alhier den graegratve Ba- veBagnola onder d'oogen, die,hoe- fprongen en noch rookende. Maugnola onderwel vier duizend man fterk was, be- rits vervolgt fijn zegen, en werpt
de oogen:
halven de Negers en Brafiliaenen, de zieh rondom Povacon. Hy nedergewegen allenthalven ftopte met om- flaegen beneden den berg, daer een
gehakte boomen , en de toegangen der fterkten gefpröngen was, werpt
hier en daer befchanfte. Op een berg gefwint een flormkat op, en nadett
een mijl van de flerkte Porto Calvo met een loopgraef tot de graft. Schuphield Bagnola Hand. Aen de voet des pe begon te werken lanx 7 ftedeken
bergs vloeyde een beek, welker oe- van de kerk af. Lichthart maekte ten
ver vol rijs en takken bezet lag, en noorden een beukery vaerdig : en
voor de ruigte een aerde wal. Mau- weinig verder Arciffewski. Men berits flaet zieh tegen over de vyand fchootnu povacon van vier bateryen:
met den avond ter neder : voorne- de belegerden bleven niet fchuldig.
inmens hem des anderen daegs in fijn Den dartienden dag des belegsgaf Povacon
m>mm
Michael
Giberton
7
flot
over,
op
eer&
voordeel te beflooken : hoewel 7 leger, welk zoude aenvoeren, niet bo- lijke oorlogs voorwaerden. De beven anderhalf duizend man telde', zettelingen ltaliaenen , Portugeefen
van welke fes honderd Brafiliaenen of Caftiliaenen fterk vijf honderd
waeren. Delijf-bendedergrave Mau- man, behalven de gequetflen en zierits had de voortogt. Lichthart met ken , zijn overgevoert na Tercera.
'tbootsvolk d'aehterhoede. Schuppe Maurits bequam hier twee en twintig
en Arciffewski bewaerden de middel- metaele ,vijf yzere ftukken, vier mortrop. 7 Gefchut los gebrand maekte tieren, meenigtekoogels, lont,busden vyand verbaefd. Twee benden poeder en vordere oorlogs-behoefBrafiliaenen en drie Hollandfchekroo- ten; want dit het waepenhuis was des
pen door de ruichte des bergs ter Spaenfch en koninx. By Moribeca en
rechter hand, en even zoo veel aen voor San Laurenzo kreeg de vyand inde Hinker fluipsgewijsopwaerds : en fchelijx een fchendige neep door
vielen onvoorziens den vyand ter 7 vliegend leger, gevoert by Stachouzijde in. Doch Maurits lijf- bende wer. Luitenant Helmich leide hier byvordere
hardebolde met duizend Portugeefen, zondere eer in. Maurits ftapte in Bar- verricht
>»£
vloog door het water en by de be- ra Grande , een groote inwijk dicht
onder
Porto
Calvo
fcheep:
landeaen
»
en (laet fchanfing op, met zulk een edelmoents.
htm.
dige fierheid : dat Bagnola de rugge d'uithoek Sergoa: en vervolgde den
keerde. De nederiaeg Hond hem op vyand tot de ftroom Francifco. d'Invier honderd man, behalven drie koo- gezeetenen rondom verzochten en
pere halve kortouwen en een groote verkreegen vrygeley. Bagnola ondermeenigte gevangenen. Die'tontlie- tuflchen lag aen d'overzijde der riepen bergden haer binnen Porto Calvo. vier Francifco, binnen 7ftedekenOpeMaer Bagnola , bevreefl voor beleg, neda. Weshalven Schuppen : die na
Befchry- paktezich weg uit Povacon. Dit flot, d'Alagoas was afgevaerdigt, om den
ving van ter zijde van 7Hedeken Porto Calvo, vyand op d' hielen te zitten , gelaft
Povacon.
leid vijf en twintig mijl buiten 7 Recif- wierd na Openeda af te zakken: om
fo , op een vlakte, ten deelen omringt den overtogt voor Maurits te helpen
met weylanden, ten deelen met ge- bevorderen. Doch dewijl laeter aenbergt. De flroom Porto Calvo loopt quam , rukte Maurits met fchuiten
diervoegen met kromme bogten: dat na de ftrand, op welk Openeda lag. Hy
bykans 7 flot en ftedeken becingelt. kreeg hier een groote buit : alzoo de
7 Land leid allezints vol poelen. landzaeten niets hadden gebergt ,
Twee fterkten , ieder op een berg, dewijl Bagnola haer wijs- maekte: dat
dicht by povacon, had Bagnola onder- 7 flot Povacon ten minften een viermijnt, en de mijnen met buspoeder raaendig beleg konden verduuren.
Ope-
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Openeda behoorde in eigendom toe dien ooit trachten over te fchepen*
den heer Melchior Albes. Nevens het Maurits liet defe fijn verrichting aen
ftedeken rees een fteenrotze uit de prins Frederik Henrik weten: verzocht
diepe rievier Francifco, tachentig voe- volk - plantingen herwaerds , het zy
ten hoog. De rotze wierd tot vijf pun- van verdreevene Hoog-duitfche , het
Maurits ten met graften gebikt, en Maurits- zy van tuchtelingen zelf uit rafp-huißot.
filot genaemt. Lanx d'oever der ge- fen: dewijl anderzints 't vruchtbaere
zeide ftroom leggen zeer vermaeke- land de Weft-Indifche maetfchappy
vhichtvan lijke eilandekens. Bagnola vluchteklein voordeel konde toebrengen,
noch d'in vallen der Spaenfche fluiBagnola. wo nderlijker wijfe. Sijn volk knielde
leder op een ylot, en fchepte met ten. De vruchtbaerheid defer ftreek
platte ftokken na den noorder oever: behoeft voor .geen geweft des aerdonaengezien de ftroom buiten ge- boodems te wijken. De hoorn beemein fnel driftig is , en diervoegen ilen en allerley vee weyden by tropwijd : dat een fes-ponder naeuwelijx pen van vijf fes en zeven duizend te
overreiken kan. Aen de mond defer zamen. Eindelijk deed Maurits berievier leide Maurits infchelijx een richt, wegens de fchaersheid vanle.
Vreemde flot. Een mijl van fijn leger-plaets vens-middelen, zonder welke d'oorTapuyers. hadden zieh zeven honderd Tapuyers log niet konde gevoert werden. Hy
nedergeflaegen, een groot, woeft en beftelde vorders zeer voorzichtig veorüchng
fterk volk, welker tael noch de Portu- den burgerlijken Hand. Men verdeei- »«* *«»
geefen , noch de Brafiliaenen, of de Ta- de alle vrye ingezeetenen op 7 Recif- ***"""•
puyers van landovi, geenzints verfton- fo, die geen am b ten bedienden, in vier
den. Met gebaerten en beweeging rot gefelfchappen onder hoofd mander handen gavenze te kennen : zy nen , vaendels en eede. Voorts wierd
wilden de Portugeefen dood-flaen, in- d'opgeftelde fchatting hoog verpacht:
Nnn 2
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'tongefchikt trouwen by de priefters brak eenige, onnut gekeurt, af. De Onderhanmit
ingetoomt, volgens Nederlandfche Braftlianen, vriendelijk"onthaelt ,kre-deling
Brafiliaewetten : den looden toegeftaen vry- gen vryheid : omhaer vlekken tebe- nen en Porheid van wacht op de fabbath : alle woonen, en'tland te bouwen : ten tugeefen.
ontheiliging van de dag des Heere einde zelf levens-middelen verzaeftreng verbooden : en 7 by woonen melden, en wegens hongersnood den
van dronke gelaegen en vordere on- landman geen overlaft deeden. De
gefchiktheidtlrafbaergekeurt. Men Portugeefen infchelijx , die onder de
opende ook verfeheide fchoolen Hollandfche magtfehuilden, bedunvoor de jeuchd, en onderwees de Bra- gen volle vrydom: om den godsfiliaenen door körte geloofs-ontwer- dienft waer te nemen , volgens ftijl
pen wegens 'twaere Chriftendom. der Roomfche kerk : alleenlijk zouIeder w7ierd vryheid vergunt : om den geen priefter mögen ontbieden
binnen het verwoefte Olinda nieuwe vanfan Salvador : dewijl zoodaenige
huifen te bouwen.of de vervallene ge- bevonden werden aenflookers van
Manhaftig bouwen,t'herftellen. Eindelijk vondverraderyen en moorden: zy vermogvoorntemen jg geheime raed van iVf<««/7/,,,namentten haer huifen binnen Olinda tehermed.
lijk Gyffeling, Ceulen, vander Duften en
bouwen ,, mits betaelende fchatting
Carpentier, goed , tot bevordering 7 nevens dHollanders. Vorders is haer
«der goede zaek : dat zy zelf liever toegezeid : dat tegen alle overlaft
wilden by-woonen 't geen voorgeno- door d'Hollandfche wapenen zouden
men was, om tegen den vyand uit- bevrijd worden. Men beraemde nu Tienden en
gevoert te worden, dan d'uitvoering ook een vafte voet, belangende de verpachtinop't Reaen andere te beveelen , en t'huis tienden der zuiker en 'tfarinha. De gen
ciffo.
met luye wenfchen den uitflag te ge- verpachting van vifleheryen en veemoet te zien : zulx van 'rgeluk een ren bragten ook groot geld op. Om
ander d'eer weg droeg, en 7 ongeluk 7 bedrog in koophandel voor te kohaer telaft geleid wierd. Maer zommi- men , zijn de maeten en 7 gewigt
ge Portugeefen bliefen Maurits d'oo- gefteld na d'Amfterdamfche markt.
ren vol met de zilver-mijnen van Cou- Tot bekeering der Heidenen , Joohaou, Copaou, Terra Nova en omtrendden en Rooms-gezinde wierden
Auguftijn. Haer voorgeven verdween ten platten lande befteld bequaetot wind. Maurits beftelde voorts me onderwijzers. Omtrend defe
fchouten over de dorpen, opzienders tijd liep een fterk gerucht : als of
over 7 gafthuis en weefen.en orde om- den bewindhebbers 'thoofd hing,
trend de leeftogt;welke dewijl fchaers om den zetel des gebieds van 7 Reom quam, moeft ieder in dienfl der ciffo over te brengen na 7 eiland TaWeft - Indifche maetfchappy op een marica. Doch Maurits deed zoo
befcheiden deel gezet •• ten einde de veel bericht aen de bewindhebbers :
mond-koften langer flrekten. Dit dat de verplaetfing fteeken bleef. Verrichtinvan
beftek van levens - middelen bragt Lichthart ondertuflchen kruifte een gen
Lichthart.
Maurits in den haet. Zelfs gingen de geruime tijd voor d'haven todos los
klagten zoo verre : datze tot een alge- Santos : kiel-haelde binnen de bogt
meine opftandfeheenen uit tezullen Camaniu: bemachtigde met anderhalf
barften , tenzy tydelijk door om- honderd man 'tlledeken Ifleos, gelezmkermoo- zichtig gezach by-geleid waeren. De
gen op een berg, welke verre in zee
Uns ver
vervallene en leedige zuiker-moo- uitfteekt ; doch bequam weinig buit
kocht.
lens der gevluchte Portugeefen zijn te aldaer. Hy verfchoonde d'huifen,
koop aengeflaegen , en verkocht:! meeft van fteen gebouwt, als ook de
zommige voor dartig, andere voor! vier kerken en 7 Jefifieten-kloofter:
fettig, zeventig en honderd duizend en keerde na t Reciffo. Omtrend deguldens. Zulx de Weft Indifche fe voorvallen , wierd d'onwinnelijke
maetfchappy uit defe verkooping fterkte Mina {de Spanjaerden noemruim twintig tonnen gouds trok.Men den 7 üotfan Joris) helddaedig verooverfterkte nu ook alle veftingen; of vert. 7 Werk leid aldus. Nicolaes van
rpe-

Yperen gezachhebber over Guinaa be-matroofen. Wilhem Latanhad de voorrichte Maurits : hoe 't flot Mina lich- togt : Joan Godlat voerde de middeltelijk zoude vermeeftert worden, in- trop : d'aehterhoede ftond onder de
dien hem van 7 Reciffo bequaeme oor- beflieringvan Coin. Aldus gefchaert noüandfch
logsmagt toequam. Maurits fliep op naederde 7 leger binnen een gefchut- leger voor
MtM
' '
Merkwaer- het werk niet. Hy vaerdigt gefwind fehoot onder Mina, nevens een dorp,
dige togt Joan Coin met negen toegerufte fche-by Mooren bewoont : wanneer fchie^k
Zetr
van Joan
pen
derwaerds.
Defe
ging
zeil,
den
lijk
uit
een
dichte
boflchaedje
,
duigevecht
tufClin na
Mina.
vijf en twintigfte van zoomermaend zend Negers op defpits van7 heir vie- (eha? Ho1'
i,
* r i
landersen
des jaers feftien honderd zeven en ,
len,
met
zulk
een
gelchreeuw
en
verNegers.
dartig . geraekt voorfpoedig voor de
Guineefchekuft, enop de reede Com woedheid : dat het gedaen geweeft
mendo by den gezachhebber Yperen, was met 7 gantfche leger, ten zy beBeide vinden raedzaem, haer te le- ftond uit oude krijgsknechten, die
geren achter een berg , dicht onder meenig vyand onder d'oogen hadden
Mina. De Negers rondom, ontroert gezien. De Negershielpenteteerftet
door defe nieuwe beweegingen en on- indruk ettelijke Hollanders aen kant:
Zeeker wegens d'uitkomfl, bedungen fneeden d'hoofden der lijken af: droe.r vreede van d'Hollanders , onder een genze op verheevene ftokken. GodVreemd verdragmetde wonderlijke voorwaerde: namentlijklat quam Latan met de middeltrop
Negers. Z y z o u d e n vrienden blijven, wanneer vuurroers tc hulp ; dochzy drorigen
Coin meefler wierd van Mina ; doch, tegen de trompen in : fneeden deneindien onverrichterzaekeaftrok, was dergeftorte den hals af: en gaven zieh
7
r getrofle verdrag krachteloos.d'Hol- onverzaegd bloot terwijl andere
landfche magt beftond uit acht hon- moorden, om door anderegemoord
derd krijgsknechten en vijf honderd te worden. Nevens veertig gemeine
foldaeten fneuvelde ook d'overfte
Nnn x
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Latan. Eerlang hervatte een nieuwe py zulk een zegen in Africa bevocht, Bagnola
trop Negers niet min vinnigen torn: woelde de graef Bagnola zeer om- * * W '
flooven tegen de koogeisen gewiffe trend Seregippa del Rey : liep met fterdoodmanhaftigin. Ten laetften flab- ke panyen 7 land wijd en zijd af MauMina belee bakte de roekeloofe moed. Zedert rits , afgemat door een drie-maendige
gert:
floegen haer neder onder de befcher- koorts , vaerdigde hem Schuppe en
ming van'tflot: en betoonden meer Gyffeling te gemoed , met twee duieen omzichtigebloodhartigheid, als zend drie honderd krijgsknechten,
verwoedefloutmoedigheid. Ookge- dardehalf honderd matroofen en vier
wende't Hollandfche heir aen der Ne- honderd Brafiliaenen. Lichthart wengers naer gehuil enfchrikkelijkeaen- de de flevens na d'inwijk todos los Sangezichten wegens dikke lippen, waer tos : om den vyand na de zeekuften
tuffchen witte tanden blinken, vlam- te lokken. Bagnola verftoof voor
mende oogen, opgefparde neusga- Schuppe na Torre Garde d'Avila, En verrichtin
cn van
ten , rookende van dulle gramfchap. defe verwoefte tot de grond toe 7 fte- z
Sc
Doch Coin opende door hout-hakkers deken Seregippa , des vyand zuiker- ****
van twee bergen twee wegen: d'een moolens en alle vruchtboomen : en
liep na ftrand, om d'oorlogs-behoef- rukte met ongeioofelijke haeft na
ten aen te voeren : d'anderflotwaerd. de ftroom Francifco. Alhier nederOp de laetfte top leide hy een ftorm- geflaegen op de zuidelijke oever,
kat, waer mede Mina heftig befchoot. dreef drie duizend hoornbeeften voor
Hy vorderde weinig met granaeden, zieh, om den vyand door honger
alzoo meeft te kort vielen. De Moo- uit te mergelen. Middelerwijl v e r - ^ ' S " "
renvan tdorp Commendo, welke aen zochten de Brafiliaenen in Siara by- Uammvan
siar
de zijde der Hollanders hielden , be- ftand tegen de Portugeefen. Indien *ftookten de Mooren, die 7 vlek nevens d'Hollanders haer vefting aldaer beMina bewoonden : roofden al haer magtigden , zouden zieh haeft alle
vee: en dreeven het diep te land: en de Portugeefen quijt maeken. d'Onkcerden na weinig tijdte rugge. Zy koften van 't beleg mogten lichtelijk
meinden het vlek onder Mina te ver- goed gemaekt: dewijl 'tland overwoeften;doch wierden door 7 gefchut vloedig ambergrijs kriftal, kotoen,
afgeweefen. Coin eifcht ten fetten dag peerlen , zout en andere koopmande flerkte op : by weigcring dreigde fchappen geeft. Ten verzekering
word fc hän- teftormen. Deflotvoogd verfchrikt, haererpoede meining, lietenze twee
dig over gelevert Mina over, genoegfaem op kinderen van voornaeme perfoonaedgeven.
p
fchandelijke beding punten : de be- jenin Siara op t Reciffo. De togt der- Togt van
zettelingen zouden uirtrekken onge- waerds wierd Georgitu Garftman aen- Otrßman.
waepend, zonder zijdgeweer, bran- bevoolen. Hy aldaer teland geftapt,
dende lonten, vliegende vaendels ©f laet fijn komft weten 'tBrafiliaenfch
kogels in de mond : zullen met Hol- opperhoofd Algodoi: die hem met
landfch vaertuig na 7 eilandyä» Thome twee honderd man, draegendewitte
overgevoert worden: alle huisraed, vreede-vaenen, lanx den oever tegegoud, zilver blijf voor den overwin- moet trekt. Aldus geftijft gaet op
naer. De flerkte mögt vry langer be- Siara los. Defe fterkte is vierkantig ^chr1.
leg verduuren: als welke omringt lag gebouwt, aen de voet van een berg: w»i van
t ttsim
met dubbelde graften , ieder vijf en heeft binnen fes huifen, tweeredui- ' fi '
twintig voet diep, en hooge bolwer- ten vol fchiet-gaten, een ten noorden
ken: konde niet ondermijnt wegens en een ander ten zuiden, half wegen
haer klippige grond. Coin leide een uit de wal gemetzelt, als ook twee
fterkte op den berg, van welke Mina poorten , met ftaketfelen wederbcfchooten had. Hy vond binnen de zijds verzekert. Buiten de vefting
fterkte dartig halve metaele kortou- ftaet de wooning des flotvoogds.
wen : ftelde tot flotvoogd Walraeven Voorts leggen rondom hier en daer
Malburg : en keerde na 7 Reciffo. d'hutten der Portugeefen verfpreyt.
Terwijl de Weft- Indifche maetfchap- De land- voogdyfchap SÄW* word onder
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derde noordelijkftevaniVtf/?/geree- huis: op devleefchelijke vermenging
kent : begrijpt in ommegang niet der Negers tegen de wetten Hond
meer dan twaelf mijlen. d'Haven, groote ftraf: nieuwe zuiker-moolens
welk de rievier Hacu voor 7 flot mogten voortaen niet meer door een
maekr, is niet veel te beduiden. De priefter , maer recht-zinnig leeraer
grond rijfl eiders met bergen : ftaet ingezeegent. Men beraemde ook
ook ter ander kant vol boffchaedje: een wijfe voet, na welke 7 koopen
of zinkt wegens laege weyden, by- en verkoopen moeft gericht, en de
zonderlijk lanx de rievier. De Neder- bediening van geeflehjke en burgerlanders, dewelke op 'tjaer feftien hon- lijke ambten. Doch Maurits uit ^ogtyan
derd en negen, aen defe kuft uitflap- fijn langwijlige ziekte herfielt, nam M*Hr,titen, vonden hier zeer groote men- een verre landtogt aen na de rievier
Vreemd
fehen, met mis-maekte aengezich- Grande en Parayba: ten einde de leefflag van
menfehen. ten , lang hair , doorboorde ooren,
togt, oorlogs-behoeften en verfterflingerende over de fchouders, en kingder veftingenbezorgde. Onder
een fwart geverfde huit; aen d'on- 7 flot Ceulen begroeten hem de gederfte lip en 7 middel-fchot der zanten der Tapuyers met gefchenken,
neus hingen fteentjens en beentjens. beftaendein boogen, pijlen en fchooGarftman, vöor 7flot Siara genae- ne ftruis - vogels veders, by haer gedert , vond kleine wederftand De bruikelijk als ten oorlog rrekken:w7aer
veroovering der fterkte kofte we- voor u7ederom blijdelijk genooten
derzijds weinig bloed : weinige ont- lijwaete hembden , meffen ,fcheilen,
fnapten : verre de meefte Portugeefen korael.glas, vifch-hoeken en fpijkers.
wierden gevangen. Thansbemoeyde Voorts groef Maurits een dieper en
Voorzichtige orde zieh Maurits zeer met burgerlijke wijder graft rondom de vervalle fterkberaemd by zaeken. Hy vond geld-middelen tot
te Cabo Dello: haelde de borftweeringraef Mau
het
fliehten
van
een
ftadhuis:
fchikte
rtts,wegens
gen hooger op : en pafte het flot de
•verfeheide 7 bergwerk uit de Brafilfche mijnen
benaeming van fijn fufter Margareta
burgerlijke
gegraeven
na
Nederland,
om
ter
toe : hy liet ook de vefling Antonio
en kerkelijke
zaeken.
naeuwflekeur te komen : zette geld flechten: behieldalleenlijk een toorn
voor die eenige Negers den vyand tot befcherming der grond. Ook
ontweldigden, fwaere ftrafle op de wierd Reftinga met florm-paelen befluikers der tollen, en naeuwe orde zet : en 7 kloofler, nevens 7 ftedeken
tegen brand-ftichters, ftruikroovers Parayba, tegen aenloopgefterkt. Elias
en doodflagers. Om de fchaersheid Harkmans kreeg hier den laft af. Midvan leef-togt te verbeeteren kreegen deler- tijd vielen ter zee en land verd'heeren, welke Negers gebruikten, feheide oorlogs toevallenvoor.Schip- Uanhaftig
laft : dat jaerlijx in louw- maend en per Schaepfloegalleen , tuffchen todos ^nfebipoogftmacnd mandioca moeften plan- los Sanäos en terre Garcie d'Avila,perSchaep.
ten. Vanvonnis over min-gewichti- tegen drie Spaenfche fchepen. Het
ge verfchillen zoude zedert niemand grootfte , van volk en gefchut fterk
fijnparty betrekkentot hooger vuur- voorzien, konde hy niet bemagtigen:
fchaer. Voorts nam Maurits ter hand het an der joeg hy tegen ftrand: en het
de fwaerigheden , by de kerkelijke derde fleepte hy weg. Keerde misvergadering in-gelevert aen den ge- maekt door wonden; doch voordeeheimen raed. Men vond dan byraed- lig voor 7 vaderland na het Reciffo. De
flotgoed: den dag des Heere niet te brieven , in het verooverde fchip ge- Merkwaerontheiligen, door flaefachtig werk: vonden, melden : hoeopde rievier di£ehrtede opperhoofden over Parayba zou- van Lisbon tien galeallen, en twintig
den de Roomsgefinde ommegangen andere voor Calis ten anker lagen : by
aldaer fluiten: als ook 7 fliehten van welke haer dartig fluiten zouden voenieuwe kerken tot de paufelijke leer, gen. Zommige meinden, dat het defe
en het trouwen by Roomfche prie- vloot gemunt had op Brafil: andere,
fters : den Iooden wierd toegeftaen dat de Spaenfche koning zulx flechts
haer kerk - zeden te plegen binnens veinfde, om geld den gemeinte af te
par-

ender landvoogdyfchap.
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parfen , volgens gewoonte der vor- andere fchepen. Ten feilen dag, ge- komyoer
ften: te meer dew7ijlhy zieh 7 verlies raekt voor de mond van d' inwijk to- Jjjj*
der Portugeefche landen weinig ter dos los Sanäos, konde doortegenwind sanßos:
hertentrok, verzoopeninwelluften. niet binnen zeilen: bleef kruifen voor
Hy eifchte van Portugael de vijfde de riever Vermelho en 7 eiland Tapenning, tot fwaere ontroering : wes- poam.Weshalven Salvadors fteevoogd
halven ook de koninglijke toi - mee- en Bagnola de Portugeefche magt derfters aldaer verjaegt of dood-geflae- waerds rukken: om hem 7landen te
gen waeren, tot heimelijk genoegen beletten. Tegen de middag liep de loopt binnen
der Caftiliaenen : als die zieh wilden windvoordeeligom, en Maurits tot e n U n d :
dienen van zulk mifdrijf .• om Portu- onder 7gefchut der fchepen, fterkgaels vryheid meer te befnoeyen. ten , wallen en ftorm-katten van de
Verzoek Maurits dan fchrijft den Weft-Indi- ftad Salvador : donderde tegen haer
van Mau fche maetfchappy: zy beliefde met kortouwen aen : en lande op d'uitrits:
alle moogelijke vlijt een aentalfche- hoek nevens de fchans Bartholomeus
pen toe te taekelen: welke de voor- zonder de minfte tegenftand, andernoemde Spaenfche vloot mögt aen- half mijl van de ftad,op een bequaeme
treffen : enopdewederkomft de zui- plaets : alwaer een kaele berg rees,
ker af-brengen, die in Brafilna Iaeding door wiens valleyen verfche beeken
wachte. Ondertuflchen zetten de por- vloeyden. Hiernedergeflaegen, vertugeefen over de ftroom Francifco, en ftond uit de gevangenen: dat een half
ruiten tot de rievier Miguel toe. Pi- mijl verder een engte lag, wederzijds
card, tegen haer afgezonden, dreefze met moerafch bezet, zulx niet als by
ftjngewich- te rugge. Maurits had lang het oog
laege ebbe man voor man trekken
ttgetoeieg gehad op Salvador , hoofd-ftad van
konde. Tourion , met drie honderd
op fan Sal7
Portugeefche
Brafil,
eertijds
manvuurroers afgefchikt, om de plaets te
vador:
haftig by de kolonel Dorth en Pieter verfpieden, vond niet alleen 7 werk
Hein veroovert, en eerlang door ver- gefchaepen, volgens bericht der gefoeyelijkeflaeuw-hartigheid van Wil- vangenen; maer den vyand ook aldaer
hem Schouten en Hans Kijf verlooren. fterk befchanü.Maurits echter fchaert j£jf*tn
Hy was wel niet magtig genoeg: om fijn leger in flagorde tegen over den l^oTvonk
zulk een gewichtige toeleg ter hand vyand : belaft den zee hopman
te flaen; doch dewijl, indien langer loanvanderMaft met veertien Zeilen
wachte, de tijd hem tegen zoude Val- recht op de ftad aen te loopen : en
ien, ftapte moedig fcheep: in hoop de even buiten fchoots d'ankers te laebeloofde hulp-benden uit Nederland ten vallen. Maurits had met defe
ßjn heir: ten fteun zouden komen. Sijn heir krijgslift voor , de vyandlijke magt
beftond uit drie duizend en vier hon- van d'engte af te trekken , uit vrees
derd Nederlanders, by welke zieh lie- voor de 1 edige ftad.. De toeleg geluk- ruht manten vinden duizend Brafiliaenen.Mau- te; want de Portugeefen, beducht voor b*fii *"t*
rits was verkundfehapt uit Salvador.: de fcheeps-magt, onder de ftad ge- in:
hoe de bezettelingen aldaer muiten, nadert, flooven fchielijk te rugge :
wegens wan-betaeling: ook lagen de hoewel zommige van de Spaenfche
flad-voogd en graef Bagnola dapper krijgsraed hard drongen : men beover hoop , belangende den voet van hoorde den Nederlandersflagte leveoorlogs-beftier. Doch, eer Maurits ren :alzoo afgemat door de zeetogt en
zeekoos, hadhy alle plaetfen tegen vry fwakker waeren: daer zy, fchoon
vyandeiijke indruk behoorlijk ver- de kans tegen liep, altijd een veilige
zeekert : Gods zegen demoedelijk op hertred in Salvador behielden. De
een bede-dag verzocht: en twee en Oceaen zette nu de voornoemde engte
twintig Zeilen van oorlogs en lijfs onder water : zulx Maurits onmoobehoeltenomzichtig voorzien. Den gelijk konde doorbreeken. Des anachttlen van gras-maend des jaers fe-1 deren daegs quam de fteevoogd we
ftien honderd acht en dartig , lichte | derom aen de voorige plaets ; doch
hy d'ankers: op zee geftijft met negen I verlier fijn voordeel, na dat eenige
veld-
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begratft
veld-ftukken los-gingen. Maurits twijfelachtig hardebolden , bykans
lieh onder
voortgerukt
moeft door alle paden, met gelijke fchaede aen beide de kanSalvador:
heggen en oevers gewaependerhand ten. Eindelijk doorgedrongen ontbreeken: zulx eindelijk zichbegroef moeten twee honderd fchild wachonder de buitenwerken der ftad. De ten, die de wapenen verwijfd nederPortugeefen maekten de mijnen, als wierpen : en, onaengezien lijfs-geof een kans wilden waegen ; maer naede verzochten, in heevigen moehielden zieh te vreeden met fchieten j de zijn nedergehakt. Een klein maenop de belegeraers van de wallen. Een licht fcheen in den avondftond: wanbende der Hollandfche Brafiliaenen, teneer na een fcherp gevecht van twee
zorgeloos bloot, leed eenige fchae- uuren, d'Hollanders 't hoorn-werk
de. 'tSteeneflot Alberto, bydenvy- [ te vergeefs beftormden ; want de
and verlaeten, bezette Maurits: waer vyand, door een overlooper gewaerdoor'their van de zee-kant tegen fchouwt, had groote krijgsmagt, boneemt drie hinder verzeekert wierd. d'Overfte
ven de gewoonelijke bezetting, herßerktenm: ßrancf bemagtigde met kleine magt
waerds gevoerd. Meer dan drie honde fterkte Philippo op den oever ge- derd granaeden waeren nu, met moebouwt, hoewel van vijf ftukken ge- dige behendigheid onder de verfchut voorzien. Des anderen daegs weerders gevVorpen. De Portugeefen
beftormde Maurits de veüing Bartho- echter hielden Hand : alzoo aen dit
lemeeo. diervoegen helddaedig : dat hoornwerk de behoudenis der ftad
eerlang meefter wierd, onaengezien j hing. Iazy vielen geduurig terzijden
dartien metaele halve kortouwen en \ uit , nadien veel meer volk hadden
een fwaere bezetting had.Door t ver- dan de beftormers. Doch Hinderfon
ooveren van defe Herkten ftond den fluite haer bloedige indruk, nietzonbelegeraers een vrye toegang tot haer j der verlies voor d'eenen ander. Hop't slot RO, vloot. Gefwind worden twee beuke-) man Houwijn en de veft-bouwer
ario beryen opgeworpen : d'eene fpeelde Berchem, terwijl zieh trachten meechooten.
met zeven fwaere ftukken: d'andere fters te maeken van tgefchut der Pormet gelijk getal veld-flukken dagen tugeefen ,fneuve\den : en nevens haer
nacht op 7flot Rofario. De Portugee- d'overften Echtbrecht, Boward, Holfen vielen nuendari uit zonder eeni- linger en vier en negentig foldaeten
ge verrichting: en verlieren eindelijk De dagh ontdekte de lijken des
7 gezeide flot. Doch dewijl bloot vyands , vermengt met Hollanders:
Hond voor haer florm-kat, konde en hoe ieder of gevlucht was of ftand
by Maurits niet bezet worden: zulx J gehouden had. Men bedong voor
tuflehen beide ontvolkt leggen bleef. weinig uuren ftilftand van wapenen:
Merkwaer- Rondom de top van 7 Carmelieter
ten einde de dooden wederzijds ter
ügebeßor- ^\00^er w a s e e n hoorn-werk , tot
aerde geraekten. De meefte Hollan»mg van
•en hoorn' verfterking van de ftad Salvador. Uit ders lagen binnen de befchanfing: ten
verk voor dit hoorn-werk wierd dapper gefcho- bewijs van mannelijkeftoutmoedigalvador.
ten. De belegerden verhoogden het, heid, hoewel geen zegen bevochten.
niet zonder ongeloofelijke vlijt , in De fteevoogd van Salvador, bericht Salvadort
gi
een nacht vier voeten: zoo dat we uit de gevangenen; wegens defwak- fyVT
derzijds elkander niet konden be- [ ke krijgsmagt van Maurits, ftelde op - 7 S w fchaedigen , wegens d'opgetrokken j de toppen der bergen ftorm-katten, fd»kger.
hoogte daer lag aengelegen, 7 hoorn-1 van welke dag en nacht in 7 Holland
werk te vermeefteren. Vier hopman- ( fche leger gewisdonderde: zulxgenen dan voerden ieder een bende, j duurig andere gequetft , andere gehonderdkoppen flerk, nevens twin- veld wierden. De kogels vloogente
tig die hand-granaeden wierpen en fchaedelijker, dewijl de krijgs-knechtweehonderdleger-werkers. Defe, ten binnen d'hutten moeften fchuimoedig voortgerukt, vervielen in een len, om den regen. Doch een groot
hinderlaege van vier honderd Portu-l gedeelte bergde zieh in de boffchaedgeefen, tegen welke een geruime tijd j jen.Ook keerden t'ellekens de krijgs1
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benden , by Maurits afgevaerdigt, ten : eer ge waer wierden, dat Maurits
om 7 vee af te haelen ,leedig te rugge: zieh had weg-gepakt. En defe ftaeken
alzoo de vyand 7 zelve met fterke d'Hollandfche hutten aen brand, en
wacht bewaerden, waer tegen geen fchooten van Salvadors wallen en
Siechte ge- kans derfden waegen. By dit quaed fterkten rondom los: ten bewijs van
ftalte des
quamen verfeheide andere ongele- blijdfchap. Maurits bragt dien dag
zelve.
gendheden. 7 Leger , meer als vier over met 7 volk op de vloot te vermijl van den oever begraeven , ver- deelen : en zond een trompetter na
fchafte gelegendheid voor d'over- binnen, om fettig gevangenen telofloopers: om den toeftand des Hol- fen; maer de vyand, moedig door fijn
landfchen heirs aen de Portugeefen te verrichting , floeg 7 verzoek af : te
verklikken. Ook kreeg de ftad by meer dewijl ter zelver tijd een Portudonkere nachten met klein vaertuig gees zeil d'Hollandfche vloot boven
toevoer van aller wegen : onaenge- windontfnapte, en tydingbragt:hoe
zien Maurits fcharpe wacht hield. een groote fcheeps-magt tot ontzet
Door fwaere ftormen fpilden twaelf naderde. Maurits kreeg thans ook
fchepen van d'ankers , niet zonder bericht, wegens t voorige valfeh aengevaer voor fchip-breuk. 1 Heir was brengen : als of tuffchen Salvadors
verfmolten op twee duizend en vier fteevoogd en Bagnola groote oneenighonderd koppen behalven negen heidgereefen was : daer in tegendeel
honderd Brafiliaenen. De Portugeefen,de Heevoogd 7 opperfte bewind aen
meer als tweemael fterker dienden Bagnola toeftond: en de biflchop de
zieh veilig van haer beukeryen , bol- nood lijdende bezetting met fijn
werken en fchanfen. Deregen-maen- fchatten te hulp quam. Defs togt van
den veroorzaekten fwaere ziekte en Maurits liep meeft vruchteloos af: ter
zekere flerfte. d' Hopman der grae- oorzaek de verwachte byftand uit Nefelijke lijf-bende Joan Wendovil en derland achtet-bleef. Ondertuflchen Twifttufd'overfte lfrael Twijn nevens een lagen de Hollandfche en Zeeuwfche g j j J J
merkelijk aental gemeine foldaeten, bewind-hebbers over hoop, wegens zeeuwfrht Uli
waeren bereeds geflorven. 'tVolk 7 openen van een vrye vaert op Brafil, %%l% mir,
lag in 'tveld bloot voor, 'tvyandlijk en 7 overbrengen van volk-plantingefchut. Men zag geen hulpbenden gen derwaerds. Maurits, verzocht om
te gemoed. Weshalven Maurits ge- fijn gevoelen te uiten, beweerde met
Maurits
breikt 't be- raedzaemfl vond, t beleg op te bree- krachtige redenen: dat de vrye-vaert
leg voor
ken. Hier vereifchte de toefland een en volk-plantingen ten hoogflen
Salvador
op, met een fchrandere krijgs vond : om fcheepte tot voordeel ftrekten der Weft-Indigaiuwe
komen zonder fchaede : daer een fche maetfchappy : 7 welk eindelijk
krifgs-tift.
magtige vyand op de rüg hing, moe by d'Algemeine Staeten des Vereenigdiger door duizend en vier honderd den Nederlands en bewind-hebberen
man, welk de graef Bagnola ten hulp- ook is goed gekeun: zulx de bewindfleun had aengebragt. Maurits dan hebbers alleen voor zieh behielden
verfpreydeengerucht, alsofhy 7 ge- den handel van Negers en brafilienfchut afvoerde fcheep: ten einde den hout , en de toerufling ten oorlog.
Had op een andere hoek beflooken Op d' in en uirgaende waeren wierd
zoude. Hy loopt 'tnaefle eiland af, behoorlijke toi gefteld. Voorts bleef
en plaetft aldaer deBrafifiaenfche wij- den bewind-hebbers zelf voor haer
ven : op dat niemand vermoede mögt eigen aldaer te handelen ongeoorkrijgen , wegens fijn voorgenoomen lofr. Eerlang ruften verfeheide koopvertrek. Ja op het oogenblik, als op- luiden verfeheide fchepen toe : die
brak, verfterkte hy de beukeryen en met groote winft Brafil van alle noodbegraeving : en begaf zieh diervoe- wendigheden voorzaegen. De volgen ftil in den donker na de vloot: dat gende Zeilen bragten minder voorde Portugeejen met den dag tot negen deel haer reederste huis. Maer de beuuren toe in de ledige legerplaets, wind- hebbers , gedenkende aen de
v olgens gewoonelijke felheid, fchoo- fchatten die Pieter Hein uit Matanca na
Hol-
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Holland üeeptQ, vonden geraeden de de dreggen los geraekt, op Houtezelve toeleg ter hand te flaen. Zy been aenquamen. Hy dan houd af, om
brengen dan veertien zeilen in zee, niet rondom becingelt te worden:
onder 7 beleid van Cornelis Iol, toe- te meer nadien bereeds fijn ondergenaemt Houtebeen , welke in Texel zeevoogd en fchout by nacht, nevens
d'ankers lichte, den veertjende van de graefelijkheids-bezorger Antonius
i<538.
grasmaend des jaers feftien honderd Muis, gefneuveld waeren, en met
acht en dartig -. en gelukkig voor haer dood de dbor-naegelde fchepen
Togt van 't Reciffo ter reede quam. Houtebeente rugge gedeinfl. Houtebeen vond de „crdfihan.
vloot verltrooyt : ontbied de trouw- digm verHoutebeen. raeds-pleegde ettelijke dagen met
Maurits: en terwijl wederom fcheep loofe hopmannen : fnaeuwdhaerbit-ffi^JcL
flapt, klemt fijn dye tuflehen de boot ter toe : zy vergaeten eer en eed. votkveriaetm
en een fluk te boord uitfleekende: Hoe fchandelijk dat zeeluiden ver- 7 welk zommige bygeloovige voor fchrikten voor de grootheid van
een ongelukkig voor-fpook hielden. Spaenfche Zeilen , die immers by
Defe vloot deed America zidderen; dappere mannen konden vermeewant de Spaenfche waeren verzeekert: flert worden. Laet de bloodhartige
dat Houtebeen niet gerings beoogde: haer afzonderen ten einde door
als dewelke of heerlijk overfijnvyand quaede voor*- gang geen hinder toezoude zegepraelen , of eerlijk met brengen aen andere, die bereid zijn
hem flerven. En defe ontdekte de een kans te waegen. Hervat de torn.
Spaenfche vloot van Terra Firma on- Watisde vyand anders, als een begoud, welk in uwe hanhy ontdekt der Cuba voor de klippen Organes. waerdervan
De
den vervallen zal, indien gy hem ondespaenfehe vloot beftond uit achtfwaere galjoevloot
nen en fes mindere zeilen, waer over der d' oogen derft zien ? Aldus alle
Carel Dievaro 7 hoogfle gezach voer- moedigende , wend wederom den
de. Haer rijkdom wierd gefchat op fteven op Dievaro aen; maer zoo
twee honderd tonnen gouds. Houte- haeft 7 gefchut konde toe-reiken
been dan leid den ammirael aen boord: fmeeten d'Hollanders over ftaeg.
leid den
ammirael
fmijtdedreggen over; en maekt zieh 7 Hielp niet,dat Houtebeen haer meinaen boord :
vaft, voornemens te flerven met den eedige verwijfdheid te wijt leide.
vyand of zegen te bevechten. d'On- d'Een bekende verbaefl te wefen:
der-zeevoogd Abraham Michiels zoon d' ander vergroote des vyands magt:
Roofendael krampte op gelijk wijfe ja zommige befchuldigden Houtebeen
den Spaenfchen onderzeevoogd aen: van roekeloosheid, die alle tot een
en de fchout by nacht loan vander zeker verderf aenvoerde : ettelijke
Maft des vyands fchout by nacht. dreigden weg te trekken. Zy hadden
d'Overige Hollandfche zeilen bleven zamen opgefteld niet te luifleren na
den ammirael. Doch des volgenden
buiten fchoots. Scherp liep 7gevecht
daegs neemt hy alle een nieuwen
af. De kogels verfpreyden tuflehen eed en hand-fchrift af: waer by bevonken en damp wederzijds een ge- loofden te vechten tot den laetften
wiffe dood. De fplinters quetftenof droppelbloeds. De vloot dan wierd
vernielden veel volks. Houtebeens aldus gefchaert. Houtebeen zelf had
mars ftak weinig boven de hooge de voortogt met 7 fchip de Salamanboord der Spaenfche ammirael uit. der : in orde zouden volgen d'OranjeHerwaerds klauwterde de matroos, boom, deFaem, d'Hoop, Zwol, Teren wierp van boven onder de Spaen- Toolen , Erneftus, Over-Tfal, Goereede
fche granaden fwaer vier en twintig en Mercurius. 7 Scheen toenmaels
en acht en veertig ponden : welke of zy moed fchepten. Doch de zee
diervoegen borften, datze denover- fehoot hol, de vyand lag boven wind,
loop ruimden, en'tboven-fchip ten en d'Hollandfche vloot ten doelvan
bellen gaven. Een bootsgezel klom fijn jgefchut. Evenwel wierd fchutnu om hoog, ten einde de vlaggeaf- gevaert gehouden : in welkfneuvelhaelde : wanneer de Spaenfche on- de d'hopman loan Verdieft op d Oranjeder-zeevoogd en fchout by nacht, van
Ooo 2
boom.
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boom. Ook hielden ettelijke geen Pais , bezittende meeft alle zuikerwoord, die van verre vergeefsfchoo- moolens in de landvoogdyfchap Perten. Den zevenriende der herffl- nambuco, en loan de Souto uit Parayba,
maend, vetüond Houtebeen, hoe de zijn diefwegen ter hechtenis befteldSpaenfche vloot voor de zand plae- Carpentier Coin. Tour Ion en Aldricht
tenvan Cuba enfleenklippenOrganestot rechters gekooren, velden eindedreef: weshalven derwaerds wend: lijk een vonnis: waer by zommige na
om voor 'tlaetft eenkanstewaegen. Salvador , andere verder weftwaerd
Maer hy bevond de matroofen klag- verzonden, en andere in banden getig over haer bevelhebbers : zy wil- doemt zijn geduurende haer leven.
den niet vechten , zoo lang dufdaeni- Zedert verzochten de vuur-fchaeren
ge blood- hartige gezach voerden. der byzondere landfehappen byzonHoutebeen dan zet vijf hopmannen af, dere waepens, om alle lands-brieven
en andere in haer plaets. Nu waeren met zegel te bekrachtigen. Maurits *>i*mts
alle gemoedigt 't uiterfte te waegen. gaf aen pernambuco een maegd, haer TedZt».
Tot d Organes genaedert, vonden de zelf met verwondering bezichtigen-^zw.*
M
trekt na Spaenfche ontfnapt. Weshalven Hou-de in een fpiegel: in de rechterhand ^vf pm
hmu
tebeen eenige fchepen na Brafil ver- houdze een zuiker-riet. De recht- * ™*
z e n t : andere gebied hy te kruifen banken van Serinhain, Garazu, Porto
omtrend Cuba: en hy zelf loopt t'huif- Calvo en d'Alagois kreegen ieder ook
camerons waerd. Terwijl defezeetogt diervoe-een wapen. Tamarica ontfing een
gefantm. g e n ongelukkig afliep, vaerdigde Ca-wijndruive rank, Parayba fes zuikermeron over\\e der Brafiliaenen driege-brooden, Rio Grande een ftruis-vogel,
zanten aen Maurits: hy verzocht een welke alhier overvloedig gevonden
verbond aen te gaen met de Weft-In- word. Doch 7 wapen des hoogendifche maetfchappy : alzoo tuffchen raeds beftond uit de vier voornoemde
hemendegraef Bagnola fwaere onlu- wapenen te zamen gefmolten in een
flen waeren gerefen. Maurits toonde fchild , boven welk uitftak 7 wapen
zieh ten hoogflen genegen tot de van 7 Vereenigde Nederland, en onder
voorflag : befchonk de gezanten; der Weft-Indifche maetfchappy: de
maer kreeg eerlang bericht: hoe Ca- Gerechtigheid betrapte de kruin van
meron een wifpeltuurig menfeh we- tNederlandfche wapen. Men ver- verpathting
r
derom vriendfchap hadgemaekt met pachte nu ook de tienden der zuiker: %f £
Bagnola. Alleenlijk verbeten acht welke in pernambuco beliepen tot hon- 'den.
honderd Tapuyers de Spaenfche zijde. derd acht en veertig duizend en vijf
Indien levens - middelen , krijgs-be- honderd guldens, geduurende 71oo~
hoeften en volks genoeg by d'hand pendejaer. Mofes Navarro was hier
waeren geweeft, Maurits vond gele- kooper. Peter Seullijn pachte de tiengendheid , om den vyand groot voor- den van Itamarica en Gojana voor nedeel af te zien. Doch, onaengezien gentien duizend, ende voornoemde
fijn geduurige klagten bleef het ha- Navarro die van Parayba voor vier en
peren aen alle kanten. De zuiker- vijftig duizend guldens. De tollen op
oogft beloofde achtien duizend ki- de zuiker-moolens over Pernambuco
znmen- ften. OpHoutebeens ongelukkigetogt bedroegen fes en twintig duizend
pZZgifen. volgde een heimelijke zaemen-fwee- guldens," volgens inkoop by loan Ferring van zommige voornaeme Portu- dinand Vieira voor een jaer. d'Angeefen : die , hoewel onder befcher- dere landfehappen gaven vry minder.
ming der Weft Indifche maetfchappy Doch te zamen bragten de zuikerleefden, echter in 7 hart zieh aen de moolens uit, behalven de gezeide
Spaenfche zijde hielden : Debelhae- tienden, twee honderd tachentig duimers der toeleg Peter Cunlia de Andra-zend en negen honderd guldens.Zulx
da, loan Cannaro. Philips deBarretto, Brafil d'oorlogs - onkoften lichtelijk
Arnold de Olanda, Roderic Pimentello, konde vergoeden. Met den ingang
Barnardijn de Carvalha , Francifcus ides jaers feftien honderd negen cn
s cht
Beringelio, Melchior Ahm , Antonius dartig, vertoonde haer de Spaenfche v ^
vloot,
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vloot, fterk acht en twintig zeilen, befchaemde Arciffewski, die fijn lameeft galjoenen, in 7gezicht van fterfchrift my en u derft voor leefen,
7 Reciffo; doch hield zuidelijk. Mau- op dat hy zoo veel getuigen hebbe
rits vaerdigt terftond eenige bezeilde van logenen, als ik aen u alle van
jagten af: ten einde verfpieden wer- mijn vlyd! Niet zonder bitterheid
waerds de flevens wenden, of mein- fpouwt hy zelf onder mijn huisgeden te landen: hy zelf volgt lanx den nooten allerley gal u i t : en ried on
oever tot Porto Calvo toe ; doch be- lanx fijn onder ritmeefter wederhooricht hoe binnen d'inwijk todos los rig te zijn om een togt tegen de portuSanäos was geloopen, keerde na 7 Re- geefen by te woonen , op welke ik
ciffo: al voorens defterktenPortoCal- voordeel tegemoed zag. Ja de luitevo, Una, Serinhain en aen d'uithoek nant van Arciffewski weigerdede toeSant Augußijn van alle noodwendig gefonde orde, by mijn hand onder
heden bezorgende. Omtrend del« teikent , te gehoorzaemen , ten zy
voorval keerde Arciffewski voor de eerft bevel van fijn Generael (zoo
derde reis naBrafil,om d'oppervoogdy noemde hy Arciffewski) ontfing. Wie
te voeren oyer de krijgs-magt aldaer. kan nu op zoo een heimelijke tegenGroote
Twee maenden hielden Maurits en party fleunen, door wiens eenzydige
cnlulien
d'hooge raed vteedelijk huis met driften d'eenfgheid word gefcheurt,
tuffchen
Maurits en Arciffewski : hoewel ondertuflchen en de gemeine zaek in 7 uiterfte geArciffewski
verfeheide lafter - woorden onder vaer gefteld. Zulx niet noodigis door
'tgraeuw gingen tegen Maurits. Ein- een Spanjaerd overwpnnen te leggen,
delijk bragte Arciffewski een brief indien elkander door burgerlijke
voor den dag, afgefchiktaen d'Am- tweedracht overwinnen. Veit gy luifterdamfche burger- meefter Albert den een vonnis : dat of ik, wijkende
Coenraeds zoon vander Burg, behel- { voor Arciffewski, opgezonden worde,
fende fwaere befchuldiging tegen of Arciffewski , wijkende voor my,
Maurits en denhoogen raed. Maurits te rugge trek. Dit vereifcht een drindies wegen gevoelig, leid een vergae- gende noodzaekelijkheid. Ik verderingvanallederaedsheeren : voor trek , ten einde gy luiden vryheid
moogt genieten, om uwe Hemmen
Reden van welke aldus fijn beklag doed -. Ik heb
Maurits te- nu twintig jaer ettelijke proeven ge- tot 7 een of het ander te geven. De
gen Arcifgeven wegens getrouwigheid om- heoge raed Hond met zulk een gefewski.
trend den ftaet des Vereenigden Neder-wigtige zaek bedraeyt. Te vergeefs
lands : en zal nooit toelaeten, dat zochtenze beide te vereenigen: wesdoor mijn fchelmftukken of zelf wan- halven eindelijk eenpaerig goed vinplichten het doorluchtig Nafläufche den 'tvertrek van Arciffewski : die
ftam - huis te recht gebrandmerkt eerlang met de fchepen , in Parayba
worde. Doch wanneer ik befpeur zeilvaerdig, na Holland 't anker licht.
'twoelen van Arciffewski enfijnbrie- Doch de brief by Arciffewski gefchreven , met welke herwaerds overkomt, ven aen vander Burg, waer uit d'onen die hy aen den heer vander Burg luflen tuflehen hem en Maurits ten
heeft gefchreeven, befpeur te gelijk, grooten deel ontflonden, hfide aldus:
dat verdacht worde gemaekt van Belieft de fchuld van mijn traeg fchry- Brief van
r
fnoode land-beftiering. Arciffewski ven, achtbaere heer , te leggen op ^ «/«™*'zelf geeft volmondig af: hyisgezon 'tgraveel, waer aen een geruime tijd
den, ten einde den vervallen ftand bedlegerig heb moeten bTijven. d'Elin Brafil herftelle : na 7 welk tenzy lendige ftand van-ffra/z/iszoodaenig,
ik luftleren wil, zal geen toevoer uit dat wederzijds ftil zitten: twijfelach7vaderland overkomen. Wat blijft tig of wy den Portugees, of hy ons op
mydanoverig, nevens d'hoogeraed, 7 lijf wil vallen. Een fcheeps- magt
als een ydele naem van landvoogd ? met duizend vlootelingen leid zeilVerdienen onfe zorgen en gevaer reede. Waer het gelden zal word voor
voor de Brafilfche welftand aldus my verborgen gehouden. In de raed
fchendig geheekelt te worden ? O on- J verfchijn ik nooit, tenzy ontbooden.
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Om iets voordeelig te verrichten, hetdanqualijk , indien uit fijn regeontbreekend'oorlogs-behoeften,dus- ment volk word gelichr, daer de nood
lang vergeefs te gemoed gezien uit zulx vereifcht ? Vorders behoorde hy
het vaderland. Uit mijn regement zoo onbefchaemt niet te liegen als
zijn drie honderd van haer krijgs-eed of drie honderd koppen hemontrokontflaegen , of tot andere vaendels ken waeren. onder andere vaendels
over-gegaen. Zommige benden.fterk geftooken, of van krijgs eed ontflaeanderhalf honderd, toen in Texelhei gen. Ook belieft het Arciffewski onanker lichteden , zijn zedert ver- trouwelijk te verfwijgen, 7 getal der
fmolten tot honderd, binnen twee geftorvenen : daer 7 blijkt uit de
maenden. Maurits vergeeft, na eigen dood-rollen , dat zommige benden
goeddunken, de krijgsambten, wel- twintig , andere dartig , op de reis
ke in mijn regement open-vallen : en herwaerds, hebben verlooren. Ik
leeft diervoegen met 7 zelve : datik ontken voorts den krijgs-order alhier
7 minfte gezach niet behoude. Daer verwart te zijn door eenigerley
in Hollandby d'algemeine Staeten en quaedwilligheid , ftaet-zucht of onbewind-hebbers, (toenaf-floeg,om ervarentheid. De oorlogs-bedieninde wanorde der Brafilfche oorlogs- gen , welker vergeeven hy oordeelt
tucht, wederom na Brafil te trekken) aen hem te ftaen, waeren bereeds vermy lietgezeggen •• mits behoudende geeven eer Arciffewski op 7 Reciffo
volle magt over 7oude regement, voet aen 7 land zette. En, dewijl den
met welk eertijds zoo veel voordeel toeftandvan 2?n7/?/rechtkende, had
op den vyand bevocht. d' Eigen hand hy niet behooren zoodaenigen volder Staeten en bewindhebbers, dies- magt-brief den Algemeine Staeten en
aengaende den raed binnen 7 Reciffo bewindhebbers af te vergen , gelijk
vettoond, als onaenneemelijk ver- hier vertoont heeft: nadiendenoodworpen. Eindelijk, wat zal ik ver- zaekelijkheidin Brafil dikwils vergt:
richten met een volk 7 geen my niet om iets ter hand te flaen, 7 geen met
kent noch ik i verzoek dieshalven, een bepaelde laft niet was over-een te
of verfche foldaeten uit 7 vaderland, brengen. By zulke toeval word zoo
of herftelling van de beloofde; of zeer niet verändert delaftderopperverontfchuldiging dat niet konde uit- hoofden : als wel ten goeden einde
werken, of ontflaeging der krijgs- gefchikt, na tijds-gelegendheid. En
laft. Maurits liet den brief van Arcif- wat meind Arciffewski? Zal hy met
fewski geenzints onbeantwootd. Hy fijn regement Brafil tot een goede
Antwoord fchreef dan aen d'Algemeine Staeten:
ftand brengen? En waerom d'Algevan graef Wie kan gelooven, dat Arciffewskimeine Staeten, welker wapenen verTntuf^ 'tbedgehouden heeft, dieonlanxter fchrikkelijk voor den Spaenfchen kovan Arctf- bruiloft, en acht mijl buiten 7 Reciffo
ning gevoert worden, in ditfpelgcfewski.
n a ' t ^ p j a n iaurens gi n g > Daer hy
trokken , als of niet konden nakoden tijd beter had befteed ; indien, men 7 geen beloofden? En hoe zal
volgens plicht, de wapen-huifen en hy vechten met onbekende foldaefterkten bezichtigde. De togt der ten daerze dagelijx in d'oorlog geoeftoegerufte vloot is hem geenzints on- fent, hier af bewijs genoeg geven,
bekend. En hoe ongegrond de vor- zoo meenigmael tegen den vyand
dere klagten ter neder-geftelt wor- worden aengevoert ? Sijn driederden, wegens 7 lichten van volk uit hande verzoek infchelijx ishem toefijn regement , verdient naeuwelijx geftaen; want hy konde wachten na
beantwoording: tenzy iemandoor- de hulp-benden uit7vaderland, tot
deelde voor een veldheer ongeoorloft vervulling van 7 vereifchte regement:
te wefen:by byzondere voorvallen de of dat, hem 7 volk, na verrichting der
foldaeten van d'eene plaets te vervoe- voorgenoomen togt, wederom ter
ren na d'andere. En dewijl zelf klaegt, hand zoude gefteld worden: of dat
dat geen hulp benden uit Hollandher- t'huifwaert indien goet vond vertrok.
waerds komen : waerom neemt hy En dit laefte is by eenpaerige flemmen
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men der hooge raed hem ingewilligt. fterkte. Zedert de zelve weinig voorWant waerlijk 7 werk ftond hier zoo deel toegebragt, als alleenlijk: datnu
gefchaepen: een van beide, ik of hy, en dan eenige Brafiliaenen ten fleun
moeften nootwendig Brafil verlaeten. van de Nederlandfche benden afquaArciffewski Arciffewski dan te rugge gekeert ver- men. pernambuco , gelegen tuflehen
ktert na
fchijnt onverwacht voor d'Algemei- de rievieren Francifco en Tamarica,
Holland.
ne Staeten en bewind - hebbers : al- fpant in aengenaemheid en aenzien
Verfeheide waer, volgens7 oordeel van zommi- de kroon boven de andere geweften.
gevoelens ge , beftramng verdiende w7egenson7 Woord zelf beteikent by de Brafiwegens
zeedigheid
tegen
Maurits
:
andere
hem.
liaenen een holle rotze, onder welke
hadden medelijden met den man, als 7 water neder-ftort. Defe rotze word
Wiens helden-ftukken onder verach- gezien dicht by 7 eiland Tamarica.
tingfeheenente verfchuilen , terwijl Voorts heeft pernambuco verfeheide
gelijk een onnut werktuig te rugge havenen : namentlijk de buitenfte
gefchikt wierd. De meefte leidende reede voor7Reciffo in volle zee, en
fchuldop de bewindhebbers: dieon- dienvolgende on veilig, debinnenfte
voorzichtig hem met hoog gezach tegen alle flormen zeker. Voorts
over de krijgs-zaeken den graeve d'uithoek Apguflijn, alwaer de mond
Maurits, niet zonder befnoeying van der haven eng valt , wegens rotzen
des zelfs , oppermagt , toezonden. gevaeriijk en de grond ondiep. 7EiIndien eenige wanorde te verbeteren land Alexio is bequaem om fchepen
ftond , zulx moeft niet Arciffewski; tekielhaelen. Barra Grande vertoond
maer Maurits en den hoogen raed een ruime inwijk gemakkelijk voor
aenbevoolen zijn. Dufdaenige mom allerley vaertuig ; doch moet wijken
pelingen ftrooyden doorgaens uit voor Cororipa. Eindelijk zijn verdewelke niet geroepen waeren, om maerd d'havenen laragoa en Franco:
over defe verhandeling vonnis te
en onder de rievieren munten uit Ianvellen. Joan Coin wierd veld-marfchalk
in de plaets van Arciffewski. Onder- gades, Serinhain, Formofo, Porto Calvo,
tuflchen maekten zieh de raedshee- Camarigibi, Antonio, Michaelen Franren Matthias Ceulen, Adriaen vander cifco. Vorders word Pernambuco verDuffen, Joan Gyffelingen Servaes Car-deelt in fes gerechts banken: d'eerfte
pentier reisvaerdig t'huifwaerd. Den en oudfte Igarazu , de tweede eri
negen en twintigfte der wijnmaend groot He Olinda de darde Serinhain,
des jaers feftien hondert negen en de vierde Porto Calvo de vijfde d'Alai6i9.
dartig, gingenzevoor Parayba onder goas en fette no Francifco fcheidpael
zeil. Merkwaerdig is 7 vertoog' t geen van Pernambuco ten zuiden. Defe
Vander Duffen aen de bewindhebbers landvoogdyfchap telt ook vijf fteden,
overleverde : alzoo een net verhael Garazu , Olinda , Maurits-ftad, waer
behelft wegens den gantfehen toe- onder ook behoord 7Reciffo , Bella
ftand van Brafil, voor foo veel tot de Pojuca en Formofa. De vlekken MoWeft-Indifche maetfchappy behoort. ribeca, fan Laurens , Antonio, Amaro
Alle de landfehappen, fchrijft hy,door en andere, wijken voor geen kleine
Raeds heer
de wapenen der Weft-Indifche maet- fteden. 7Land rijft doorgaens met
Van der
Duften ont- fchappy , op den boodem van Ame- gebergt: is byzonder vruchtbaer in
werpt een rica, t'ondergebragt, worden verdeelt de valleyen en lanx de rievieren. De
tut verhael
valleyen brengen de meefte zuiker
van Brafil in fes geweften, namentlijk Seregippa,
voor foo
Pernambuco, Itamarica , Parayba, Riovoort. Van honderd een en twintig
verre beGrande en Siara. De togtondernoo- zuiker-moolens ftaet een groot getal
hoort tot de
Weß-lndi- men by Gyffeling en Sigifmund Schuppeflu, by gebrek van Negers. Aen Perfche maet- heeft Seregippa ontvolkt: alzoo d'in- nambueo volgt Tamarica, welk Hechts
fchappy.
gezeetenen opkraemdeh na de kuft een Had en haven, en drie en twintig
todos los Santos. De Portugeefen be- zuiker-moolens heeft; doch dartien
zaeten eertijds Siara fchaerfch be- alleen worden bearbeid. Dit eiland
woont:en hadden aldaer een onfterke draegt ongemein fchoone druivenen
meloenen : anderzints leid het ten
groo-
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Om iets voordeelig te verrichten, hetdanqualijk , indien uit fijn regeontbreekend'oorlogs-behoeften,dus- ment volk word gelichr, daer de nood
lang vergeefs te gemoed gezien uit zulx vereifcht ? Vorders behoorde hy
het vaderland. Uit mijn regement zoo onbefchaemt niet te liegen, als
zijn drie honderd van haer krijgs-eed of drie honderd koppen hemontrokontflaegen , of tot andere vaendels ken waeren. onder andere vaendels
over-gegaen. Zommige benden.fterk geftooken, of van krijgs eed ontflaeanderhalf honderd, toen in Texel het gen. Ook belieft het Arciffewski onanker lichteden , zijn zedert ver- trouwelijk te verfwijgen, 7 getal der
fmolten tot honderd, binnen twee geftorvenen : daer 7 blijkt uit de
maenden. Maurits vergeeft, na eigen dood-rollen , dat zommige benden
goeddunken, de krijgsambten, wel- twintig , andere dartig , op de reis
ke in mijn regement open-vallen : en herwaerds, hebben verlooren. Ik
leeft diervoegen met 7 zelve : datik ontken voorts den krijgs order alhier
7 minfte gezach niet behoude. Daer verwart te zijn door eenigerley
in Hollandbyd'algemeine Staeten en quaedwilligheid , ftaet-zucht of onbewind-hebbers, (toenaf-floeg,om ervarentheid. De oorlogs bedieninde wanorde der Brafilfche oorlogs- gen , welker vergeeven hy oordeelt
tucht, wederom na Brafil te trekken) aen hem te ftaen, waeren bereeds vermylietgezeggen •• mits behoudende geeven eer Arciffewski op 7 Reciffo
volle magt over 7oude regement, voet aen'tland zette. En, dewijl den
met welk eertijds zoo veel voordeel toeftandvan 2?™/7/rechtkende, had
op den vyand bevocht. d' Eigen hand hy niet behooren zoodaenigen volderStaeten en bewindhebbers, dies- magt-brief den Algemeine Staeten en
aengaende den raed binnen 7 Reciffo bewindhebbers alte vergen , gelijk
vettoond, als onaenneemelijk ver- hier vertoont heeft: nadiendenoodworpen. Eindelijk, wat zal ik ver- zaekelijkheidin Brafil dikwils vergt:
richten met een volk 7t geen my niet om iets ter hand te flaen, 7 geen met
kent nochik? verzoek dieshalven, eenbepaeldelafl niet was over-een te
of verfche foldaeten uit 7 vaderland, brengen. By zulke toeval word zoo
of herftelling van de beloofde; of zeer niet verändert de laft der opperveron tfeh ul diging dat niet konde uit- hoofden : als wel ten goeden einde
werken, of ontflaeging der krijgs- gefchikt, na tijds-gelegendheid. En
laft. Maurits liet den brief van Arcif- wat meind Arciffewski? Zal hy met
fewski geenzints onbeantwootd. Hy fijn regement Brafil tot een goede
Antwoord fchreef dan aen d'Algemeine Staeten:
ftand brengen? En waerom d'Algevan graef Wie kan gelooven, dat Arciffewski meine Staeten, welker wapenen ver^"biie/* 7 bedgehouden heeft, dieonlanxter fchrikkelijk voor den Spaenfchen kovan Areif- bruiloft, en acht mijl buiten 7 Reciffo
ning gevoert worden, in ditfpelgefewski.
n a \ dorp fan Laurens ging ? Daer hy trokken , als of niet konden nakoden tijd beter had befteed ; indien, men 7 geen beloofden ? En hoe zal
volgens plicht, de wapen-huifen en hy vechten met onbekende foldaefterkten bezichtigde. De togt der ten daerze dagelijx in d'oorlog geoeftoegerufte vloot is hem geenzints on- fent, hier af bewijs genoeg geven,
bekend. En hoe ongegrond de vor- zoo meenigmael tegen den vyand
dere klagten ter neder-geflelt worworden aengevoert ? Sijn driederden, wegens 7 lichten van volk uit
fijn regement , verdient naeuwelijx hande verzoek infchelijx ishem toe
beantwoording: tenzy iemandoor- geflaen ; want hy konde wachten na
deelde voor een veldheer ongeoorloft de hulp-benden uit7vaderland, tot
te wefen:by byzondere voorvallen de vervulling van 7 vereifchte regement:
foldaeten van d'eene plaets te vervoe- of dat, hem 't volk, na verrichting der
ren na d'andere. En dewijl zelf klaegt, voorgenoomen togt, wederom ter
dat geen hulp benden uit Hollandher- hand zoude gefteld worden: of dat
waerds komen : waerom neemt hy t'huifwaert indien goet vond vertrok.
En dit laefte is by eenpaerige ftemmen
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men der hooge raed hem ingewilligt. fterkte. Zedert de zelve weinig voorWant waerlijk 't werk ftond hier zoo deel toegebragt, als alleenlijk: datnu
gefchaepen: een van beide, ik of hy, en dan eenige Brafiliaenen ten fleun
moeften nootwendig Brafil verlaeten. van de Nederlandfche benden afquaArciffewski Arciffewski dan te rugge gekeert vermen. pernambueo gelegen tuffchen
keert na
fchijnt
onverwacht
voor
d'Algemeide rievieren Francifco en Tamarica,
Holland.
ne Staeten en bewind - hebbers : al- fpant in aengenaemheid en aenzien
Verfeheide waer, volgens'toordeel van zommi- de kroon boven de andere geweften.
gevoetens
ge , beftrarnng verdiende w7egenson- 7 Woord zelf beteikent by de Brafiwegent
hem.
zeedigheid tegen Maurits .- andere liaenen een holle rotze, onder welke
hadden medelijden met den man, als 7 water neder-ftort. Defe rotze word
Wiens helden-ftukken onder verach- gezien dicht by 't eiland Tamarica.
tingfcheenente verfchuilen , terwijl Voorts heeft pernambuco verfeheide
gelijk een onnut werktuig te rugge havenen : namentlijk de buitenfte
gefchikt wierd. De meefte leidende reede voor7Reciffo in volle zee, en
fchuldop de bewindhebbers: dieon- dien volgende on veilig, debinnenfte
voorzichtig hem met hoog gezach tegen alle ftormen zeker. Voorts
over de krijgs-zaeken den graeve d'uithoek Augußijn, alwaer de mond
Maurits, niet zonder befnoeying van der haven eng valt , wegens rotzen
des zelfs , oppermagt , toezonden. gevaeriijk en de grond ondiep. 7EiIndien eenige wanorde te verbeteren land Alexio is bequaem om fchepen
ftond , zulx moeft niet Arciffewski; tekielhaelen. Barra Grande vertoond
maer Maurits en den hoogen raed een ruime inwijk gemakkelijk voor
aenbevoolenzijn. Dufdaenige mom allerley vaertuig ; doch moet wijken
pelingen flrooyden doorgaens uit voor Cororipa. Eindelijk zijn verdewelke niet geroepen waeren, om maerd d'havenen laragoa en Franco:
over defe verhandeling vonnis te en onder de rievieren munten uit Ianvellen. Joan Coin wierd veld-marfchalkgades, Serinhain, Formofo, Porto Calvo,
in de plaets van Arciffewski. Onder- Camarigibi, Antonio, Michaelen Frantuflchen maekten zieh de raedshee- cifco. Vorders word Pernambuco verren Matthias Ceulen, Adriaen vander deelt in fes gerechts banken: d'eerfte
Duffen, Joan Gyffelingen Servaes Car-en oudfte Igarazu , de tweede eti
pentier reisvaerdig t'huifwaerd. Den grootfte Olinda , de darde Serinhain,
negen en twintigfte der wijnmaend de vierde Porto Calvo, de vijfde d'Ala1639. des jaers feftien hondert negen en goas en fette rto Francifco fcheidpael
dartig, gingenzevoor Parayba onder van Pernambuco ten zuiden. Defe
zeil. Merkwaerdig is 7 vertoog 7 geen landvoogdyfchap telt ook vijf fteden,
Vander Duffen aen de bewindhebbers Garazu , Olinda Maurits-ftad, waer
overleverde : alzoo een net verhael onder ook behoord 7Reciffo , Bella
behelft wegens den gantfch en toe- Pojuca en Formofa. De vlekken Moftand van Brafil, voor foo veel tot de ribeca, fan Laurens , Antonio, Amaro
Weft-Indifche maetfchappy behoort. en andere, wijken voor geen kleine
Raed, heer Alle de landfehappen, fchrijft hy,door
fteden. 7Land rijft doorgaens met
vander fe wapenen der Weft-Indifche maet- gebergt: is byzonder vruchtbaer in
r
Dulfen ont- - ,
,
,
i
de valleyen en lanx de rievieren. De
werpt een fchappy op den boodem van Arne-valleyen brengen de meefte zuiker
mt verhael rica> t'ondergebragt, worden verdeeltvoort. Van honderd een en twintig
lZBfof in fes geweften, namentlijk Seregippa, zuiker-moolens ftaet een gtoot getal
verre be- Pernambuco, Itamarica , Parayba, Rio
ftil, by gebrek van Negers. Aen PerWeß-Zite Grande en Siara. De togtondernoo- nambueo volgt Tamarica, welk flechts
fche moet- men by Gyffeling en Sigifmund Schuppe
fchappy.
een Had en haven, en drie en twintig
beeft Seregippa ontvolkt: alzoo d'in- zuiker-moolens heeft; doch dartien
gezeetenen opkraemdeh na de kuft alleen worden bearbeid. Dit eiland
todos los Santos. De Portugeefen be- draegt ongemein fchoone druivenen
zaeten eertijds Siara , fchaerfch be- meloenen : anderzints leid het ten
woont:en hadden aldaer een onfterke
groo-
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grooten deele woeft wegens de mie- i moolens : andere leven by den lan dren. 7 Geweft Parayba houd diebe- \ bouw. Door dufdaenig volkis'/Ä<f- Befehryvan
naeming na de rievier, diep en zon- j ciffo vol huifen gepropt en dicht be- ving
't Reciffo:
der ongemak. Hier gaen achtien zui- woont: de huifen beloopen een zeer
ker moolens, twee ftaen ftille. De hooge prijs in huur en koop. Weslandvoogdyfchap Rio Grande ver- l halven Maurits geraedzaem vondop
toond 7 ftedeken Puntal welker ge- \ 'tleecXige eiland Antonio Vaezerven af
bouwen in den oorlog over hoop zijn ; te fteeken , die voor groot geld aen
gefmeeten. Den inwoonders wierd ; den man gingen. Zulx eerlang een mUMtlriu
vergund een andre ftad te fliehten op nieuwe ftad van Maurits haer benae-fW.
vruchtbaerder grond. 't Geweft ron- mingontleende, rondom met fterke
dorn plagt eertijds buiten gemein vee- j bolwerken beflooten. Ja, onaengerijktezijiij dochis, zedert den oor- j zien tgerucht der fwaere Spaenfche
log tuflehen d'Holländers en Portugee- \ vloot den moed der bouwers eenigfen, niet alleen van vee berooft; maer ( zints deed flabakken, is echter Mau00k ten grooten deele ontvolkt. De \ rtts-ftad in zoo beduchte tijd tot de
rievier , die 'tflot Ceulen befpoelt, \ fterkte Frederik Henrik uitgeleid : en
verfchaft een veilige en gemakkelij- | een aenzienelijke brugge geflaegen
ke reede voor allerley vaertuig. Defe over de ftroom Biberibi, waer lanx uit
landvoogdyfchap Rio Grande heeft 7Reciffo gegaen word na Antonio Vaez.
flechts twee zuiker-moolens, welker Men konde herwaerds geen bequaeGetal der een vervallen is. Zulx geheel Brafil, mer menfehen afyaerdigen , dan amzuikermoo- zoo verre onder de Weft-Indifche bachts-gaften : als de welke hier rijlens in Bramaetfchappy behoort, honderd en kelijk aen de koft geraeken, dewijl
fitfettig zuiker-moolens telt die alle een dag-loon van vier, vijf en fes gülgaen: behalven fes en veertig, waer den trekken. Den fwaeren arbeid
aen jaerlijx gearbeid word , om te in de zuiker- moolens ftaet geen landherftellen.Men kan naeuwelijx over aerd als de Negers uit. Doch de Porflag maeken, hoe veel zuikers te za- tugeefen hebben zieh alhier voor lang
men uitleveren: alzoo na de verfchei- j nedergeflaegen of zijn onlanx overdendheid der jaergctijden , als ook j' gefcheept uit Nederland, meeft Ioodende min ofmeei vruchtbaere gronden, ' Defe woonen ten grooten deele op portugee7 een jaer en d'eene plaets meer of '/ Reciffo : endoen haer uiterfte beft, ffht' ?0<>de
Verfchei. min als d'andere geeft. dTngezeete-) om den handel te markt te zetten. " **"'*''
dentheid
der inwoon- nen worden verdeelt in vrye enflae- Zy bezitten verfeheide zuiker-mooders in Bra- ven. De flaeven zijn Africaenjche Ne- lens:worden doorfchrikbedwongen:
gers of Tapuyers : de vrye Nederlan- (leggen enkelijk op winft toe, by al
landers Portugeefen of Brafiliaenenlerley wegen: bedekken haer haer en
f
De Nederlanders trekken zoudy , of gierigheid: en zijn heimelijke vyanleven op haer zelf, buiten dienft der den der Hollandfche landaerd. De Brafiiiat- «I
Weft - Indifche maetfchappy. Defe Brafiliaenen oude inwoonders leven »enhoedaequamen zoodaenige herwaerds , of afgezondert van andere Volkeren in *'*''
wierden alhier ontflaegen van den haer dorpembewoonen ftroo hutten,
krijgs-eeden andere bedieningembe- langwerpig getimmert,Veertigofvijfreid willig nochtans des noods goed tig behelpen zieh onder een dak: flaeen bloed voor de bevochte vryheid ' pen op gebreyde hangmatten -.achten
op te zetten , ente voet ofte paerd te I geen huisraet als netten en kalabafdienen. Die uit Nederland als vrye fen, d'eerfte tot de viflchery, d'andeluiden na 7 i?/vj///overfcheepten dry- re om te drinken. Rondom d'hutten
ven koophandel, of ftaen ten dienft plant ieder mandioca en Brafilfche
der handelaers, of bekleeden een ge- boonen. Wanneer niet ten oorlog
ringer ftaet: hoedaenige herbergiers, trekken brehgen veel tijd door op de
voorkoopers en allerley ambachts- jagt; doch de meefte in luyeleedigmannen. Zommige,temetsverrijkt, heid. Zy houden meer van wilde
draegen een aenpart in de zuiker- vruchten, alsgezaeyde: fwelgen dag
en
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en nacht: maeken haer drank uit de met de wapenen byfprongen. Doch
gekaeuwde wortel mandioca of d'ap- hebben zedert wederom vryheid uit
pelen tajovis: zijn nergens voor be- de Portugeefche dienftbaerheid be*
kommen , als voor drank en ly waed: koomen. d'Angolafche flaeven mövan 'tlywaed flellenze hembden toe gen boven andere tegen bloedige arvoor haer vrouwen , en voor zieh beid. Debrafilien-hout-boomenwaf- BraßUe*fchorten , om de mannelijkheid te fchen doorgaens tien of twaelf mijlen w^," '
dekken. Zy zouden geen geldach- landwaerd , niet met gantfche boften , ten zy voor geld Spaenfche fchaedjen ; maer ondet ander geof brandewijn bequaemen. Indien boomt hier en daer verfpreyd. De
geen toezegging van loon hebben, Negers, wanneer de zuiker-moolens
willen niet aen den arbeid : ander- ftil ftaen, befteeden haer tijd, om de
zints ontzien geen moeyte. Over witte baft, drie vingeren dik en rouw,
ieder dorp , ja huis ftaet een ge- af te fchillen. De boom zelf draegt
zach -hebber , wien vry willig ge- donker- groene bladeren kleinen
hoorzaemen. Nevens dit opper- fleekelig aen 7 einde, hangende by
hoofd is ook een Hollander , die de dünne fteeltjens; doch krijgt geen
traege aenprikkelt, enzorgedraegt: bloeyzemof vrucht: zet voort uit de
dat haer de meefters der zuiker- worteis. 7 Oofnabrugs ly waed ftaet
moolens geen ongelijk doen. Zy in groote achting by de Brafiliaenen,
verhuuren zieh nooit langer , dan gelijk ook veel vervig laeken, kooper,
twintig dagen: en willen loon genie- rinne,w7ijn, bier, boter, kaes, meel,
tenvoor7voltrokkenwerk: worden ftokvifch, fpek, gerookt vleefch en
meeft gebruikt, om hout te kappen harn. Maurits draegt byzonderezorg
voor de zuiker-keetels. Doch, we- voor de gemeine welftand. De hoo- Hooge raed
gens fchaersheid der Negers, moeten ge raed,die eertijds beftond uit negen, ^ '* *****
ook zomwijl ander werk doen: waer- is door de dood van Hoogeveen en
om veeltijds zieh weg-pakken : ge- 't vertrek van loanBodecher tot zeven
lijk ook als ten oorlog dienen zul- vermindert: defe zijn Elias Herkmans,
len. Men kan haer naeuwelijx on- Nomnus Olfards zoon , Balthafar van
der krijgs-tuchtbedwingen. Om een Voor de, Peter Mortamer , Gijsbrecht
lichte oorzaek loopenze buiten ge- Witte , Peter Ras en Daniel Albarts
lid. Den vluchtende zittenze gefwind zoon. Doch Ras leid voor opperhoofd
op de hielen , en verfchoonen nie- tot Porto Calvo en Serinhain: Olfards
mands leven. Omtrend den gods- zoon over de landvoogdyfchap Frandienft blij venze dorn en nalaetig. Wei- cifco en Alagoas: Mortamer op Tamanige hebben van de Roomfche prie- rica: en Albertszoon binnen Parayba.
fters geleerd 7 Gebed onfes Heere en Herkmans en Voorde bezorgen de gePredikant de twaelf geloofs-punten. De predimeine fchat kift -. weshalven de gekant
Davil
heeft
de
Brafiliaenfche
richts-bank
niet können waerneeDavil.
fpraek geleert: verfeheide heidenen men: zulx noodwendig meer raedstot kennis van 7 chriftendom ge- heeren vereifcht worden. Tot duffragt : en in haer dorpen gedoopt. daenige waerdigheid zouden bequaeDe dorpen Alagoa, Una, Michael, Goyamelijk gevordert zijn de reekenmeena , Parayba en rio Grande leveren wei-fter Jacob Airich , d'artz Wilhem Piß
nig minder als twee duizend gewae- en Theodofius Kaifar. De bediening Bredikante»
pende mannen uit, behalven de vrou- der kerk op 7 Reciffoftaetaen Frederik in Br*fil :
wen en kinderen, gewend ten ftrijd Caffelerus , Peter Landman en d' hofmet de mannen te trekken , welker prediker Francifcus plante. Binnen
getal ruim driemael grooter is. De Olinda en op de Brafiliaenfche dorpen
Brafiliaenfche flaeven zijn by de Por- prediken loachim Soller en loan polhem
tugeefen voor ettelijke jaeren van de in de Franfche en Portugeefche tael;
Tapuyers opgekocht, of tot flaeven David Dorißaer in de Brafiliaenfche
gemaekt: ter oorzaek Boudewijn Hen- en Portugeefche. Vorders verkondiriks zoon, in d' inwijk Trahifon geland, gen 'teuangelium Cornelis Poel aen
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d'inwoonders van Tamarica loan tien yzere ftukken. 7Water-flot,
Stetyn op d'uithoek Augußyn , in rond gebout, rijft uit de zee, en beSerinhain loan Eduards zoon, en bin- flaet 7 uiterfte des Heene rifs, alwaer
nen Parayba Samuel Rathelar. Porto d'Oceaen een opening vind, door
Calvo, Openeda, d'uithoek Antonio; welk de fchepen i n en uit vaeren, die
Capigoaribe en Gujana beiij den haer7 Reciffo af en aen doen. De fterkte
metzieken-troofters niet buiten ver Bruin heeft vier punten, zeven mewijt der Portugeefen : te laft leggen- taele ftukken en rondom florm-paede als of zonder godsdienft leefden, len. Weinig verder vertoont zieh de
dewijl zy geen predikanten hebben. teduit juffrouw Bruin, voorzien van
De
Catholijken plegen haer gods- twee koopere ftukken. Men is bezig
Catholijken
en Prießers dienft aldaer opentlijk. De geeftelijk- met herflellen van de zuidelijke vealdaer.
heid word verdeelt in priefters of fting voor twintig bezettelingen: ten
Francifcaemonniken De monniken beftaen einde de burgers binnen Olinda hernen: Carmelieten-.Be-' uit Francifcaenen, Carmelieten enBe-waerds een veilige hertred mogten
nediByners.
nediäyners: De Francifcaenen , ver- nemen, by overval van ftroopers.
re de fterkfte, bewoonen fes prach- 7Slot Waerdenburg, voor de mond
tige kloofters : anderzints hebben der rievier Capibaribi, in de ruime
geen eigen gronden of inkomften : boezem welke Biberibi maekt, verleven by 7 geen dagelijx gegeven toont drie punten, hoewel vierkanword. Haer klooflers flaen binnen tig opgeworpen is: ter oorzaek7vierFrediriksftad, Iguaraca, Olinda, Po de bolwerk tegen over Antonio Vaez
juca , Serinhain en op Antonio Vaez.niet kan vol-trokken worden, alzoo
Doch de Carmelieten hebben drie ge-1d'aerde geduurig wegzinkt. Defterkfliehten tot Parayba , en zoo veel jte Erneftus beflaet de noorder zijde
binnen Fredrik (lad en Olinda : ko- van Maurits-flad op 7 eiland Antonio van Maumen rijkelijk toe met 7 geen van de Vaez. Aen de kant der fterkte legt rit}-M>
landbouw , huifen en uiterfte wille Maurits-ftadopen : welke ten zuiden
der ftervendetrekken. De Benediäy 7 flot Frederik Henrik heeft, met vijf
ners hoewel flechts twee klooflers be punten en eendubbeld hoorn-werk;
zitten, een binnen Frederik-ftaden veiliger tegen vyandlijke indruk ;
een ander tot Olinda, hebben onder- dewijl 7 land rondom by vloed onder
tuflchen de meefle inkomften uit de loopt. Op 7 hoorn werk ftaen acht
zuiker-moolen Mafureppa lande- metaele ftukken De vier reduiten
ryen rondom Parayba, 'tveeen zui- lanx de ftroom Capibaribi zijn vervalker ried velden. Tot de bekeering len. De vierkantige vefting Prins
der Portugeefen is weinig kans: al- Wilhem beflaet een laege grond, niet
zoo zeer vaft kleeven aen haerer verre van de rievier Afogudos. 7 VerRoomfche överleeveringen. 7 Re- toond vier hol werken: leid beflooten
Befchrüciffo, de ftoel des oorlogs heeft binnen een diepe graft en flerke
ving van
't Reciffo: twee hoorn-werken na de kant van | flormpaelen. De kerk fleekt boven
Olinda: 7eerfte uit fteen opgemet- ( d'andere huifen van 'tflotuit. Men
z e i t , befchermt d'haven met ze- | kan hier Olinda zien. Doch Mauritsven metaele halvekortouwen : 'tan-! (lad doed haer vermaekelijk op lanx
der leid tegen de rievier Biberibi, en ! de rievier Biberibi, en word achter
draegt vijf metaele en twee yzere' befpoelt door de ftroom Capibaribi.
ftukken. 7 Reciffo heeft rondom j 7 Hof der graeve Maurits verheft teeen fterke heining in gefchikte or-1 gen over 'tRecift* op den oever van
de, om 7 gefchut voordeelig te lof- ; Biberibi twee verheevene toorns,
fen. By het kruid-huis ftaen twee midden uit aengenaeme tuinen. Buiftorm katten, van gefchut voorzien. ten 7flot Erneftus ontmoetmen een
Op de ftrand na Olinda leid recht potte bakkery, en ter ander kant onover de mond der haven het fteene der de fterkte Frederik Henrik zeven
flot fant loris op een hoogte, fterk water putten en ettelijke moerafwegens een marmer bofwerkendar- fchen. Binnen een roer-fchoot van
Frede-
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Frederik Henrik aen" de water-kant indien niet haeftelijk toevoer komt, ^ j j * ^
ftaet een fteene ftorm-kat, dicht by flaet te beduchten , dat een groo- J J ? *"
een entery. Voorts is Maurits-ßad te hongersnood veel tonheil zal veraenzienelijk door een ruime timmcr- oorzaeken gelijk bereeds veroorwerf, prachtig wapenhuis, Franfche zaekt. Men moet het de flapharkerkenftadhuis. De gebouwen zijn tige nalaetigheid des vyands dank
hier doorgaens zoo hoog niet alsop weten, dat niet meer onheil getreft
7Reciffo: daer ze meeft met drie ver- heeft. De krijgsbenden leggen ver- Krijgs-magp
diepingen rijfen,ter oorzaek de grond deelt in de fterkten of op de dorpen: £X'?Tw
buiten gemein koftelijk valt. 7 Paleis ten einde beter aen de koft zoudenplklnhZ
der hooge raed en de nieuwe waeg geraeken : d'aenkomftdergeduchte daemgverworden gereekent onder de voor- Spaenfche vloot mogten waerneenaemfte gefliehten van t Reciffo. De men : en allevyandlijke indruk fluifterkte Oranje,aen dezuidelijke mond ten. Maurits-ßot heeft vijf honderd
derhaeven, heeft, wegens drooge en veertig bezettelingen. d'Alagoas
graften, een hecht ftaeketfel, vier twee honderd drie en negentig, Qapunten en twaelf ftukken gefchut. De marigibaen PonoCalvo vier honderd
bolwerken rondom de kerk en ten en tachentig, Serinhain acht te half
beukery voor de haven verflrekt honderd. qojuca vijf en zeventig, de
Schuppenftadtot beveiliging tegen de moolen Panterra zeven en negentig,
SchuppenPortugeefen. De beukery is voorzien d'uithoek Antonio twee honderd en
ftad.
van negen yzere cn twee metaele veertig, 7 flot vander Duften honderd
ftukken. Aen de noorder ingang der en zeventig : gelijk getal leid binnen
haeven ftaet een toorn met drie ftuk- Amaro en Moribeca. Vorders houden
ken. De vaftigheid Margareta fchiet in 7 dorp fan Laurens vier honderd
uit veertien metaele en twee en veer- tweecn twintig foldaeten huis : bintig yzere ftukken. Reftinga, rondom nen de fterkte prins Wilhem twee honbezet van ftormpaelen, rijft aen een derd drie en fettig. Frederik Henrik
zandpunt middenweegs der rievier. teld twee honderd en dartig -.Erneftus
7Slot Antonio, ten meerderen deel fcJjans honderd en tachentig: 7 Recifvan de zee weg-gefpoelt, behoud fo twee honderd zeven en zeventig:
nietdan een toorn, veilig genoeg te- 7 flot Bruin honderd vijf en twintig:
gen aenloop.'t Francifcaener-kloofter Olinda honderd drie en negentig:
met een muur en aerde wal verftrekt Iguaraza drie en negemig:0ranje honIrederik- Fredertk-ftad voor een flot : te geru- derd twee en tachentig: Gojana honßad.
fter wegens d'halvemaenen, graften, derd vijf en fettig: Frederik-ftad'honheiningen en een flormkat aen de derd en een : de vefting Margareta
mond der haeven. De vafte vefting drie honderd en fettig: 7 flot Ceulen
Sterkten in Ceulen leid regen de zee. Dit zijnde acht en tachentig. Op Antonio Vaez
fterkten van 'tNoorderBrafil. Ten leid de lijf-bende van Maurits. Siara
Brafil:
zuiden des Reciffo vertoont zieh d'uit- word toebetrouwt aen veertig krijgshoek Auguftijn ': alwaer de fterkten knechten. Zulx de gantfche magt bevander Duften en Domburg en een ftaet in fes duizend honderd en
fteene beukery d'haven veiligen. tachentig krijgsknechten : te fwak
Porto Calvo word verdeedigt door getal, om den vyand te water of te
een iflot , op een Heile heuvel land afbreuk te doen. Ja indien hy
veertig voeten hoog gebouwt. De onlanxmoedsgenoeg had, 7 zoude
fterkte Maurits heeft gebied over flecht zijn afgeloopen met de ftand
7 veer van rio Francifco : 7 beflaet der Weft-Indifche maetfchappy in
den kruin van een berg , niet min Brafil; want de Spaenfche vloot, onverheeven als Heil, met vijf bol- lanx voor Cadiz afgeftooken , voerwerken. De benedenfte vlakte word de drie duizend koppen , behalven
door de rievier by de zoomermaen- zeven honderd uit Salvador gelicht.
den onder water gezet. De wapen- De graef Bagnola ftond reis-vaerdig,
huifen zijn fchaerfch voorzien :" en om de vlootelingen, by te fpringen
Ppp 2
met
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met twee duizend Portugeefen en gen een groot hoenderko7. Na de
duizend Brafiliaenen : en had hoop, rievier toe vertoonde haer een koftedat gelijk getal hem zoude toeval- lijke paerde-ftal: aen Wiens zijde een
len uit Parayba , Pernambuco, Se- bleekveld en warmoes-tuin gezien
regippa, ftamarica, rio Grande en Sia-wierden. Voorts was defe hof aenra, tegen eed aen den hoogen raed op zienelijk door een ruim vak vol oran7 Reciffo gedaen. Doch de Spaenfche je-boomen , een galdery van wijnvloot, binnen de bogt todos los Santos gaerden, die om de drie maenden
geloopen, heeft als noch weiftig an- rijpe druiven droegen , een luftige
ders verricht: dan dat ettelijke ben- cntery, heiningen van gevlochte liden landwaerd ftroopen op de Brafi- moen-boomen. Ter ander kant van
liaenfche dorpen. Vorders doen de 7 paleis Fryburg ftond op d'uiterfte
Mulaeten en Negers allenthalven gro- hoek een fpeelhuisje, een galdery
te fchaede : te meer nadien door be- pronkendemetgranaetappelen, een
dekte wegen af en aen trekken: zulx vak vol vygeboomen en een citroennaeuwelijx können nagefpeurt wor- heining. Achter 'tpaleis lag eenvyden. De meefte fchepen quaelijk ge- ver , en in de zelve twee verblijffteld können quaelijk zeebouwen. laetfen voor de fwaenen. 7DuivenDe krijgsknechten loopen tot fchan
uis verhief zieh dicht onder Ernede ontbloot: zulx kleeding ten hoog- ßus-fchans: alwaer de Negers de paerften noodig is. Niet ftaet meerder in den gaede floegen. Een fchoone put
de weg als de ftad Salvador, die 7 plat- verfchafte den paerden water. Voör
te land in een geduurige waepen- 'tpaleis ftak een fteene flormkat halkreet houd , en d'Oceaen met roof- vemaens gewijs in de rievier. 7 Paleis
fchepenonveilig. Vijf duizend man zelf verhief twee toornen , welker
waeren noodig : om dit roofneft te een ten baek in zee verftrekte. Mauvermeefteren. Achtien zeilen , en rits leide voorts fijn nieuwe ftad uit
even zoo veel jagten, dienden her- tot de fterkte Frederik Henrik : verwaerds over te komen, behalven al- deelde de grond vol moeraflehen tot
lerley klein vaertuig. De gemeine burgwallen : en floeg een brug over
fchatkift is diervoegen ten achteren: de rievier Biberibi, tuflehen 7 Reciffo
dat naeuwelijx iemand betaeling ont- en Maurits-flad, en een andere over
fangt. De meefters van de zuiker- de ftroom Capivaribi tuflehen Maw
moolens willen geen zuiker leveren, rits-flad en 7 vafte land. Ten tijden
dan voor gereed geld : alzoo te ge* als Albuquerque, uit naem der Spaenmoed zien een verhuifing der Neder- fche koning, Brafil beflierde, islang
landers. Dit verhael van den Brafil- en breed gezintwift onder de Portufche toeftand is fchriftelijk ter hand geefen : of niet dienftig was de ftad
gefteld aen d'Algemeine Staeten en Olinda te verlaeten : dTngezeetenen
Bewindhebbers by Van der Duffen. na -7 Reciffo te doen verhuifen : en
Maer Maurits maekte de leedige 7 Reciffo door een brugge vaft te hechgrond voor Erneftus-fchans op Anto-ten aen r eiland Antonio Vaez : alzoo
nio Vaez tot een vermaekelijke hof, defe plaetfen onwinnelijk , en voor
lanx de rievier Biberibi. De buitenfle de fchepen vry bequaemer lagen, als
cingel vertoonde een dubbelde dreeft Olinda. Doch dewijl dHollanders haer
cocosboomen: enbeflootaend'eene fchielijk over den hals quamen, bleef
kant een vy vet vol allerley vifch : te- 7 een en 7 ander fteeken. MaetMau- wonderlijke
gen welke een tweede vyver lag, die rits befteede de brugge over de rie- hrn>°™
rondom een könijn-berg vloeyde. vier Biberibi, tuffchen 7Reciffo cn B'htr,bi'
Ter zijde af ftond een'kaetsbaen, en Antonio Vaez, voor twee honderd en
nevensde zelve een bloemhof, kon- veertig duizend guldens. De bouwftig in ronde beddekens verdeelt. De meefter had nu vijftien fteene ftijlen
wonderlijke boomen bakhovens be- uit de grond opgehaelt: wanneer in
floegen gefchikter orde een langwer- de diepte der ftroom , van Antonio
pig Vierkant perk : welkeindigdete- Vaez afgenaedert, begonde te wanhoo-
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pen aen de vohrekking des werks. (fchen, terwijl gevreeft wierd , dat vmsvoot.
ter oorzaek de grond fchuüde onder de Spaenfche vloot uit d'inwijk todos %sf^ti
hoogwater, en de vloed zeer gewei- los Santos ergens een gewigtige toeleg
dig ftroom de. Die huifen op 7 Reciffo ter hand mögt flaen, hield Maurits
bezaeten , riepen eenftemmelijk.: een waekende 00g : herftelde alle
men floeg een werk ter hand, welk verval van veflingen : werfde nieuw
de menlchelijke kracht te boven volk : vaerdigde eenige zeilen af ,om
ging : en had ondertuflchen nu meer te paffen op de vlooten.die den vyand
dan een tonne gouds aen vijftien ftij,- toeyoer bragten uit de Zilverftroom
lenonnutgefpilt. Zulk verwijt wierd enlanuarius : verbood 7 verfcheepen
te heeviger op Maurits fchouders ge- van levensmiddelen ; moedigde de
leid : dewijl d'eigenaers van huifen Brafiliaenfche opper - hoofden ten
op 7 Reciffo vreefden : dat veele na ftrijd tegen de Portugeefche : en be*
7 vermaekelijke eiland Antonio Vaez noodzaekte alle de meefters der zuizouden verhuifen, wanneer de brug kermoolens tot het planten van meer
fijn volle beflag kreeg: by welke voor- mandioca : ten einde de lijftocht ruival d'huifen van 7 Reciffo tot een nier mögt omkomen. De vyand, met
laeger prijs ftonden te ver vallen. twaelf honderd man over de rievier
Doch Maurits achte fijner fchande Francifco gerukt,wierd eerlang geftuit
te gedyen: indien de brug ten halven door d'overfte Donker. Doch na dat
bleef fteeken. Hy hakt dan op ei- de Spaenfche vloot een vol jaer voor
gen koften harde balken, veertig en Salvador ten anker bleef, zonder ee
vijftig voet lang, die de verrotting nige verrichting : (ter oorzaek ftijf
verduurden , en heydze in de drie duizend man lanx d'Africaengrond, zommige recht en andere fche kuft door befmettelijke ziekte
fchuin tegen de ftroom. Binnen twee fneuvelden: zulx op hulpbenden van
maenden is 7 werk ten einde ge- aller wegen wachte) ging eindelijk,
bragt. Ten eerften dag ging zoo den negentiende der flachtmaend des gaet onder
zeil:
veel volk over denieuwe-brug: dat jaers feftien honderd negen en dartig,
de toi uitmaekte fes honderd en twin- onder zeil, bemand met feftien duitig gülden : en jaerlijx verpacht wierd zend koppen , verdeelt over zeven
voor achr en twintig duizend gul- en tachentig fchepen , onder welke
dens: een burger betaelde voor over- > dartig fwaere galjoenen. Ferdinand
gaen twee ftuivers, een foldaet en Mafcarenhasgraefvan Torre voerde de
Neger een; doch een ruiter vier, en hoogile vlagge op7 fchip Domingo en
tweede
eenofle-karrezeven. Zedert bouw- fettig metaele ftukken : De Portubrug.
de Maurits een tweede brugge, met geefche ammirael Roderik Lobo was
welke hy de rievier Capivaribi belei- binnen boord van 'tgaljoen Bernardo
de, en Antonio Vaez van-maekte aenmet twee en vijftig ftukken. Uit een
7 vafte land. De brug uit duurzaem genoome zuiker-fluit ontfing Mau- bericht.
van
zelve
hout lang fes en tachentig roeden, rits by een afgeworpen brief volkoo- de
m hra f
wierd binnen zeven weeken voltrok- men bericht, wegens de magt en ^ i
7 oogmerk der Spaenfche vloot: welSpeel-huis ken. Vorders fliehte Maurits voor
ke
geen kleine hoop fchepte op den
Boavißa.
de brug op eigen koften en grond het
vermaekelijk fpeel - huis Boavißa: afval van de Portugeefen, die flechts
waer uit ter eener kant 'tpaleis Fry- j door dwang de zijde der Weft-Indiburg, Olinda, Erneftus-fchans Mau- (fche maetfchappy hielden. Twee
rits kad, 7 Reciffo, de Franfche kerk j volle jaeren was de vloot gelaft zee
en fchepen op de reede, en aen d'an- te houden voor de Brafilfche kuft: en
der zijde 7 flot Frederik Henrik be- groote magt aen land te fmijten, onzichtigde. 'tSpeelhuiszelf, vierkan- der 'tbeleid van Bagnola, Francifcus de
vertoont aen ieder Mora,Antonio Roderik,Nunus de Mello,
tig getimmert
hoek een toorn : uit het midden rijft > Jacob Pirezius , Francifcus Pezaraen
een zael twee Vierkanten hoog, met Lopes Barbalio. Weshalven Maurits
een kap toorns gewijs. Ondertuf-1 geduurig fchreef om hulp-benden:
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indien niet de Wefl-Indifche maet- pen. Schip voor fchip had ieder min
fchappy haerbevochtevoordeel, en dan twintig yzere ftukken. Met defe
en zoo veel menfehen, als goed en kleine magt trekt d'ammirael Wilhem Togt van
bloed by 7 lieve vaderland in Brafil Cornelifzoon Loos den vyand onder £ ~ " '
opzetteden , ten buit en bloedige d'oogen : voor de ftroom Michael
moedwil wilde overgeven. Een ge- nam hy vier Spaenfche zeilen die
vangen Neger , dienende onderden toevoer in hadden voor 7 leger, welk
Spaenfchen hopman Henrik Dias, Lopes Barbalio te land voerde : ontdeed berichr: hoe de Spaenfche vloot dekte , den twaelfde van louwmaend
zeer vetfwakt was door een vergif- des jaers feflien honderd en veertig 1640
tige lucht voor d'Africaenfche wal: den Spaenfche vloot tuflehen Itamaeen merkelijk aental vervulde 7gaft- raca en Gojana. Aen Paomorello meinhuis binnen Salvador. Hy zelf was de Mafcarenhas zeven duizend man
geftarkt: om met wijd verfpreyde te landen : enzy waeren bereeds ten
benden alles voor de voet afte bran- dien einde in klein vaertuig over geden: en de Negers, Mamoluken,Mu- ftapt : wanneer d'Hollandfche vloot
laeten en Brafiliaenen aen fijn zijde te losophemaf-zakte. Ten drie uuren vahden
trekken: en voorts de vlootelingen, na middag verhief zieh een bloedig spaenfchen
vlmam:
die aen Nazaretha meinden te landen, gevecht. Vier uuren floeg low tegen
in 7 gemoet. Doch Maurits hield dus- den Spaenfchen zee- vooehd en vier
daenig bericht verdacht, als t'eene- fwaere galjoenen. Hy zelf fneuvelde
mael ongelooflijk : nademael de in'theevigft van den ftrijd : die met
Spanjaerd geen twijfel floeg , of hy den donker eind'igde.» Jacob Huigens
zoude met fijn geduchte magt Brafil voerde des anderen daegs de vlagge,
den Nederlanders ontweldigen. Waer- en in 7 gezicht van d'uithoek Blanco,
om dan verwoelt tot eigen nadeel, met geen minder moed en beleidfijn
'tgeen zelf eerlang meinde tebezit- vlootelingen tegen Mafcarenhas aen.
ten .* Niemant will, waer 7 de Spaen- Weinige kleine fchepen bevochten
fche vloot gemunt had. Defe, zeil veele groote:hadden hier in alleenlijk
gegaen met de vervaerlijke fcheeps- voordeel, dat gefwind konden wenmagt, welke Antonio Oquendo voerde,den en keeren : en zomwijl van achteom Nederland tebe\\ormen, wende ren by de fpiegel längs fcheeps de
in zee na Brafil, en eindelijk uit de laeg geven. Huigens verloor 7 fchip
inwijk todos los Sanäos na Gojana.Vietde Geele zonne. welk met d'overfte
dagen te vooren eer d'ankers lichte, Mortamer, nevens vier en veertig maquam Wilhem Cornelis zoon Loos, dietroofen zonk : vier en dartig ont-.
eenige tijd op de Spaenfche voor Sal- fnapten in de boot. Na de heevigheid
vador kruifte na 7 Reciffo te rugge met des gevechts was de fchaede over de
dartien fchepen , welke alles gebrek Hollandfche vloot te kleinder : ter
hadden. 7 Zoude flecht afgeloopen oorzaek d'hooge galjoenen meeft
hebben met de Weft-Indifche maet- boven Huigens kleen vaertuig fchoomlp fche-fchappy,indien niet ter gelegener tijd ten : daer hy geduurig water-pas de
pm voor eer ft a c n t , daer na twee , en ten laet- laeg in 7 hart der fchepen gaf. Twee
' Rec'ff»- ß e n n e g e n Zeilen uit Texel, de Maes dagen bloed vergieten matte Huigens
en Zeeland eenige levens- middelen niet af.Men hervat de torn ten derden „ . „,
t
1 n c ttuigens
en oorlogs-magt toebragten. Naeuwelijx ontlaeden, maekten haer alle mael voor Parayba. Huigens dan lluift hervat de
rf:
flag-vaerdig, en te zamen uit een en den Caftiliaenfchen en Portugee-^
veertig fchepen geenzints te vergelij- fcheammiraelenmoedig onder d'ooken tegen de Spaenfche : als welker gen : en dreef eindelijk den Spaenfche doed de
kleinfte vaertuig meergefchut en volk vloot na de noordelijkfte kuft van f±**
rt
1
1
n 1 aeinjen.
voerde , dan de voornaemfte HolBrafil
:
alwaerzc
door
een
fterke
landfche fchepen. De gantfche vloot
telde niet meer als twee duizend vloed weftwaerd dobberde. 7 Schip
zeven honderd fes en negentig kop- de Swaen, gevoert by Jacob Alderik,
verloor fijn groote matt : en wierd
door twaelf galjoenen yan de vloot
af-
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af-gefneden. Drie honderd Spanjaer- Santosftilleggen bleef: om van allerden hadden bereeds den overloop in: wegen nieuwe byfland te verzaemeMoedig ge- wanneer Alderik van de vyand af-flin- len. Ondertuflchen ftelde Maurits
vecht van
gerde na de wal.Hy hervat dan moed:, op alles, zoo veel doenlijk, een nooAlderik.
zulx de Spanjaerden nedergezacbelt dige orde. Ook zukkelde de vloot
wierden, of buiten boord fprongen. eenige maenden met ftilre en tegenDoch Antonius Cunha de Andrada, on-wind : daer anderzints die reis tufkundig dat Alderik vaft zat werpt fchen Salvador en Pernambuco in
hem op zijde infchelijx aen de grond. twaelf dagen meer ofmin doorgaens
Hier ontftond een nieuw gevecht. afgeleid word. Ditzammelen veroorEindelijk gaf Andrada fijn galjoen zaekte een fterfte en flaphertigheid
over, en te gelijk dartig duizend gul- onder de Spaenfche. Middelerwijl
densgemuntenongemunt zilver, be- quamen verfche fchepen uit Nederhalven d'andere rijke buit, en twee land voor 7 Reciffo, zonder welke onhonderd en dartig man: alle gevan- moogelijk viel den Spanjaerdenflagte
gen na 7 Reciffo opgezonden. Den leveren: te meer nadien alle lijfsen
zeventiendederlouwmaend ,hervat- oorlogs-behoeften ontbraeken. Ook
te Huigens voor de vierde reife een genoot Huigens geduurig 7 voordeel
torn. Tuffchen rio Grande en Conja- van de wind: en verloor in vier bloehou den Spaenfche vloot genaedert dige zee-ftrijden niet meer als twee
belette hem een fchielijke ftilteflag fchepen en vier en twintig man , bete leveren. Tegen den avond begon halven twee en tachentig gequellten.
de wind te wakkeren ; doch dewijl Voorts hebben flechts twaelf fchepen
niet te pijnewaerd fcheen voor wei- tegen zulk een geduchte vloot edelnig uuren een gevecht te waegen, is moedig gehardebolt: d'overige ver7 bloedig werk tot den volgenden gaeten ten meerderen deele eer en
Na eenge dag uitgefteld. Met 7 eerfte licht liep eed. Weshalven tweefchippers Joan straffe over
vecht van Huigens dwars door de Spaenfche KoopmanRijken Pieter lacobs zoon ten debloodher
vier dagen
vloot; en donderde diervoegen op fivaerde gedoemt zijn. De degens ^ f 'f~
word de
Spaenfche Mafcarenhas: dat hy voor wind over vznCornelislanszoon en PkterDirks
vloot verftaeg fineec : fchandelijk de vlucht zoon, wierden door den beul opentmeid.
nam: en , dewijl met konde zeilen hjk voor haer voeten gebrooken. Corboven d'ondiepten Baxios de Rochas, nelis Lucifer, Dirk Eger en lacob Clanoch water krijgen op de kuft, (alzoo ver gingen vry met baaniffement, and'Hollandfche jagten de ftrand aHer- dere metgeld-boete. DochdeSpaenwegen bezet hielden) ftak na de rui- fche vloot her in defe flag, viermael
me zee en middag-lijn met een zuid- hervat, twintig fchepen en ettelijke
ooflen wind. Huigens bericht uit de duizend man achter. 7t Schip Iofeph
gevangenen , hoe de Spanjaerden by alleen had vier honderd dooden. Eingebrek van water door dorft ftifcten, delijk, onder 7eiland Margaretagezulx in haer eigen verderf liepen, ankert geraekten de Portugeefche
bleef voor rio Grande acht dagen leg- ammirael Cofmo de Conto enCaftiliaengen : om te ververfchen, enademte fche zee-voochd Francifcus Pimentelfcheppen: en viel, op den eerfte van lo vinnig over hoop. Defe wende de s***tder
fprokkel-maend, binnen d'haven van üevensopTercera, en voorts na Caliz, vilotLdert
7 Reciffo. Over zooheetlijkbevoch- alwaer weinig vlootelingen te land deftag.
Heerlijke ten zegen fchreef Maurits een dank- zette : alzoo de meefte door honger
zegen der dag uit. Onder de vyand was een en dorft in de wederom-reis fneuvelHolländers. groote verflaegentheid. Verfeheide
den. Degaljoenen Iofeph, Dominicus,
worden aengeteikent, Philips en Bernard, nevens de fluiten
Wondere wonderen
voorvallen waerdig voor de geheuchenis der na- Ioannes en Georgius, kregen de Spaenomtrend de
Spaenfche koomelingen Want de Spaenfche fche havenen : d'overige ftranden
vloot aenge- vloot kreeg geen kleine kracht door voor Nieuw Spanje, ofverzonken, of
merkt.
fterfte voor d'Africaenfche küft: zulx keerdenna d'inwijk todos los Santos.
een rond jaer binnen d'inwijk todos los Eer de voornoemde vloot d'ankers
lichte
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Landtogt lichte voor Salvador, trokken twee tugeefen tegen eed vaerdig ftonden,
van Came- duizend Portugeefen , behalven de tot demping der Nederlandfche
ron, Vidal
en Bttrbalio.Brafiliaenen en Tapuyers, onder 7 be-naem. 'tTeiken ten afval beftond in

Barbalio
wordgeßaegen.

leid van Camer on, Vidal en Barbalio,7 branden van zommige zuiker-moomet verfpreide benden landwaerd: lens, wanneerde Spaenfche vloot op
eenfdeels om beter aen de koft te ge- de Brafilfche kuft te voorfchijn quam.
raeken: andersdeels om wijd en zijd Vidal vergat niet'tbeloofde teiken te
afbreuk te doen. Haer laft lag in het, geven: te meer op dat hy de Nederdorp fan Laurens, zeven niijl boven landfche bezetting van de ftrand af
Paomarello, wederom te vereenigen: zoude trekken, en alzoo plaets maeten einde ruim baen maekten voor de ken voor de vlootelingen, om te lanvlootelingen om te landen : indien den. Doch de bezetting, lanx den
miffchien de Nederlandfche krijgs- oever by Alexis, onder de veldmaermagt de zee-kuft bezet hield. Ook fchalk Coin, niet onbewull wegens
waren bereeds de Brafiliaenen en Por-'s vyands krijgs-liften, hieldftand,en
tugeefen heimelijk opgeruyt : om de liet de moolens branden.'t Zelve deeSpaenfche vlootelingen ge wapen d by den Kraey aen d'uithoek Auguftijn, en
te fpringen, zo haeft 7 hard onder de Picard tot Paomarello, en hopman Day
voeten kreegen. Doch Maurits,moe- tot Cantolaria, en Donker op Gojana.
dig door de bevochten zegen ter zee, Tegen de böfch-loopers hield HoogHeld aenflonds ook orde te land. Hy ftraeten binnen 's lands de wacht.
vaerdigt dan den veld-marfchalk Coin Tourion, by Maurits afgevaerdigt te- Sofa en
af tegen den Brafiliaenfchen gezach- gen Francifcus Sofa en Henrik Dias, die ^,gt(U'
hebber Cameron: diefijnleger, in klei-wijd en zijd omtrend de rievier Conane benden gedeelt, vcrflrooyde door jou ftroopten, quam haer diervoegen
7 bofch. De zelve voet hield Coin: als vinnig over den hals: dat hy zeven
dewelke infchelijx met verfpreyde en tachentig neder zaebelde , een
troppen Camerons heir na-jaegt. Sijn merkelijk aental quetfte: d'overige
hopman Tak , twee honderd fterk, namen de vlucht na Salvador. Twee ^JJ***
achterhaelde onder Pojuca den over- maenden, voor de Spaenfche vloot^rskoSm
ften LopesBarbalio : die, hoewel fes uit d'inwijk todos los Santos zeil ging, denNeder
honderd koppen voerde , echter de zakten drie duizend Tapuyers na rio J ^ ' "
rugge keerde: eerlang dicht by 7 dorp Grande af met wijf cn kinderen , uit
onbekend geweft diep landfan Laurens ontmoete den wachtmeeeen
fler Manfveld: aen wien, na kleine waerd. Maurits verzocht haer koning
tegenftand,d'hielen liet zien, achter- Joan de Wy , hy beliefde een 00g in
laetende verfeheide papieren van ge- 7 zeihe houden lanx de zee-kuft, en
wicht. Onder andere bequam Manf- de Spaenfche vlootelingen 7 landen
veld een brief, in welke Barbalio ge- te beletten. De Wey zond fijn zoon
laft wierd noch Nederlanders , noch binnen 7 flot ceulen, niet zonder hooBrafiliaenen by 7 leven te fpaeren; ge aen tuigingen: hy zoude goed en
maer alles zonder aenzien van ouder- bloed by de Nederlanders opzetten,
dom offtaetaen kant te helpen, uit- en de Portugeefen uit Brafil verjaegen.
gezondert de Portugeefen. Voorts Ten bewijs van zulk een voorneeroeyde Andries Vidal de bezitters van men floeg hy twaelf gevangene porde zuiker-moolens in 7 Nederland- tugeefen den kop te Dieneren. Maufche Brafil7er fluik op: zy moeften rits voegde by deTapuyers twee duigefwind met de wapenen in devuift
zend Brafiliaenen. en den overften
voor den dag fpringen, en haer oude
vryheid geweidiger hand wederom Garftman met fettig koppen : om de
herftellen: zoo haeft Mafcarenhas woefte landaerd, zoo veel moogemet de Spaenfche vloot lanx de Bra- lijk , aen de Nederlandfche krijgsfilfche kuft verfch een. Vidalwill door tucht te gewennen. Ondertuflchen
brieven en mond-gemeinfehap zoo wierden de wijven en kinderen der
Tapuyers, om haer dies te meer te vetveel te arbeiden: dat de meefte Por- ( binden, op 7 eiland Tamarica vriendelijk
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lijk onthaelt. Maurits zond ook een Nederland een fterke vlöot ten anket
afgeworpen brief, l>y Barbalio ge- voor 7 Reciffo. Men over-leide ernfchreven ,aen den Brafiliaenfchen ge- ftelijk waer defe fcheeps-maght de
zach-hebber Cameron, wiens getrou- meefte dienfl konde doen. Ieder had
wigheid tot de Portugeefche party wel'toog op Salvador, onlanx ver*
Barbalio verdacht hield. Voorts wierd geefs beftookt. Doch Maurits oorberichtingebragt: hoe 7 opperhoofd deelde geen magt genoeg by de hand
Mafcarenhas van drie ankers gefpilt te zijn, om zulk een wigtige toeleg te
groor gevaer liep. Eindelijk op een hervatten: vond geraedzaemer 7 verjagt over-geftaptgeraekte binnen Sal- fche volk omtrend Salvador aen land
wreedheid vador. Doch Bagnola vluchte met an- te werpen : ten einde de zuiker-mootegen zieder-half duizend mannen te land der- lens aldaer en voorts alles voor de
ken.
waerds : de zieke en zoo meenig den voet af-brande, ten weer-wraek van
togt niet konden by-houden wierden 7 geen de vyand op Parayba had geom hals gebragt -. ten einde aen den daen. Lichthart dan en Tourion wen- Uehthart
Nederlanders niet zouden melden, den de flevens van twintig fchepen, JJ22E»
wat weg hy in-floeg : gelijk namaels bemanrmet darde-half duizend kop- dezuikeruit de gevangenen, die haer in de bof- pen, na d' inwijk todos los Santos : al- ^ ^
fchen voor 7 moorden by tijds berg- waer zy all<e Portugeefche zuiker- "aivZor.
den, verflonden. Omtrend de gren- moolens, ten grooten getaele, in
zen van Parayba hield de Portugee- koolen leiden, gelijk ook de huifen
fche overfte Vidal leelijk huis : ver- en dorpen. 'tSwaerd verfchöonde
brande aller wegen de zuiker riet-vel- niemand, als 7 vrouwvolk en minderVidal vir- den en moolens. Maurits fchikte tejaerige. Men voerde 7 vee na de
jaegt.
gen hem ettelijke benden, voor welke vloot, enverbrande alle eed waeren.
Vidal te rugge verftoof. Carel TourionHoutebeen en Coin vielen binnen Porto
deed nu ook een naeuw onder-zoek Franco, en verwoeftenalles,metgeen
na zommige Nederlandfche foldae- anderinzicht : dan den vyand tebeten in Alagois en Porto Calvo, die ten noodzaekenfijnkrijgsmagt van7iv>
platten lande d'ingezeetenen fwaere derlandfehe Brafil te rugge t'ontbiede
overlaft deeden. Voorts bragten de
tot befcherming der landvoogdyverkochte Negers groot geld op.
BrMti m
fchap
todos
los
Santos.
Doch
hopman
&
d'Hopmannen Picard en Lochman, in
gm
Ticard en
Brand,
metfijn
benden
te
diep
land$*°
'
Lochman Gojana geen goede wacht houden de,
verflaegen. zijn door de vyand aen kant gehol- waerd gefpat, wierd fchielijk bezet.
pen: nevens haer fneuvelden honderd Stijf honderd koppen bleven op de
krijgs-knechten -. d'andere ontfnap- plaets : een groot getal, waer onder
ten met de vlucht. Maurits, gevoe- Ook Brand, wierd gevangen. Ook
lig wegens zulk eenfchendigeneep, viel de beftorming van 7ftedekencoimvertrekt zelf te veld met een groote Efpiritu Santo voor Coin ongelukkig j S J
magt, uit de bezettingen rondom uit : ter oorzaek hy een ongeoefent
gelicht; doch dewijl de Portugeefen volk aen-voerde, gebrekleed wegens
zieh wegh - pakten voor Töurlon , klein vaertuig , om onvoorziens te
bleef de togt fteeken. Seftig monni- landen : en de vyand, tydelijk geMonniken ken , zoo Francifcaenen als Domini- waerfchouwt, haeftig een befchancaenen en carmelieten overtuigt, dat fing om 7ftedeken op-wierp, gezy den Portugeefen , by de laetfte fterkt met verfche hulp-benden ; en
inval, toevoer van levens-middelen van een berg uit vijf metaele ftukken
hadden gedaen , en haer zijde ge- gewis trefte. Coin trachte ten berg op
koofen , zijn voor eerft op Tama- teftuiven; doch moeft den aftogt
rica ter hechtenis gefielt , en ein- blaefen , alzoo fijn volk kleinmoedelijk na Weft-lndien vervoert. Met digflabbakte. Binnen 7 ftedeken inden aenvang van Lente-maend, des gebrooken , ftak zommige huifen
jaers feftien honderd en veertigh aen : die alzoo uit fteen gebouwt
1640.
brachten Houtebeen en Lkhthart uit waeren, den vlam veilig wederftonden. Alleenlijk haelde hy van
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de rievier af vier honderd en vijf- dat omtrend dees tijd de tienden,
tig zuiker - killen en liet hiet feftig ten brand-fchatting gevordert van
man achter, behalven tachentig ge- de Spaenfche zuiker - moolens , bequetflen. Doch terwijl Lichthartron- droegen vierde-half ^onne-gouds;
dom Salvador een jammerlijke ver- doch kregen eenige afflag, ter oorwoefting maekte, tukte Barbalio fijn zaek by de laetfte inval groote
uitgehongerde krijgs-magt over de fchaede leeden. De waeren , door ««»«/
rievier Francifco derwaerds. Onder- enkele koop-luiden uit Nederland'J*j£"
tuflchen wierden d'inkomflen der herwaerds gevoerd, hadden 7 voor- indifche'
Weft-Indifche maetfchappy zeer be- leeden jaer van toi ten gemeine maitfchapfnoeyt : eenfdeels door de ftruik- fchat-kift vier honderd duizend gul- S T «
roovers , die ten platten land groo- dens gemaekt, en weinig minder»*«•««?
te moed - wil bedreeven : zulx wei- de geroofde buit. Doch 7 geld vernig brafilien - hout te voorfchijn zaemelt uit verkooping van zuikerkonde komen uit de boflchaedjen: moolens , gründen en gevangene
anderfdeels ook dewijl de brand Negers naelden ruim vier en twinflichters onwaerdeerlijke fchaede tig tonnen gouds : en de Negers,
De Neger toebragten. Onder dusdaenige was in Africa gekocht en op 7 Reciffo
Beter Viß, opper-hoofd een Neger Peter Vift
verkocht, hadden gegolden fes honßjn bedrijf.
die uit fchuil-hoeken , lanx onna- derd duizend guldens. Dus hoog
fpeurlijke afwegen , fchielijk voor liepen de Brafilfche inkomften , beden dag fprong -. hoewel onlanx halven de winften welke de Wefthonderd Negers van fijn heir wier- Indifche maetfchappy te huis deed.
den afgefneden , die hy nu en dan En tenzy de prijs van zuiker laeg waerom
uit de zuiker- moolens geweidiger liep, zy maekten grooter voordeel: minder
hand lichte. Tegen zulke onheilen als ook indien by een vafte wet,™*,"
hield Maurits een waekend 00g, mits die eertijds onder de Portugeefen
hier en daer krijgs-volk verfpreyde. ftand greep, verbod gefchiede : dat
Hy ging ook de Portugeefen vrien- niemand om fchuld de Negers of
Maurits
handelt be- delijk aen: die hoewel gehoorzaem- de ketels van de zuiker-moolens
leefdmet
heid beloofden, als woonachtig on- mögt haelen: dewijl by zulke voorde Portugeefen.
der 't gebied der Weft-Indifche maet- val de moolens ftil - ftonden , tot
fchappy , echter by alle voorvallen groote fchaede voor 7gemeine bcft.
van trouwloofe inborft t'ellekens De Napolitaenfche veld-marfchalk !>,/,, cw«
baerblijkelijke bewijfen gaven. Mau- Heäor de la Calce , uit d'inwijk to-z™»&<»rits voerde den voornaemfte (op dos los Santos met een oud fchip,
7 Reciffo, voor den geheimen raed, voerende fes honderd man , in zee
uit Pernambuco , Itamarka en Paray-geftooken, wierd benoodzaekt binba ontbooden) te gemoed: zy kon- nen d'haeven parayba aen de grond
den licht bezeffen , hoe ydelijk ver- te jacgen. Hy nevens de voorwachteden, dat de Spaenfche kroon naemfte gezach-hebbers bleven geBrafil den Nederlanders zoude ont- vangen en boogen voor de gemeiweldigen: voor defen had ieder het ne foldaeten -• die ter oorzaek tan
breed met de geduchte vloot, on- de fchaerfcheid der lijf togt op
der 7beleid van Mafcarenhas; doch vrye voeten gefielt zijn. Doch Hou- zte-togt
dewijl door kleine magt fchandelijk tebeen en Licht -hart wenden v i e r j ^ c f "
ontdaerüis , leid zulk een hoop in en twintig fchepen, voerende twee Houtebeen
d'aflehe/ Wildenze nu voort den duizend boots - gezellen , en dui-JJ?**"
koophandel tot eigen voordeel hand- zend en zeven honderd krijgshaeven zy waeren verzeekert: dat knechten , na Havana : om op de
nooit aen goed of godsdienft eenig zilver - vloot te paffen ; doch , aloverlaft zouden lijdcn door Neder- zoo defe binnen d'havens bleef;
landfche krijgs magt. Die de reken- liep de togt te loor: te meer deboeken der Weft-Indifche maet- wijl een fwaer onweder de zeilen
fchappy hielden , vonden by flot: ellendig raebraekte : zulx feftien
bin-
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Onderhandeling tuffchen Montatvan en
Maurits.

Tortugal
valt Caflilitn af.
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binnen de bogt Matanca 'tontftelde dienft , ontfing door d'Algemeine Maurit
verlapten : een bragt d'ongelukkige Staeten ten antwoord: 7 Was gantfch XO^n
tijding na Holland : twee flingerden ondienflig voor den gemeinen ftaetvertrekken:
door de ftraet Bahama: en vijf ftran- nu t'huifwaerd te keeren : daer hy
den op Cuba. Eerlangfchikte Maurits den ftant des nieuwen wreerelds gronettelijke zeilen onder Lichthart, om dig verftond : en iets goeds konde
te kruifen voor de rievier Ianuarius, verrichten, inzonderheid by defeafen andere ten zelven einde na An- val der portugeefen , aen welke zy
gola. Doch Licht hart rechte wein ig beflooten hadden een merkelijke onanders uit, als dat hy twee;fchepen derftand te doen. Door dufdaenige
verooverde : welker een met wijn toe val lag de magt der Caftiliaenfche
vol-Iaeden, voor vier en negentig dui- kroon gebrooken. Men moeft nu iets
zend guldens verkocht wierd. On- gewichtigster hand flaen. By dit verdertuflchen verzocht de mark-graef zoek der Algemeine Staeten voegdö
Montalvan aen Maurits een onder- ook de Weft-Indifche maetfchappy
han deling wegens zachter voet van ernftige letteren, behelfende de zelve
oorlog : waer over ter eener zijde voorflag. Maurits dan liet zieh gezegMartijn Fereira en Peter de Arenas gen: ftelde fijn wederom-reis uit, en
by Montalvan gevolmagtigd, en aen zieh fchrap öm een werk van belang
d'ander kant Dirck Codden van der aen te vaerden. Eerftelijk dan hechte verzeekert
Burg en Nunnius Olfardszoon raeds- hy 7 landfchap seregippe del Rey aen 5tr^ffi
heeren van Maurits minnelijk tezae- het Nederlandfche Brajü: bouwde almen yerdroegen : wanneer Montal- daer een fterkte en wapen-huis,en leivan een vreemd bericht aen Maurits de een wal rondom 7ftedeken. Dit
liet toe-komen : naementlijk hoe werk wierd te meerbeyvert: omdat
Portugal den hartoog van Bregance Seregippe fliet tegen de landvoogdyten koninglijken throon gevordert fchap todos los Santos, en overvloedig
had , en 7 Caftiliaenfche jok afge- vee voede,en groote hoop gaf van zilworpen. De Iefuit Francifcus Vilhenaver-mijnen : welcke echter namaels
en d'onder- veldmaerfchalk/'^r Co- verdween,alzoo 7 berg-werk,volgens
rera de Gama wierden door Bregance
de keur - meefter Peter Morthamer,
na Salvador afgevaerdigt, niet alleen
geen
waerdye ophaelde. Doch Mauom de tijding te brengen van d'opftand der Portugeefen; maer ook ten rits,bezeffende*t groot voordeel welk
einde Montalvan den nieuwen koning d'Angolafche Negers opbragten,en dat
getrouwigheidfwoer. Omtrend welk de Spaenfche zuiker moolens zonder
verzoek zieh geenzints onwillig defe landaerd niet gaen en konden,
toonde. Zulx, behalven de Cafti- namzedert voor de Neger-handel den
liaenfche en Napolitaenfche bezette- Weft-Indifche maetfchappy eigen te
lingen , alle eendrachtig Cafliliens maeken. 'tOog lagop de fterke ftad * J * J "
kroon gehoorzaemheid ontzeiden. Loandafan Pauli. Herwaerds lichtej-^ bZiaci
Montalvan eindelijk verzocht aen Houtebeen d' ankers van twintig fche- tigenuanMaurits waepen-ftilftand: ter tijd toe, pen , bemand met negen honderd *fj£
wederzijds bericht ontfingen , we- boots-gezellen, twee duizend foldaegens 7 geen Triflan Mendoza , uit ten en twee honderd Brafiliaenen.
naem der nieuwe Portugeefche ko- Over 7land-volk' voerde Hinderfon
ning met d'Algemeine Staeten des 7 hoogile gezach. De vloot behield
Vereenigden Nederlands afgehandelt goed weder en een voorfpoedige
had. En, om 7 verzoek fmaekelijker wind : zulx den vier en twintigfte van
te maeken , zijn ettelijke Holland- oogfl-maend desjaers feftien honfche gevangenen los gelaeten, en de derd en veertig, tuflehen des vyands
benden die Paulus Acunhas op Per- booten fan Cr ux, Bento, Sibylla, Vinnambuco voerde , te rugge ontboo- cent Velho en tegen vijf ftorm-katten
den. Doch Maurits verzoekende lanx de water-kant, alle van gefchut
by brieven ontflag van fijn Brafilfche voorzien, held-daedig in ftoof: en
diervoegen dapper op de fterkten en
Q^q 2
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beukeryen vuur gaf: dat de vyandfijn te zijn tot de party der Portugeefen,
voordeel verlier, en plaets ruimde waerom ftelde hy zieh dan vyandlijk
voor Hinderfon om te landen : die ge- aen, tegen die voor vrienden moeft
fwind ftadwaerd klimt. Hier zette erkennen ? De klagte quam te laet,
zieh de ftee-voochd Peter Cafar de nu bereeds de zegen met gevaer en
Menefes met negen honderd gewae- bloed bevochten was. Menefes dan,
pende Portugeefen ; nevens ettelijke ziende geen kans om Loanda weder te
duizend Negers , ten tegen - weer krijgen, hetzy door klagten, het zy
fchrap: en ftond den eerflen torn uit; door geweld , verzoekt acht dagen
doch Hinderfon toezettendeverbaef- ftilftand van wapenen : ten einde
de de Negers , die gelijkelijk de rug- middeler - wijl zieh beried eiders te
gen keerden. Menefes volgt eerlang vertrekken, of onder d'overwinnaers
haer voet-ftappen: zulx Hinderfon de zieh gehoorzaem te buigen. Geen
ftad meeflerword, waer in niet een ooren had hier toe de Nederlandfche
menfeh ontmoete,dan ettelijke dron- bezetting, welcke hem gelafte feftien
kefoldaeten, afgeleefde oude luiden, mijl van Loandaafte trekken. Onderen negen en twintig metaele ftukken, tuflchen d'Angolafche vorften verbehalven negen en fettig yzere , en volgden de Portugeefen aller wegen
een groote overvloed van aller- vyandlijk : en koofen de zijde der
ley levens middelen en oorlogs-be- Nederlanders. Vorders keerden verhoeften. In Houtebeens handen ver- feheide burgers, ook zommige monvielen dartig fchepen, onder de wal niken, wederom binnen Loanda: en
booden afftand aen van d' helft der
Befchrij. gekort. De ftad zelf leid op een berg,
l'oJndT aenzienelijck door prachtige gebou- Negers: indien met d'andere helft vry
wen en kloofters. Onder de kloo- en vrank na Salvador mogten overgefters munten uit 7 Jefuiten en Capu- voert worden. Doch men vond raedcijnen. Lanxdezee-kant, aen debe- zaemer de gekeerde burgers te hounedenfte voet des bergs, ftaet infche- den en d'overige door voordeelige
lijx een zeer lange reex huifen. Hin- beloften te lokken : alzoo by d'Anderfon wierp gefwind tegen alle aen- golafchereken-boeken bleek, hoe de Mger-hankomften bolwerken op , en twee Neger-handel's jaerlijx konde opbren- *£%£$
nieuwe fchanfen: de grootfte beflaet gen fesen feftig tonnen gouds: d'on- op.
d'uiterfte punt van Loanda, nevens de koften tot de toerufting der fchepen
xiagtevan fterkte Sibylla. Twaelf benden ble- en bezettelingen afgetrokken zijnde.
Menefes: v e n tot bezetting,gantfch buiten 7ge- De Spaenfche koning lichte hier jaer
voelen der ftee-voochd Menefes: als voor jaer meer dan vijftien duizend
die geen andere gedachten had , of Negers, omtegebruiken in d'Ameride Nederlandfche vloot quam flechts, caenfche mijnen. Doch Houtebeen
H
om een roof te haelen: en geenzints ftak van Loanda over na 7eiland Thoom de ftad by oorlogs-recht te eige- mas : fmeet eenig volk te land voor de
nen -. weshalven door brieven fijn zuiker-moolen fant Anna : liep met
klagt doed aen Houtebeen wegens de vloot ten anker dicht onder 7 vieroverlaft: alzoo bereeds tuffchen de puntigflot: metinzicht,geen vyandPonugeefche koning en d'Algemei- fchap te plegen, tenzy eerfl getergt
ne Staeten, een vaft beftand getrof- wierd. De Portugeefen loffen dan 7ge- Houtebeen
fen was, en de voorige oorlog in min- fchut: waerop Houtebeen nietfchul-f/^;^
nelijke wapen - fchorfing verändert. dig blijft. 7 Schip Enkhuifen fprong in Thomas.
de lucht. De gelande aen de zuikerHoutebeens Doch Houtebeen antwoorde:hy droeg
antwoord.
geen kennis wegens 7 verdrag gefloo- moolen vonden eenige tegenftand,
ten tuflehen Portugal en 7 Vereenigde alzoo de Negers hier en daer 'thoofd
Nederland: enfehoon hier af kennis booden. Anderzints geraeckten zonhad, hoe konde hy weten of Menefes derflagof floot in de kleinfte fterkte,
de zijde hield van de Caftiliaenfche voorzien van fes ftukken gefchut, en
ofder Portugeefche kroon. Witt Me- terftond binnen de ftad Pavaofa, alnefes van dit verdrag, en zieh gevoegt waer d'inwoonders nietachter-lieten
als
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als leedige huifen. Van 7 groote flot te verhitting en 'tflaepen ter aerde:
waerenze benoodzaektaf te trekken: andere op het groot mis-bruik van
ter oorzaek de ftorm ladders den fwarte zuiker en 7 zap uit cocos-nookruin der wallen, hoog acht en twin- ten. Niemand zoude derven tegentig voet, niet bereikten. Houtebeen fpreeken, of onder rouwe vlootelinhervat den aenval : werpt achter gen zijn gevonden, die door geile luft
7 naeftekapelleken een ftorm-kat op, tot hoerery, of door onbedachtzame
van welk Uit fes halve kortouwen ge- drift tot ververfching, of door graeduurig dondert, en eerlang vijf en ge begeerte tot eeten , in doodelijck
fettig granaeden onder de belegerde ongemak vervielen. Doch voornaewerpt. Twintig inzonderheid gaven mentlijk moet 7 quaed toegefchrezulke flaegen: dat alles rondom aen ven aen de vergiftige damp, die 7 eiHarzen fprong: en de bezetting, fterk land zomwijl bedekt : wanneer ieder
tachentig koppen, uyt-trok: onaen- zieh onder dak moet bergen, 7 welk
gezien met twintig metaele ftukken by de Nederlanders, dies onkundig,
en feftien yzere , benevens allerley verzuimt wierd. De Portugeefen aloorlogs-behoeften, een ftreng beleg daer woonachtig geleeken haer zelf
gemakkelijk had können verduuren. niet, zoo zeer waerenze verbrand
Houtebeen,; meefter van alles op 7 ei- wegens d'onlijdelijke hette : zy beland Thomas, ontbood degeweekene tuigden dat haer landaerd niet lang
portugeefenftadwaerd, op billijke aen- leefde: weinige bereikten 7 vijftigfte
biedingen : by vele ingezeetenen en jaer: echter hielden ftand, op hoop
Negers gewillig omhelft. Doch ter- der winft , die buiten gemein groot
wijl Houtebeen op alles orde fielt, ont- viel. Verfeheide hadden twee en drie
flak de land-ziekte onder de vloote- honderd Negers , om in de zuikerlingen. Die weinig te vooren by dik- moolens te werken. Voor meer als sevotking
ke troppen na de kruin der wallen hondetd jaer voerde de Portugeefche **»'*«J J
J L.
J
landThoflux en moedig klauwterden, waeren i >' T
afgemat en krank nedergeflagen. Die koning Joan de derde herwaerds een mas.
met fterke benden tegen den vyand volk-planting: welke als d'ongezonin ftooven wierden nu met gelijke de lucht ontzielde, bleef 7 werk niet
Groote
orden ten graeve befteld. Van hon- fteeken; want hy vaerdigde wederortt
Werfte op
derd man bleven doorgaens ter naeu- nieuwe inwoonders af, die Zieh eerft
knThomas.
wer nood tien gezonde : d'andere in Guinea, zedert in Angola, en eindehadden den geeft gegeven , of lagen lijk op 7 eiland Thomas hedeffloegen:
bedleegerig. d'Ongezonde lucht tref- ombetertegewennenaen de vreemte zonder onderfcheid groote en de lucht. Ook verkocht de voorHoutebeen kleine. De be vel hebbers Maft-mae- noemde koning dejooden, weigerenfierft.
ker, Valet, Dämmert, Claudius, Teer, de 'tRoomfche geloof te omhelfen,
Tak en de beleider van defe togt Hou- voor flaeven: en liet der zelve kindetebeen vonden in d'hoofd-kerk van ren doopen: die zedert, ten grooten
Pavaofa,een ruft plaets onder d'aerde, getaele herwaerds overgefcheept, de
na zoo veel bloedige arbeid. Meeft meefte tegenwoördige inwoonders
alle kläegden onlydelijke hoofd-pijn, by voort-teeling hebben verfchaft.
tot razerny toe, wegens de hette der Tweemael 's jaers, namentlijk in de befchruving
ve.
zonne: weinige gevoelden ook fnij- len te-maend en herfft-maend, fchijnt -uan'tzetdingindenbuik. Dien 7 hoofd of de haer op middag de zon recht boven
buik begonde wee te doen, was bin- 'thoofd: zulx geen fchaduwe maekt.
Oorzaek nen vier dagen een lijk. d'Oorzaek De hette word in de lente en herfft
ierßerfte
van zulk een doodelijke befmetting een weinig gebrooken door regen ,in
onderzoeht
wierd na ieders giffing verfcheident- de zoomer door de wette en zuide
lijkgeraemt. Zommige leiden het op wind; want nimmer een oofteof wede vleefchelijke vermenging met de tte wind waey t. De blanke luiden alMoorfche vrouwen : andere op de hier woonachtig gevoelen om d'aeht
fchielijk gezochte verkoeling nagroo- dagen een koortsje.Eerft beginnenze
te rillen , thans koud te worden en
Qcjq 3
ein-
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eindelijk heet. Dit koortsje duutt man Gregorius Lopet, voor drie maenflechts twee uuren. Tegen zulk een den van lijftogt voorzien : d'overige
quaed is heilzaem een aderlaeting tijd behielp zieh met wilde hooning,
vier reifen desjaers. De Negers komen flangen en ratten. De gantfche weg
doorgaens tot hogen ouderdom, en was droog en donzulx twee van dorft
veeltijds boven de honderd jaer. De ftikten. 7 Gebergt verhief hier en daer
fwarte huid der zelve grimmeld vol zeer hooge toppen. Op de vlakten
luifen en vlooyen : welk ongediert wierden putten, een eile diep , vol
geen blanke menfehen quelt. 7t Eiland verfch water gevonden. Veertig mijl
draegt de benaeming Thomas, ter oor- reifdehy t woefle landfchap Copaoba
zaek gevonden wierd by de Portugee- in; doch moeft by gebrek van lefen op den dag aen defen fant toege- vens-middelen terugge keeren. Herkwijd. Uit 7 midden des eilands rijft mans, aldus onderrecht, trok uit Freeenboom-rijkeberg, wienskruinon- derik-fiad na'tdorp Tiberi, en voorts
der dikke fneeuw fchuilt: de fneeuw na de rievier Tenhaha: vond zomwijl
zijpelt geduurig met rijke beeken beleefde, zomwijl gemelijke heeren
door de boffchaedjen benedenwaerd, op de zuiker-moolens. Zedert getot ververfching der zuiker-ried-vel- vordert tot 7 geweeft Pacatanua alWonderiijke den. De grond zelf is taey enrofchwaer
: Ventura Menduzio een groote
kreeften. w a e f Q^ j i c h t [,i a e u w e kreeften, gelijk vee-hoedery en zuiker-ried-velden
mollen onder d'aerde vroeten, en al- bezat, vond by een klein beekje zille worteis wijd en zijd befchaedigen. ver - glinfterende zand, en onder de
stad pa- p e ß a( j pavaofa leid aen een klaere en aerde meenigte doorluchtige bladeaengenaeme beek : word bewoond ren , niet ongelijk Mofcovis - glas.
omtrend by zeven honderd huifge- Hier telde Herkmans veertig koppen,
zinnen: heeft een biflchop, verfehei- en ettelijke Brafiliaenfche vrouwen,
de Roomfche geeftelijke, bergen en die voorzoetelaereflen volgden. Zeheuvelen zeer bequaem voor zuiker- ven karren voerden de leef-togt. Vier
gewafch; doch een ongezondelucht: vry-willigen hadden zieh, uit nieuwszulx dit eiland befwaerlijk by Neder- gierigheidom vreemde landen re belanders kan verdeedigt worden, de- zichtigen , by dit heir vervoegd: daer
wijl geduurig verfterven. Hierom dartien Nederlanders en vier en twinried Maurits de Staeten des Vereenig- tig Brafiliaenen, uit weerzin in de reis,
den Nederlands dit eiland te houden of fwakheid deslicchaems, den trop
voor een verberg - plaets van deuge- verlieren. Lanx de ftroom Warta in
nieten en rafp-boeven , die alhier een verwoetl dorp hield Herkmans
voordeliger voor 7 gemeine beft hou- halte: trok vorders , over vlakten,
den leven, en min fchandelijk voor door dichte boffchaedje en waterloohaer zelf flerven , dan in de kerkers. fe beeken, na deftroomPoefapayba,
Merkwaer- Doch de land togt , by Elias Herkalwaer niet zonder verwondering een
toft van" mans. edelmoedig ter hand geflaegen, vreemd flag van boomen befchouwBUasHerk- verdient geen gemeine verwondede: welke beneden nevens d'aerde en
ring.
Hy
vertrok
uit
7
Reciffo
den
boven onder de kroon zeer dun waemans
derden van herfft-maend des jaers fe- ren, daer de flamme tuflehen beide
1641 flien honderd een en veertig: hield meer als de dikte van een tonne beeen nacht ftil binnen lgarazu, en we- reikte. Hy liet nu de velden vol vee,
derom voor de rievieren Garamanna, toe-behoorende Duarta Gommez de
en Mombaba, ter oorzaek de vloeden Silveira nevens de rievier Mongonzeer hoog fwollen. Tot Frederik- goappi, achter zieh : wanneer metbij./Wvoorzaghyzich van gidzen, bij- len en zeizems door ftruiken en
len, zeizems, fchoenen, laerfen, heel- ruichte brak, eneen gebergte onder
middelen en leef-togt. Trad in on- de voet kreeg. Alhier ververfcht ontderhandeling met Emanuel Roderic, moete wederom een verwilderdebof
die binnen vijf maenden honderd en fchaedje ander half mijl lang : zulx
vijftig mijlen af-leyde, met fijn hop- niet zonder fware arbeid wederom
een
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een weg moeft openen. Over de achterwaerds keerde. Herkmans vorftroom Karnuhu gezet, geraekte op ders befchouwde voor uit niet dan
een vlakke boodem, van welke 7 Heil ontoegankelijke toppen, vol dichte
gebergte Copaoba bezichtigde. By debofichaedjen : weshalven ten noorvoet om-ge trokken.kr eeg een betree- den afzakte na de laegte: alwaer twee
de päd, bequaem voor karren en paer- volkoomen-ronde moolen-fteenen
den : aen 7 einde deed haer een bofch vond, van ongemeine groote : de
op,welker holle boomen overvloedig grootfteftond op de kleinder: uit het
wilde hooning verfchafte: quam bui- midden wiefch de ftruik karawata.
ten 7 bofch voor de vermaekelijke Men kan niet bevroeden, waerom of
vloed Schivaubuch, wiens oevers vol op wat manier defe fteenen aldaer gewel-riekend geboomte beplant Hon- maeckt, gebragten d'eenop den anden. Dicht by lag een moeras, en der geraekt zijn. In 'tdorp det petiweinig verder de heide Arararuquaia,guares verzochten d'Americaenen, die
dieliever-laey brande. Menvermoe- Herkmans uit Parayba vergefelfchapde zulx by d'ingezeetenen verricht ten, om te blij vemalzoo haer ouders,
tefijn,omden Nederlanders een fchrik voor de portugeefen vluchtig, d' inwijk
aen te jaegen. Maer defe wierpen tak- Trahißn eertijds verlieren, en zieh in
ken en blaederen op de brandende vermaekelijke valleyen alhier nederheide, en rukten door fmook en een floegen. Herkmans, die haer dienft
kreupel bofch na de groote rievier van doen had, floeg 7 verzoek af:
Araftaohoh. Zy vonden hier verwon- hakte een opening door dicht - bederens-waerdige ftruiken , welker groeyde ruichte : geraekte lanx een
zommige lanx de aerde kroopen, an- flijkerigeweg, in welke zomwijl tot
dere uit de worteis op nieuw voort- de knie toe in zonk, aen een berg ,by
quamen , andere haer vlochten om welke niet zonder moeyelijk gevaer
de naefte boomen, andere neder- topwaerds klom. Nevens een verfche
waerd kromden tot in de aerde, en beek vernachtende, maekte zedert
aldaer uit nieuwe worteis nieuwe een weg over hoog gebergt en door
fpruiten fchooten. De doorgefnee diepe valleyen: vond hier en daer buidene flammen gaven een donker- ten gemein groote fteenen, outaersbloed-rood zap, welk terftond lijm- gewijs op gerecht: bezichtigde 7 verachtig ftelde, by zonderlijk heelzaem laeten e dorp Wirarembuca , alwaer
tegen allerley wonden. Herkmans vor- menfehen voetftappen beipeurde:
derde reis, door een ruime vlakte vol en her noemde de rievier Tambahuja
riet. 'tStond hier ellendig gefchapen; met benaeming Mofchi: ter oorzaek
want, indien d'ingezeetenen 7 ried een fterke muskus reuk uitwaezemrondom aen brand geftooken had- de, welke de krokdillen en zommige
den,niemand wasontkoomen. Thans Hangen van haer gaven. Eindelijk liep
deeden zieh op hooge bergen, voor Herkmans togt aldus af. Hy ontdekpaerden of karren ontoegankelijk, we- te voor de klaereftroomCapariguaba
gens afgebrookene Heilten. Zulx de een verfeheide grond, als tot noch toe
karren na Parayba keerden i en tijding bewandelde; want daer d'eerfte meeft
bragten van de moeyelijketogt, dus zaevelachtig en donker-graeuw was*
verre afgeleid. Herkmans klaviwtetde wierd de boodem vordersgeel, kleyby den naeften berg Irupari-bakau op:achtig en vruchtbaer, vol doornen
en maekte den kruin kennelijk, ver- en onkruid by mangel van landmits 7 wapen der Weft Indifche maet- bouw. Hy ontmoete in een valleye
fchappy in een verheeven hoogte in- twee rotzen , niet ongelijk twee
hakte. De naem lrupari-bakau betei- ronde toorns : d' een ftond van den
kent, dus verre heeft de duivel te rug- berg af-gefcheyden, d'ander ten deele
ge gezien. De berg-wooners alhierge- aen de berg gehecht door de natuur.
looven : dat deboofe geeft,uitver- De berg zelfftakverre boven alle topwonderinge over allerley vreemdig- pen rondom uit; doch men konde
heden,van den top defes bergs 'thoofd evenwel van de kruin niet verre zien,
we-
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wegens de nevelachtige lucht. Hier makkelijke togt. Herkmans moediglag eertijds de fterke en bevolkte Had de alle: zy behoefden zoo zeer niet
Arazembea: welken de Portugeefche fijn gebod, als voorgang te volgen:
veld - heer Duarta Gomez de Silveira, wilde met haer leven of flerven : inltormender - hand bemagtigt , ten dien noch eenige dagen moed hielgrond toe verwoefte : ter oorzaek den , zouden 'tquaedfte over zijn.
Arazembea met de Franfche handel Uit fchaemte en vrees ging de reis wedreef. d' Ingezeetenen wierden meeft derom voort, tot onder 7 hoog genedergehakt: uitgezondert weinige bergt Capaoba. Hier ftond de meena dezee-kuften vervoert, onder wel- nigte op: zy vergingen van dorft en
ke ook de koning zelf, die namaels in kommer: wierden tegen eengewifle
Spanje ftierf. Twee van fijn zoonen dood aengevoert: 7 was lang genoeg
volgden Herkmans op defe togt: die met 7 gevaer en ongemak gehardenevens d'andere Brafiliaenen den Ne-bolt. Herkmans dieshalven, door dus- Eindevan
derlanders d'ooren vol bliefen: men daenige klagten benoodzaekt,ftemtHerk»>tmt
wierd tot een gewiffe doodgevoert: de wederom - togt toe: op welke in °*'
het water zoude voortaen ontbree- de rievier Araftoahuh boomen zag,
ken. En wie zag een einde van defe wiens kruinen, boven water fleekentogt, niet min moeyelijk als gevaer- de , mos en kroos droegen: ten beiijk envruchteloos. De Nederlanders wijs dat de rievier zomwijl over de
luiflerden na de Brafiliaenen : ieder zelve heen fpoelr. Muifen, ratten en
toonde zieh evenonwillig, om ver- flangen vond hy aller wegen overder te reifen. Weshalven Herkmans vloedig; doch geen wild of ander vee:
zieh niet weinig bedraeyt vond. Hy alleenlijk zijn gevangen vier armadilfpreekt dan alle moed in 7 lijf. By de loos. De lucht was zonder voogels,
meefte vonden fijn redenen zoo veel en allenthalven een naere wildernis.
klem -. dat beloofden zuur en zoet Men keerde dan terplaetfe, alwaer
met hem uit te ftaen: 7 mögt loopen, de karren met lyf-togt aen de voet
zoo het wilde. Tien alleenlijk keer- van 7 gebergt ftaen bleven : entrok
den te rugge na Parayba. Zedert vor- zedert noordelijk , tot de zamenderde Herkmansfijnreis na 7 zuiden vloeying der ftroomen Araftoa en Maof wetten , volgens de bogten van rignia hooge rieden en biefen, en
7gebergt; doch langzaem , wegens kreupel-boffchen vol Caßa Fiftula. De
de fleile rotzen, diepe valleyen, don- rievier Marignia , liep met zulke
kere boffchaedjen en fnelle beeken.
kromme fwieren : dat Herkmans zeHy leide dagelijx ten hoogflen niet
meer als drie mijlen weegsaf: quam ven-mael moeft overfchepen op vlotbinnen een vervallen vlek der Tapu- ten. Hy vond aen de voet van een onyers. In d'hutten, fchuilende onder bekende berg glinfterende fteenen,
de bladeren carawatta , wierden ge- welke zilver beloofde;maer nader on vonden kalabaffen, aerde drink-va- derzocht ftelden degroote verwachten, mutfen, fchoenen, viflehers ge- ting der vinders ten ipot. Ondertufreedfehap , boogen, pijlen , fchellen fchen nadien zieh meer en meer woeen vreemd fpeel-tuig; doch alles ver- fte beiden, fchraele bergen, droevige
rotenbefchimmelt. Waer uit lichte- valleyen en naere bofichaedjen verlijk was af te meten: hoe d'inwoon- toonden, oordeelde geraedzaemfl na
ders Tapiviori fchielijk de vlucht ge- 7Reciffo te keeren, alwaer den dernomen hadden.Eindelijk quam Herk- den van flagtmaend, zonder andere
mans op de grenzen der Tapuyers: al- verrichting , als dat de Brafilfche
waer zieh tuflehen omgehakte boo- woeflynen landwaerd in bezieht had,
men t'ellekens des nachts fterk aen-quam. Weinig te vooren lichten coinen
Ltchth rt
*
maekte tegen alle vyandlijke indruk. Licht-hart en Coin d' ankers van acht
groote
en
fes
minder
zeilen.
7Lag
g^MalagVoort-gereift vond fmakeloos water,
daer na geen , en eindelick brak: zulx gemunt op 7 eiland Maragnon. Dicht »«»•
7 volk klagtig viel over de onge- onder de (tadfan LuidewiikftapteCoin
teland : ruktegefwind na de fterkte,
be-
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befpoelt van twee zijden door de de können navorfchen, of eiders aen
ftroom, die zieh aldaer in tweeboe- 7 Onbekende Zuidland eenige voet
zems verdeelt. De bezettelingen wa- van koophandel te veftigen ftond.
ren te klein moedig, om geweld afte Ditjaer feftien honderd een en veerwachten. De flot-voogd dan vaerdigt tig was niet alleen merk Waerdig weaen Coin twee voornaeme perfonaed- gens d'af-val der Portugeefen; maer
jen af,' met aenbod zieh te willen on- ook door byzondere waters-nood, J^Jf*
der Hellen , opbillijke voorwaerden die veel fchade toebragt. De Hort- Brafil.
Coin vergunde alle lijfs genade en vol-1 vlaegen vielen onophoudelijk ter ne
koomen bezit van goederemja de be der : de opgefwolle ftroomen liezetting, fterk drie honderd en dartig pen over alle dijken en dämmen:
koppen, vermögt mits ontwaepend 7 gewafch fpbelde weg, of wierd van
binnen de ftad fan Luidewijk te ver- kleine water-wormtjens afgeknabblijven, tot nader orde beraemd wierd belt, zoo haeft 7 water viel. Bydefe
by Maurits en den hoogen raed op landplaeg plaegden de pokjens d'in7 Reciffo. Men vond binnen 7 flot vijf gezeetenen wijd en zijd over Braen vijftig fwaere ftukken gefchut, en fil. Veele fneuvelden aen dit quaed.
overvloed van allerley krijgs behoef- Andere fleepten de lendenen na. By
ten.Ses honderd Nederlandersbleven mangel der Negers, onder welke de
binnen de flerkte Maragnon. Maer de flerfte hardvoortging , ftonden veel
fofuZe'fl n i e u w e koning over P*r/«g*/klaegde zuiker - moolens ftil. 7 Zuiker - ge- Beßandmpdoorfijngezant Mendoza aen de Stae- wafch bl'eef verftikt. Ondertuflchen fchen nr.
over de
PVeß-Indi. ten des Vereenigden Nederlands. we- kteegMaurits aenfehrijvensvan7be- f ^ J ^ fehe maetgens de verrichtingen der Weft-Indi-" ftand tuflehen de Portugeefche Ko- de Neder.
fchappy.
fche maetfchappy: die hem Loanda ning en Algemeine Staeten des Ver- l*nden d'eilanden Thomas en Maragnon af-eenigdep Nederlands : ieder behield
handig maekte: terwijl hy in vreede- 7 geen door de wapenen had eigen gehandeling ftond met 7 Nederlandfche maekt, de koophandel ftond wedergemeine beft: ja hem hulp benden zijds vry : alle fterkten en plaetfen in
yan 7 zelve toequamen tegen de Ca- America: gejioorig tot Caftiliens kroon,
ftiliaenfche koning. Doch hy klopte worden voor vyandlijk by d'een zoo
voor een doof-mans deur: alzoo het wel als d'ander verklaert: de geweveroveren van Loanda, Thomas cn Ma-ften , die tuflehen d'uiterfte grenzen
ragnon voor viel, of eer 7 tien-jarig be- der Portugeefen en Nederlanders legftand met Portugal geflooten of by gen , zullen verdeelt worden, ten einden koning goed gekeurt, of ten min- de weder-zyds een vafte land-fcheiften afgekondigt was. Doch Maurits, ding z y : alle handel op 'tCaftiliaens
zedert niet konde, volgens verdrag, America zy verbooden: elk eigenaer
op de Brafilfche Portugeefen heil zoe-zal blyven by 7 bezit der goederen,
ken, zocht een andere weg, ommet welk had ten dage als dit tien-jarig
de wapenen iets voordeeligs te be- beftand wierd afgekundigt. Maer,
vechten: alzoo de welftand der Weft- terwijl Maurits geen verlof konde
Indifche maetfchappy enkelijk aen verkrygen, om weder t'huifwaerd te
7oorlogs geluk hing. Hy kreeg het keeren , vaerdight hy fijn geheimoog op de Zuid-zee: werwaerds de fchryver Carel Tolner na Nederland tvaert uit Brafil te gemakkelijker viel, ten einde aldaer bericht deed, belandoor deftraetMagellanes of le Maire, gende den Brafilfchen toeftand , en
dewijl des zomers voor d'Americaen- een verzoek van 7 geen de noodzaefche kuft meeft noordelijke winden kelijkheid vorderde. Defe dan maek *olne*dte*
waeyen. Ook was op de Zuider-O- te bekent: hoe Brafil van Maragnon 'de™Brafj
ceaen bequaeme gelegentheid, niet al- af tot de ftroom Real toe volkomen fihetoeleen om de rijke Mamlha-vaerders; vreede genoot : het verval jby defiand%
maer ook de Peruaenfche zilvervloot oorlog wierd allenthalven herfteld.
te onderfcheppen. Behalven datmen Doch Maurits konde onmoogelijk
met kleine onkoften en moeytezou- goedkeuren 'tbefnoeyen derkrijgsRrr
magt
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magten tafdanken van ettelijke be- d'Onder - veld - marfchalk Hinderfon
vel-hebbers: alzoo de Portugeefen hei- bewaerde de ftad Loanda en 7flotBenmelijk toeleiden , onaengezien 7 be- guela met tien vaenen: vier lagen op
ftand.om by alle gelegendheid de ver- 7 eiland Themas, en even zoo veel op
loor en e plaetfen in Brahfcn Africa we- Maragnon. Zulx de gantfche krijgsderom te bemächtigen. Ook voeden- magt beflond in vier duizend acht
ze een bittere haet tegen de Weft In- honderd en drie en veertig koppen:
fche maetfchappy, ter oorzaek den le? welk getal dagelijx verminderde: defuieten en monniken de Brafilfche wijl zommige ftierven, andere na den
boodem ontzeid is : overlaetende Portugees Qvethtpen. Dieshalven inflechts ettelijke priefters^Vorder wae- dien geen nieuwe hulp-benden kreeg,
ren veel Portugeefen aen de Weft-Indi- hy konde niets tot voort-zetting der
fche maetfchappy zeer ten achteren : Weftrlndifche maetfchappy ter band
zulx na beroerten haekten, om niet te flaen, ja de verooverde plaetfen geenbetaelen.Haer boofe toeleg bleck on- zints verdeedigen: en zoo geen leeflanx genoeg, wanneer de gcduchte togt bequam , niet leven. Maer de Brief van
Spaenfche vloot zieh vertoonde voor brief, gefchreven by Mafcarenhas, eer- JJJ^""
t Reciffo. Op de Ioden, flout genoeg tijdsSalvadors ftee-voogd, aen Mau- Maurits.
tot boofe ftukken, was even zoo wei- ritsluide aldus. Hy ftond tegenwoornig ftaet te maeken. De tijding van dig in d' hoogfte gunft des nieuwen
'tafdanken der bevel-hebbers had be- koninx te hoof. Wenfchte alles goeds
reeds te wege gebragt: dat verfeheide van Maurits te verftaen. Konde niet
dienft namen onder de Portugeefche nalaeten te berichten , hoe de Portukoning: gebelgt, zulk een loon te ont- geefche kroon een diep mifnoegen
fangen voor haer bloedige moeyelijk- fchepte over 7 geweld,door de Nederheden. Onder andere hoofd-ftukken, landers gep\eept,tegen Loanda,Thomas
was ten hoogften noodig, de beftie- en Maragnon: terwijl Mendoza met de
ring der Weft-Indifche maetfchappy Staeten des Vereenigden Nederlands in
niet te veranderen jaerlijx : dewijl onderhandeüng van vrede ftond. Hy
nieuwe heeren dikwils nieuwe wet- hoopte defe overlaft gefchied tezijn,
ten maek ten ,die uit onkunde der Bra- buiten kennis van Maurits .- als die
filfche ftaet weinig voordeel toebrag- fijn adehjk Naffouwfche huis voor
ten. Tolner voegoe hier by: Maurits fchand-vlek van boofe ftukken altijd
had tot noch toe vergeefs geklaegc trachte te bewaeren. Konde vorover de fchaerfcheid derlevens-mid- ders lieh tclijk zien, hoe de plicht verdelen- De menfehen moeten door eifchte:d'onlanx bemagtigde plaetfen
honger uit-teeren, en alles ftaet ge- wederom in te ruimen aen de rechte
fchaepen ten verderf: tenzy haeftig eigenaers:of anderfints hieltzich Portoevoer derwaerds komt. Een groot tugal niet aen hettien-jaerigbeftand.
aental fterft by mangel van genees- Eer de tijding tot Lisbon quam van
middelen .Voorts ieverde Tolner over 'tgepleegdevoorlftW/?, op Thomas
een blaffert, behelfende 7 getal der en Maragnon , fcheen de koning zeer
foldaeten, die de weft-Indifche maet- genegen: om Maurits fijn heir-krachfchappy in dienft hield : namentlijk ten in Brafil te be velen. Weinig kreurtven,en- Maurits
Seregippe del Rey had drie vaendels,de dezich Maurits aen zulkfehrij
7
kelijk
bekommert
met
t
beflellen
der fte!\±i"
fterkte Maurits lanx de rievierFrancif2! orco vier,d'Alagoas, Poyuca, en de fchans burgerlijke toeftand, by defe gerufle naeuve
Prins Wilhem ieder twee , de vaftighe- tijd. Hy vergunde vryheid van tienden Antonio, vander Duffen Frederikden aen de nieuwe volk planringen
Henrik,Erneftus-fchans, 7 Reciffo,\ flotvoor zeven jaer : verkocht ettelijke
de Bruin en 7 water-flot, Olinda, Igara-velden ten land bouw.verbeterde alle
fua, Itamarica, Frederik-ftad,de flerkteverval der veftingen : bedwong d'openbaereRoomsgefinde: ftelde naeuOranjebeulen,Siara en Tapicuru elk een
bende. Vier vaendels verdeedigden we orde op de fchöolen, gods-huifen
de veftingen Margareta en Reßinga. en den gang der munt: vergunde den
Por-
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Portugeefen byzondere vryheid in het tig wachten voor de meineedige
geeflelijke en wereldlijke. Ondertuf- trouwloosheid der Portugeefen: als
lchen wierd een droevige tijding in- die voorgaven: 7 ftond vry met gegebragt: hoe de Maragnaeners, geftijft lijk recht wederom te haelen, geduudoor de Brafiliaenen cn Portugeefen ,rende 7 tien-jaerig beftand, 7 geen
de fterkte Calvaria , nevens de rievier haer ont weidigt was, terwijl van beTapicuru, hadden over-rompelt: de ftand in 's Graeven-haege wierdgehanbezetting nedergehakt: en de ftady^» delt. Door dufdaenige ftoutigheid,
Luidewijk beftormden. Gefwindrukt gepleegt op d'eilanden Maragnon en
Hinderfon met drie honderd Nederlan- Thomas, ftaeken de BrafiliaenfchePorHinderfons
Zht'ing
ders en twee honderd Brafiliaenen uit
verrich
tugeefen d'hoofden te zamen: jageopMarag- siara derwaerds. De vyand, zevenbruikten een oproerige tael : zulx
non
honderd Portugeefen fterk, behalven Maurits hem benoodzaekt vond, de
drie duizend Brafiliaenen, hield geen meefte belhamers te ontwaepenen.
ftand: ftak van 7-eitand Maragnon na En dewijl de Negers uit de Palmares
de vafte kuft over : en legerde zieh groote overlaft deeden , byzonder
tuflehen eng gebergte. De gantfche aen deland-bouwersin d'Alagoas,Heifchuld defer zaemen-fweering wierd de Maurits otde : ten einde dieroofte laft geleid aen den dronken ftee- neften verw.oeft wierden. DePalama- F"!mAret
voogd van fan Luidewijk en deszelfs
,
,
.
hoedaentgo
geheim-fchrijver Wilhem Negenton,die res zijn twee dorpen, lanx de rievier dorpen:
delandzaetendoorftuurfche wreed- Gungohuhy , fchuilende onder dichte
heid afkeerig maekten. Onder andere boflchaedje, fes mijl ten noorden van
zettenze vier en twintig portugeefen Parayba. d'inwoonders fes duizend ^ r ; „ .
uit enkele moedwil, zonder de minfle fterk,zijn meeft gevluchte Negers, die woonders.
lchijn-reeden, te land: daerze door de herwaerds zamen vloeyen, en'tland
Tapuyers zijn opgegeten. Maurits on- rondom af ftroopen, Zy bewoonen
dertuflchen beoogde een gewigtige hutten uit gevlochte takken en ftroo,
toeleg. Hy had het gemunt op de ftad achter welke hooven leggen, en lanBuenos Aires in 7 zuidelijk gedeelte deryen vol palm-boomen : bootzen
van Brafil, aen derieviütlaplata gele- na den godsdienft en 7 burger-beftier,
gen : alwaer een weg te land na Peru onder de Portugeefen gebruikelijk.
leide: weshalven zomwijl 'tzilverj Een flaef verkrijgt fijn vryheid, wanherwaerds , en de Negers derwaerds ' neer een Neger gevangen brengt bingevoert wierden: byzonder wanneer nen Palmares; doch, indien vry willig
eenige ongeiegendheid't vaerwater na derwaerds vlucht, geniet alle voorPanama toefloot.Terwijl Maurits alles rechten nevens d'andere. Zy leven by
Der Tortu- V ervaerdigdetotdefetogt, quam eenboonen, patates-wortelen, mandioca,
„tulloos- droevige tijding op 7 Reciffo: nament-Turkfche tarwe, twee-mael 'sjaerlijx
heid. lijk twee Portugeefche fchepen fmee- in-geoogft, wild-braed,(want tarn vee
ten eenig volk aen't eiland Thomas, word aldaer niet gevonden) en vifch,
onder 7beleid van Laurens Pirez : die welke de noorder arm der rievier AL
de Nederlandfche bezetting uit 7 fte- lagoa overvloedig verfchaft. Tegen
deken Pavaofa joeg: en de fterkte hard den avond te huis gekeert van de jagt,
belegerde. De fchaerfcheid van wa- zetten eerft rondom fchild-wachten
ter benoodzaekte veele trouwloofe uit.en danzen voort,niet zonder yzetot de vyand over te loopen. 'tStond lijk gefchreeuw , tot midder-nacht:
te beduchte,datgelijke bejegening de flaepen voorts laet in den dag.Terwijl
4
honderd vuur-roers , honderd,
ftad Loanda en Seregippa del Rey zoudedrie
ontflellen. Hier mede wierddetogt Mamelukken, en zeven honderd Brafina Chili, onder Henrik Brouwer, en de liaenen zieh vervaerdigen tot de togt
toeleg van Lichthart op Buenos Aires na de Palmares, quamen op 7 Reciffo de
geftaekt. Maurits dan waerfchonwde gezanten des koninx van Congo, die
de Nederlanders in Angola: zy zou- voor Maurits ten vereering bragten
den op haer hoede zijn, en voorzich- twee honderd Negers,een goude halsband en pot, behalven een meenigte
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Negers aen de Weft-Indifche maet-1 gewentte worden: als echter Nieuw
als ook der fchappy.
De gezanten verzochten land, niet alleen door 7 geen op d'eivor(l Sonho:
hulp regen den graef Sonho : die ver- landen Maragnon en Thomas onlanx
raederlijk toegeleid had, om den ko- voorviel; maer ook wegens ander
ning uit Congo te verdrijven : welke quaed vermoeden gaende gemaekt,
toeleg ontdekt was by afgeworpene uit Loanda twee honderd bus-draebrieven , onderteikent van den ftee- gers by nacht affchikte: ten einde hy
voogd cn biffchop tot Loanda, weinig 'topper-hoofd Menefes, nevens weite vooren eer Loanda door d'Hollan- nige andere, door welkers verraederders vermeeftert wierd. Maurits ont- lijke opftand vreefde , by den kop
haelde de gezanten vriendelijk: bood kreeg. De foldaeten dan vielen in
zieh aen tot middelaer,om 't gefchil te 'tkrieken des daegs deflaepende Porbeflechten: enfchonk haer een lange tugeefen onvoorziens aen : hakten
fullepe mantel met zilvereen goude veertig ter neder: voerden Menefes geboorden eenzijderokenfluyer, en vangen weg , en, nevens verfeheide
een bevers-hoed vol goude borduur- andere aenzienelijke perfoonaedjen,
fels. Eerlang quamen ook de gezanten een buit gefchat op meer dan honvan Sonho, biddende: 7t Belief de Mau- derd duizend dukaeten. Menbeftelrits, geen byftand te doen aen den ko- de voorts honderd en fettig Portugeening van Congo. Een der gezanten ver- fen in een onbequaem vaertuig, met
trok na7 Graevenhage.Zedett quamen weinig eed-waeren , om na Salvador
uit Congo twee andere koninglijke af- te fchepen. Defe zukkelden een gegezanten, die haer brieven openden ruime tijd op zee: acht ftierven van
voor den prinfe van Oranje Frederik honger: d'overige, ten been toe uithoedaenig_ Henrik. Dit waeren fterke mannen, geteert, liepen binnen Pernambuco:
de gezanten
van Congo fwart en vaerdig : zy fwierden haer alwaer Simon Alvares de la Benho, ontwaeren.
flag-fwaerden met een vervaerlijk ge- zet wegens de mishandeling aen fijn
zicht : danften op een vreemde wijfe: lands genooten gepleegt, fwaere
vertoonden de gedaente van haer ko- klagten inbragttegen Nieuwland,Mols Klagtevm
ning, zittende niet zonder ftil-fwij- en Kroes, aen welke 't hoogfle gezach J 2 £ £ J
gendeftaetigheid : als ook hoe de ge- over Loandaftond:zy hadden 7recht
zanten hem eer beweefen. Vorders der Volkeren gefchonden: en de bedroegenze gemakkelijk drie hon- fwooren beftands-punten meineedig
derd vijf en twintig ponden: haer cie- gebrooken. 7 Was billijk, dat de balraed beftond uit olifants- ftaerten. lingen herfteld wierden in haer land
ntv
Terwijl defe gezanten haer laft vol- en goed. Maurits antwoorde: Loanda * °<>*d,
trokken, verdroegen onderling Cor- behoorde tot de Weft-Indifche maet JJ,"
nelis Nieuwlandüee-voogd van Loan- fchappy : had over die ftad niets te
da en 7 Portugeefche opper-hoofd zeggen. De bewindhebbers, diefwePeter Cafar de Menefes , alzoo 'ttien- gen aengefproken, zullen zieh buiten
jaerig beftand nu geflooten was tuf- twijffel aen dit werk ten hoogften laefchen Portugal en 7 Vereenigde Neder-ten gelegen zijn: te meer nadien, lanx
land : dat Menefes , ( verfoeyende de draed van 7 geen buiten Loanda is
d'overlaft byfijnlandaerd op 7 eiland voorgevallen , lichtelijk füllen geraeThomas gepleegt) 7 geweft befproeyt ken achter 7 geheim des overlafts gedoor de ftroom Bengo zoude bebou- pleegt op 7 eiland Thomas. De vrye
wen , en de gevluchtelandzaetentot j Neger Chriftoffel Santches had bereeds
d'oude voet van handel en leven we verklaering gegeven : hoe Antonius
Nieuwlaud derom te zaemen roepen. 7 Beloofde
Cavalho uit het eiland Themas den toeuit Loanda
wierd
ter
goeder
trouwe
na-gekofland des zelve over-briefde aen Lauevervalt de
Portugeefen. men: ja Menefes zette Nieumland zoo rens Pierez woonachtig tot Lisbon: de
veel meel by., als tot onderhoud van Nederlanders waeren ten meerderen
duizend gekochte Negers vereifchte. deele door de landziekte gefneuvelt:
De Portugeefen en Nederlanders be- zulx 'tgantfehe eiland met kleine
gonden nu meer en meer malkander moeyte wederom gebragt konde worden
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den onder de Portugeefche kroon. Quoauguho, Ocioro, Upamema en VoiPierezrufle gefwind, metkennis des roguo , zonder vafte woonplaetfen.
koninx twee fchepen toe, kreeg laft Het zijn fterke menfehen, met wree- vreemde
van hoogerhand , de Nederlandfche de oogen en fwart hair: wijken geen JJJJJ?,
bezetting, het zy met beloften, het paerd in fnelheid. Wanneer deptie- puyers.
zy met geweld, te verjagen. Pierez flersin de boffchaedjen met den duidieshalven voor Lisbon zeil gegaen, vel te raede zullen gaen, mompelen
met'tbegin der hooymaend desjaers eenige woorden binnens monds: we1642. feftien honderd twee en veertig, wei- der gekeert fehreeuwen luids keels:
gerde eerft den gew7oonelijken toi aen ga,ga,ga,anh£S,dnnes,annes, je das ,je7 eiland Thomas : viel moordadig de das, je das",hade, congdeg: waer op
Nederlandfche bezettelingen aldaer 7 volk antwoord ,houh. In plaets der
op'tlijf: hield haer, gevlucht binnen befnijdenis der jonge kinderen gede fterkte, hard belegert : en vergif- bruikenze een in-fnijding. 7 Werk
tigde tegen 7 recht der Volkeren, de gaet aldus toe. De duiveljagers ftaen
wateren rondom. Ondertuflchen op een lange ry, trippelende enzindrukte d'honger niet alleen Loanda; gende. Een der priefters fwaeythet
maer ook Brafil. Om 7 quaed in het kind voor de gantfche meenigte rondtoekoomende voorte komen, vond omdoopt met 7 zelve een fluk weegs:
Maurits geraedfaem: de landeryen in wedergekeerthoud het opfijnfehoot
dAlagoas aen nieuwe volkplanters te vaft: terwijl een andere paep een gat
verkoopen. Over dit werk wierd ge- maekt door de ooren en lippen , in
fielt Henrich Moucheron: ten einde de welke zekere beentjens fteekt. De
velden rondom Porto Calvo en lanx moeder onderjufl^henfchreyd bitter.
de rievier Francifco, als Ook in d'Ala- By dezeverrichting, die metgezang
goas, bezaeyd wierden ,en brood ver- en danfery ejndigt, laet zieh dekoTogtvan ftrekten. Merk waerdig is de togt,' ' ningaltijdtegenwoordigvinden. De
Rudolf Ba- welke Rudolf Baron met drie metge| maegden blijven onder 'topzichtder
*vmTg. Zellen Tapuyers ter hand floeg. Uitj ouders, ter tijd de moeder haer eerfte
'tdorp Careri zonder eenige voor- ( maendflonden verneemt. Dit geheim
raed van mondkoften vertrokken, maektze den Priefters bekend, en deIiet7gebergte Cupaovaaen de rechter fe openbaeren het den koning: voor
zijde leggen: vorderde zeventig mij- welken de dochter, rood befchildert,
len landwaerd , zonder eenig volk gebragt word: die haer en hem zelf
t'ontmoeten : alleenlijk vond een met tabak berookt: en konftig na
berg, meeft beftaende uit Mofcovifch de krans , die de bruid op 7 hoofd
glas. Hier liep hy zuidelijk tot in de draegt, met een pijl werpt, indien de
dorpen der Waripebares en Carjprati:pijl treft, lekt de koning het bloed af:
vriendelijk onthaeld, vergezelfchap- waer uit de gequetfte hoop fchept
ten hem uit ieder dorp een : ten einde van een lang leven. Zoo haeft de man
graef Maurits bcgroeteden. Defe fijn vrouw befwangert, heeft hy zezond haer befchonken na huis. Doch dert geen vleefchelijke gemeinfchap;
Zeden der
Waripeba- de Waripebares en Caripati bewoon- maer flaept voorts by de andere wijres in Ca- den veertien dorpen op 7gebergt, ven , welker getal meer of minder i s ,
ripati.
welk Brafil ten wetten befluit: leven na ieders goed-dunken. De kraemby de jagt, vifchvangft , wilde hoo- vrouwen eeten haer eigen nageboorning cn allerley aerdvruchten : voe- te op. 7 Overfpel flaet den mannen
ren geftaedig oorlog tegen magtige vry: de vrouwen, op 7 zelve mis-drijf
Volkeren, verfpreyd over een vlakke betrapt, boeten 7 met de dood. De
boodem na den zonnen-ondergang. moeders en naefte bloed ver wantinMaurits leide Baron een jaerlijx in- nenbereidende geftorvene kinderen
koomen toe : om nieuwe geweften tot een vroolijke maeltijd. Als 7 planzonder ftil te zitten t'ontdekken. ten en zaeyen ten eynde gebragt is,
Doch de Tapuyers dwaelen wijd en roept de koning 7 volk en priefters te
zijd tuffchen de rievieren Grande, zamen. Hy zelf pronkt met groene
Rrr 3
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kranfen behangen : alle komen be- te voorfchijn. 7 Werk begonmetdanfchildert over 7 gantfche licchaem en fen en zingen. Daer ftonden fes prievol veel-vervige pluimen bezet te fters op een ry,dewelke zouden waervoorrfchijn : zitten ter aerde neder: zeggen. d'Eerfte nam een fteen, en
droogen eenige boom-vruchteri tegen fprak de Nederlanders hebben flag ge7 vuur :de vruchten geflampten met leevert aen de bezetting binnen Salwater gemengt worden zoo langge- vador; doch zijn nubeezig, om ondronken, tot wederom uit braeken. derling te verzoenen. De tweede
De priefters zingen, fteeken haer pij- toondeeen bloeyzem van Turkfche
v Vreemdt
terwe, en voorzeide een vruchtbaer
handei van pen hemelwaerd, en ftaen niet anders,
gewas der terwe. De derde hield een
de priefters danof in delucht een vreemd fpook,
puyersT door verbaeftheid weg - gerukt, be- witachtige key, en beloofde overfchouwden. Op de rugge van zom- vloed van mci;. De vierde vatte een
mige hangt een bondelken ftruis-vo- Heen gelijkende na brood, en gafte
gels vederen : andere werpen lichte kennen, hoe 7landveelbroodzoupluimen om hoog : ten einde zien, den voort-brengen. De vijfde ftak
hoe de wind waeyt. Zy gelooven dat een pijl en boog met pluimen behanop 7 gezeide bondelken brood uit gen opwaerd, en riep : dit is een
den hemel daelt. Wanneer in gras- fchenkaedjeder engelen : 7 wild zal
maend des jaers feftien honderd een dichter gevangen worden, als hier
en veertig, de over ftroomende rie- vederen flingeren. De feite nam een
vieren groote fchaede den land-bouw waffche klomp , waer uit bekend
toe bragten , zijn de duivel-jaegers maekte 7 gelukkig werk der by en. Zy
raed gevraegt. De koninglijke kalabas, eeren 7 hemels-teiken de Groote Beerin welke d'heilige fteenen cehuterah in. Wonderlijk in haer manier van
en titfcheyouh verborgen leggen,quam 7 licchaem te zuiveren : zy fteeken
een
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eenftronkgevlochten uit fcherpe bla- overleeden koning , heflenze gelijderen by 7 keelgat tot in de maeg, al- kelijk een naer gehuil aen. Het kowaer zoo lang draeyen tot bloed ning lijk gezach beftaet meer in rae-'
fpouwen. Pe? zoomers vloeyenze den dan gebieden. Pe zielen, der Godsdienft
ten fpiegel-gevecht te zaemen .7 Feeft gene die haer eigen dood fterven, ge-derT"'
wonderlijke duurt drie dagen. De kampers ko- loovenze onfterfelijk te zun ; maer '
k
™r'vtch' men wonderbaerlijk voor den dag: dewelke door vyandlijk geweer of
ters.
zy zijn omhangen metalderleiplui- vergif of een verflindend dier aen
men : draegen in plaets van laerzen | kant geraeken , worden na ziel en
boombaften om de voeten -. 'thooft licchaem vernietigt, Zy beuzelen weglimt van hooning: 7hair, in een gens de vos, dathy de gunft der god*
tuitgebonden, flingert achter af: op heid de G?po(e Beerinne van de Tade kruin pronkt een vederbos, en puyershttft a/geketrt; want voor etrondom den hals een pluimekrans -. telijke eeuwen Jeefden haer vaders in
aen d'armen bindenze de vleugelen een gejukzaeligeftand:welke den mde* vogelfobituh:over de rugge hangt komelingen , tot arbeid gefchaepen,
een groene tak : 7 gantfche licchaem niet mag geheuren, ter oorzaek de
is veelvervigbefehildert ? 7 hoofdhair gezeide God verftoortblijft, Zy fiel*
fteekt vol rood ftof. Aldus gaenze len den afgiond ten wetten, nevens
malkander te keer : en, indien] on- een donkere poel, alwaer de duivel
derling een wrok voeden, word het onderzoekt > hoedaenig de zielen op
fpelernft: zulxmeenigmaelverfehei- aerde leefden, wat dood ftierven. De
de fneuyelen. d'Qverwinnaer ver- goede worden overgefcheept na een
wijt den overwonnene met vreemde vermaekelijke valleye, alwaer overfprongen fijn verwijfdheid: en geniet vloedig vifch , vleefch en hooning
ten prijs des zelfs wijven en kinderen. valt. De boofe worden jammerli jk geSh mtt- Zy eeten deflangenmanuah vier eilen pijnigt. In de woeftijnen verbrand
m
lang Defe hebben aen deftaerteen hö- alles dorn weerfchij n der zonneftraeren , welken by 'tliehaem van menfeh len tegen de hooge toppen en diepe
of beeft met een geweidige flag liegten. Met de regen gevallen in
irüagen,flaenfichom een boom, en louwmaend , verfrift het gezengde
zuigen tot de laetfte droppel 7 bloed gewafch- Zy leven onderling vr«eduit 'tliehaem.Men vind hier ook Han- zaem, op gelijk recht om te eifchen
gen diervoegen vergiftig : dat door die niet heeft, en te geven dewelke
de minfte wonde den dood veroor- heeft. By nacht ftaekenze haertog*
zaeken ; ten zy 'tgequetfle deel ter- ten. uit vrees voor deflangenen anftond uitgefneeden of afgekapt word. der wild gediert. Tenzy de zon eerft
De priefters hakken de lijken aen den daeuw optrekt, zullen niet opkleine ftukken. Oude wijven brae- kramen. Haer vrienden ontfangenze
den de ftukken: de vrouwen knabbe- eerft blij delijk : daer na fchreyenze.
Lijken oplen
7 vleefch rondom de beenderen Voor een vyand is geen genaede. De
gegeten.
af : de beenderen , bewaerd tot het koning landovi, meer als honderd jaer
gewoonelijk feeft, worden geftampt, oud, verzocht ten houwelijk de
met water gemengt en gedfonken. fchoone dochter der vorft Iucker door
Doch de licchaemen van adelijke fijn priefters; doch afgeflaegen , beperfoonaedjen moeten niet als by dacht een loofe vond. Hy noodigt
edel-luiden opgegeten. Men huid lucker met fijn landzaeten tot een
de koning in , niet zonder vreemde fpiegel-gevecht. Defe vcrfchijnt: men
plechtelijkheden. De priefters, met Was wederzijds doende : wanneer de
vederen behangen, zalven hem met vrouwen uit 7 heir van landovi toewelriekende balzem , en zetten op vloogen : luckers kampers by 7 hair
fijn hooft een cierlijke kroon uit veel- greepen: zulx voor de wreedheid van Wreedheid
I nd9
vervige pluimen. Thans is ieder uit- landovi bloot ftonden : en een mer- ZT * ~
gelaeten in hippelen en zingen; maer, kelijk aental vermoord wierd. landoviVI.
zoo iemand begint te reppen van den fchaekt aldus de begeerde dochter.
.
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Hy had toenmaels veertien wyven teruit-voeringteftellcn. Weshalven
ef,v n
en fettig kinderen: befliep te vooren fchreef aen d'Algemeine Staeten des *? *
P i t t
Maurits
vijftig vrouwen. loan Rab een HoogVereenigden
Nederlands:
hoe
onmoam d'Algeduitjcher uit Waldek , die door laft
van graef Maurits vier jaer verkeerde gelijk was den Brafilfchen kring, eeni- "»'»»stae.
onder de Tapuyers, om haer fpraek te ge honderd mijlen wijd, te befcher- '
leeren, is zichtbaer getuige der voor- men metzoo weinig krijgs-magt: de
verhaelde vreemdigheden. Maer Portugeefen bedekten d'haet onder
Henrik Brouwer lichte d'ankers van vleyende veinzeryen: paflenopalle
Vier zeilen voor 7 Reciffo na Chili. On- gelegendheid , om 7 tegenwoordig
S T " dertuffchen overvielen eenige ben- bezit den Nederlanders uit d'hand te
den Brafiliaenen defterkteSiara: de wringen : zy vervloekten d'opgeflot-voogd Gideon tSltorritz wierd ne- flelde tollen, vryheid van gods-dienft
vens alle de bezettelingen en arbeids- den looden vergunt, en 7 uitbannen
luiden neder gehakt. 7Gelukte Ru- der Roomfche geeftelijkheid. En,
alzoo meer dan negen en vijftig tonBaron ver- dolfBaronbetet, die met weinige NeUrfouFai- derlandfchefoldaeten en honderd Ta-nen gouds ten achteren ftonden aen
puyers op 7 Groote Palmares, een ver- de Weft-Indifche maetfchappy, leimares.
fchuil der nutende Negers , ftout- den enkelijk toe : dm by beroerde
moedig aen viel: hy leide 7 dorp, ge- tijden nooit te betaelen. Zulx door
flerkt met een dubbelde heining, aen gewaepend ontzag in toorn moeften
koolen. Duizend huifgezinnen had- gehouden. Na dat Maurits defe brief
den zieh hier nedergeflaegen, behal- na't vaderland af-fchikte, gaf hy het
ven d'ongetrouwdc. Rondom lagen bewind van Brafil aen den hoogen
ruime zuiker-riet-velden. Hoende- raed over, de krijgs-magt aen Henrik
ren liepen in overvloed. Anders was Hoes hopman der graefelijke lijf-benhier geen buit te bekomen. Baron vel- de, en een ontwerp behelfende den /7/»„»,de honderd Negers, en voerde een-1 voet der Brafilfche land-beftiering. Wj***
cn-dartig gevangen weg : d'overige d'Inhoud luid aldus. Driedcrhande m"anettr\m
ontfnapten in de dichte bofichaedjen. flag van menfehen ftaen onder 7 ge- Bräfiittbe.
Maer t^Maurits verkreeg eindelijk zach deropper-hoofden, namentlijk Jlurm'
fijn lang verzochte oorlof, om te foldaeten, koopluiden en burgers,
ver trekken. Hy had nu door beleefde zoo Portugeefen als Nederlanders.
brieven affcheid genoomen van de Ook word de manier vanheerfchen
gezach-hebbers in Serinhain Porto verdeelt in een burgerlijke, kerkelijCalvo, Iguarazua, 1tamarica, Paray- ke en krijgs-heerfchappy. Leg enkeba , rio Grande en de raed op 7 Reciffo:
lijk toe, om de gunft der foldaeten te
die hem alle eenpaerlijk bedankten winnen: ten einde zy gehoorzaemen
voor fijn w7ijfe land-beflier , betrü- niet uit dwang, maer vry willig. Draeg
gende haer hert-grondige droefheid zorge voor de betaeling; want zonwegens fijn vertrek , welke buiten der geld worden de wapenen krachtwijfel geen kleine onheilen zoude na teloos. Men moet te meerover-helzieh fleepen. Doch hoewel de be- len in krijgs-ftraflen totgeftrengheid:
wind-hebbers der Weft-Indifche om dat de foldaet door ommegang
maetfchappy den af-togt voor graef met woefte heidenen lichtelijk woe^Maurits gefteld hadden, opd'aen- fte zeden over neemt.Houd een min164; vang der lente van 7 jaer feftien hon- zaeme gemeenfehap met de krijgsderd drie en veertig, ging de reis overften. Vergeefd'oorlogs-ambten,
toenmaels niet voort : ter oorzaek niet uit Zucht; maer aen die 7 verdiede graef gelaft wierd, de krijgs magt nen. Draeg ernftige zorg dat de
te verminderen tot achtien vaendels, landman noch zuiker-moolens overen d inkomften van die de kerk, of laft lijden door foldaeten. Verbind
'traedhuis bedienden te befnoeyen, eenige Portugeefen van aenzien met
eer te huis keerde. Hy vond hier groobelotten en vriendelijk onthael: om
tefwaerigheid om zulk een raed-flot
uit haer bericht te krijgen, wegens de
toeleg det Portugeefche kroon. Houd
d'over-
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d'overloopers verdacht. Laet geen ftaen, en d'eetwaer op een gezette
veftingen vervallen. De brug voor prijs. De Roomfche priefters zullen
Boavifta dient noodig voorzien van geen zending ontfangen van Salvaeen ftetke reduit, en de brug tuf- dors biflchop: noch de grenzen, gefchen / Reciffo en Maurits-ftad zorg- hoorig tot de Weft-Indifche maetvuldig bewaert. De verraderfche/V- fchappy naderen, dan by verkreegen
tugeefen handel geflreng, na verdie- oorlof, enafgeleide eedvangetrounen ; doch verbind anderzints defe wigheid. De kerkelijke inkomften
landaerd, zoo lang buiten mifdrijf moeten vervallen aen de gemeine
leeft, door beleefdheid en weldae- fchat-kift. De looden mögen geen
digheid. Vergun niet alle 7 gebruik nieuwe fynagoogen timmeren.noch
der wapenen. Ik heb zulx niet alleen iemand tot 'tjoodendom trekken,
toegeflaen aen weinige Nederlanders, noch een Chriften vrouw ter echt neFranfche en Engelfche, die in 'tland men, noch den Chriften-leer laftehaer verrichting hebben: als ook et- rcn. Zedert Maurits dan op alles wij- igMritt
telijke Portugeefen , dewelke zieh fe ordehad gefielt, vertrokuit Mau- vertrekt n*
verdeedigen moeten tegen ftruik- rits-ftad door Paratibi en Iguarazu na HoUamt»
roovers en 7 wild gediert. Stelt de Parayba : alwaer landovi aen hem
tollen niet te hoog, De gierigheid van zond drie vanfijnzoonen, met twinde bezorgers der ding taelen dient tig Tapuyers , verzoekende : hy benoodwendig beteugelt. De laft van liefde fijn vertrek te ftaeken. Twee
de bewindhebbers zal niemand te der zelve , nevens vier Carapaten en
buiten gaen: ten zy zomwijl de^wel- Waypebaeren , die onlanx zieh meeftand der Brafilfche ftaet zulx by by- fters maekten van 7 Groote Palmares,
zondere voorval noodwendig ver- gelijk ook vijf Brafiliaenen, Hapten uit
eifchte. Vorder yverig d'uitftaende de fchans Margareta met hem fcheep,
fchulden van de Weft-Indifche maet- den twee en twintigfle van bloeyfchappy. Alleenlijk handelwat zach- maend desjaers feftien honderd vier KJ44.
terdebezitters der zuiker-moolens: en veertig. De vloot beftond uit dar- fijn vloot >.
ter oorzaek meenigwerf een fchaers tien zeilen, bemand met duizend vier
gewafch haergeld-kiften ten achteren honderd koppen van allerley flag,
zet. Straf zonder uitflel de ftraed- voerende koop waeren gefchat op
fchendery. Verkondig vryheid voor fes en twintig tonnen gouds- Maurits
een ftruik-roover, indien hy fijn me- liep binnen Texel: ftapte onpaffelijk
de plichtige aen 7 gerecht overlevert. aen den Helder uit: en deed einde- hy doed feLaet de dag des Heere naeu w by ieder lijk bericht wegens fijn Brafilfche richt mdm
onderhouden worden. Stel 7 her- land-beftier.Hy verhaelde dan onder JSXT"
bouwen van Olinda vry , en fwaere andere: hoe Braftl eertyds plagt tele- toejiand
ftrafophetdobbelen. Die den Spaen- verenjaer voor jaer zeven en twintig vattBr*P '•
fchen ftruik-roover Soute levendig of honderd mael honderd duizend pondood in handen brengt, begiftig rij- den zuiker,van welke de koning tienkelijk Om alle ongerechtigheid den trok,behalven de flechtfle zuiker
voor te komen, is noodig7gewigt panella, die driewerf meer ponden uiten eilen te yken. De burgerwacht maekte, als 's koninx tienden. Nielaet naeuw waergenomen, en geen mand vermögt dit zeet gewafch eieed-waeren uit 7 Reciffo vervoert ders vervoeren, dan na Portugal, en in
worden. De wetten gemaekt tegen fchepen t'huis behoorende tot Lisbon,
gods-lafter, hoerery en overfpel voer of in d'eilanden Tereera, Canaria, en
itrengelijk uit. Teiken de vrye lui- Madera. Drie honderd, zoo galden in een byzondere blaflart aen. joenen als karveelen hielden haer
Laet de vier buite-vaders den wee- in t vaer water : de welke geduurig
fen naeuw gaede flaen. Vrye vifch- na Brafil voerden wijn, oolie, meelf
vangft zy allen vergunt, behalven gezoute vifch , lywaed wolle-laein verpachte wateren en vyvers. De kenen, yzer, kooper, en andere Euburgery moet aller wegen opgeweer ropifche koopmanfehappen : waer
S ff
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voor zuiker te rugge bragten tot gro- is een verval der gemeine fchat-kift
tewinfl. Brafil, zoo verre behoort enverwerring aller reekeningen. De
ender de Weft-Indifche maetfchap- trouwloosheid defer landaerd brengt
py , ftrekt zieh uit van de rievier Real geen minder onheil toe; want zy
zoekt flechts gelegendheid, om het
in 't byzon- af welk Seregippa fcheytvan Salvader van Se- dors landvoogdyfchap , tot Marag- Nederlandfche gebied van den hals
regippa .non toe. Seregippa zelf beflaet lanx de te fchudden : en te gelijk op dufdaezee-kufl twee en dartig mijlen: en is nige voet nooit te betaelen. Dewijl
alder-eerft door Chriftovan de Barrosde mandioca , 7 voornaemfle voedCardofo onder Spanje gebragt. Cardofo
zel in Brafil, fchaerfch word voortgevolmagt byde Spaenfche koning, geteelt, by gebrek van land-bouom dit nieuwe geweft te bevolken, wers, rijfen d' eetwaeren tot een zeer
lokte vele uitfan Salvador: die aldaer hooge prijs. Waerom ook 7 verhonvier zuiker moolens , een ftedeken gerde graeuw tot dievery en roof,
van honderd huifen, en vier honderd byzonder ten platten lande, uit-fpat.
af fchutfels voor groot vee timmer- De handel met brafilien-hout word
den. Doch't ftedeken, door d'oor- infchelijx t'eenemael inftallig gelog ver woeft, heeft niet na-gelaeten maekt : ter oorzaek geen orde isop
als een droevig overblyffel. 7 Vee is 7om-hakken der boomen. Behalden Nederlanders in handen gevallen, ven de tollen geeft de zuiker groote
of van de tygers verflonden. d'in- winfl. Ondertuflchen evenwel, nawoonders kraemden wederom opna dien de koop-handel zeer verflaeuwt,
Salvador. Veel fwaerigheden belet- zal d' ontfang en uit-gift van Brafil
van "Per- ten Seregippaes herftelling. Pernam- malkander niet verre ontloopen.
nambuco ; buco behoeft in vruchtbaerheid voor
Veel wiffel-brieven komen bedriegegeen land des aerdboodems te wij- lijkte rugge. Veel pakken zieh weg,
ken, tenzy daer de grond zandigof zonder de fchuld heeren te voldoen.
fteenachtig valt. De velden voeden Niemand zet geld op renten, dan
overvloed van fchoon vee , de bof- onder pand. De pak - zolders flaen
fchaedjen wild en gevoogelte , de leedig, d' Huifen mögen het derde
Oceaen en rievieren allerley fmaeke- deel in huur of koop niet maeken,
lijke vifch. 7 Word niet verder als als voor weinig tijd. De prijs der
acht mijlen landwaerd bewoont: ter Negers is een vierde afgeflaegen. Amoorzaek de ftrand bequaemft valt bachts luiden hebben geen werk.
voor alle toe-voeren uit-voer. Ook Men konde zedert twee jaer den
konden de Portugeefen om haer klein foldaet geen betaeling doen. Doch
getal zieh niet wyder verfpreyden : tegen defe onheilen dient herftelte meer1 nadien fterke tegenftand
ling gefocht, d'Armoede der Portu- raedmhervonden by de Brafiliaenen. Men begeefen
ontftaet ten deelen uit dever-Ä*»* ™»
getal der groot'tgetal der Negers, die dezui£r 1
Hegers:
woeftende
oorlog,
ten
deel
uit
^' '
k er-moolens bearbeyden tuflehen
de rievieren Grande en Francifco, ophoop gefchept op de Spaenfche
veertig duizend. d'uithoek Verde, vloot; want alzoo geen andere geMina , Angola , Ardra en Calabariadachten voeden , of de Nederlanleveren jaerlijx doorgaens drie dui- ders zouden nu ongetwijfelt Brafil
zend: om 7 getal der gefturveneof quyt geraeken, kochten de landen,
gevluchte te vullen. Dit geweft had zuiker-moolens en Negers tot een
rijkelijk haer zelf gevoed: ten zy de zeer hooge prijs, onbekommert
luyigheid en quaede huis-houding voor betaeling. Demaekelaers dreeder Nederlanders 7 gebrek van levens- ven infchelijx de koop vinnig voort,
middelen had veroorzaekt. Vorders om het genot van haer gewooned'oorzaeken des vervals in Brafil zijn lijke trek-geld. By defe duure inOorzaeken verfcheiden. Als namentlijk degroo- koop quamen verfeheide andere quades vervals
te fchulden, die de Portugeefen ten den ; want de laege prijs der zuiin Brafil,
zeer merk- achteren blijven : waer op ge volgt ker , fchaersheid van leef-togt, fterfwaerdig:
te onder de Negers aen de kinderpokjens,
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pokjens , verzuim der landbouw, groote drang aen de man geholpen,
fchaeden door waters-nood , 7 ge- veeltijds met de koopers, die nooit
wormte lagartas , ratten , muifen, denken te betalen, op den buit
llruik-roovers en verzengde aerde ftruikrooven. Dit quaed konde lichwegens brandende hette, hadden de telijk voorgekomen , wanneer de
Portugeefen zeer ten achteren gezet. koop gefchiede voor gereed geld, of
Hier quam by , datze veel geld fpil- ten minften onder goede borg-togt,
den aen pleyten en hooge renten. De muht moet noodwendig tot vooDefe onheilen hebben geen kleine rige gang herfteld. De gemeine fchatkrak gegeven aen den koophandel: kifl was licht verbetert indien uit *V*gelijk ook 7 afzettenvan der munt. der land meer lijftogt geftiert, 7 geDe verwiffeling der beftierders over tal der gezach-hebbers over burgerBrafil heeft ook fwaere ongelegend- lijke en krijgs-zaeken befnoeyt, de
heden nu en dan gebaert : alzoo fchuld voor de Weft-Indifche maetdoorgaens vertrokken , wanneer by fchappy niet te flap of te hard in-geervaerendheid kennis van zaeken maend, en 'tgroote geld, aen het
kreegen : daer verfche ftaet-volgers bouwen van fchepen gefpilt, verdoor onkunde meenigmael 't werk mindert wierden. Waerlijk men moet
verbrodden. Men gaf ook zomtijds i belangende' de Brafilfche ongelein 7 Vereenigde Nederland te veel g cgendheden iets toe -fchrijven aen
hoor aen de klagten van zommige Gods wondere beftiering, iets aen
mifnoegden , die meer haer eigen d'onachtfaemheid, meer aen d'ondriften , als waerheid by-bragten. voorzichtheid , en alder-meeft aen
Hierom kreegen de Brafilfche be- de algemeine verarming. Wanneer
ftierders zomwijl een laft voor Bra- de Ooft-en Weft-Indifche maetfchapfil ten hoogften fchaedelijk. De py en, twelk in de moolen is, tot
naefte weg dan, om dufdaenige een licchaem vereenigden, 7ftond
fwaerigheden te verbeteren , was : gefchaepen: dar de Spaenfche kroon
den Portugeefen 7ijd te vergunnen eerlang Peru en Mexico zoude quyt
tot afleggen der fchulden : en im- raeken. Aldus heeft Maurits opemers niet aen te flaen 'tgeen tot de ning gedaen van den Brafilfchen toezuiker moolens behoort : aenge- ftand voor d'Algemeine Staeten,
zien de zelve, van 7 noodige werk- prins Frederick Henrik en bewindtuig berooft, tot meer als d'helft hebbers : by alle hertgrondig beaf'flaen. Ook behoort de bijtende dankt wegens fijn wyfe land-beftier.
woeker, welk de fchuld-heeren den Zulx geen kleine luifter toegebragt
niet betaelende goddeloos afknee- heeft tot fijn doorluchtige flamme,
velen , tot een vry laeger prijs ver- welke den kaifar Adolf, de beruchmindert. De verquifting op over- te prinfe Rene Chalon , de twee verdaedige maeltijden en het prachtig maerde Engeibrechten , en verfeheigewaed diende infchelijx by ftren- de andere oorlogs-blixemen roemgc wetten beteugelt. Vorders kon- waerdig telt. Sijn vader loan erken- Stm WÄ de de Weft-Indifche maetfchappy de voor broeder Wilhem ftadhouder komft van
ter been blijven : indien verbod ge- van Vrieftand en Groeningen. Sijn SJjjf-^
daen wierd op de zuiker die Ooft- moeder Margareta een dochter des
Indien leevert. 7 Gaet fchandig toe Holfteinfche hartogs baerde tot Dilmet 7 over voeren der Negers uit Afri- lenburg, behalven loan Maurits de
ca na Brafil; want doorgaens een oudfte zoon, Georgius Frederyk, Wilmerkelijk aental door hongers-nood hem Otto, Henrik,Bernard,Chriftiaen,
en ongemak fneuvelt. Binnen ander- loan Erneft en ettelijke dochters.
half jaer zond onlanx Africa vier en Zedert Maurits vertrek , voerden
feftig duizend , van welke vijftien Hamel, Baffi en Bulleftraeten 7 meefte
honderd vijf en twintig om hals ge- gezach over Brafil. d'Onkoften, by
raekten. 7 Verkoopen dient niet min den oorlog gemaekt, wierden be
verbeetert; alzoo de Negers, in een fnoeytren de bezettelingen tot feftien
S ff %
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honderd koppen vermindert. Men den Nederlands, zoude zulk een mishield geen hand aen eenige veftingen. drijf in haer vervloeken , ja helpeft
Portugee- De Portugeefche koning loerde on- ftraffen. Dufdaenig was haer VOörfche koning
dertuflchen op dufdaenig verval; want geeven. Ondertuflchen verging een
loert op
Brafil.
die zieh aen Braftl zoo veel gelegen rijke Vloot, van 7 Reciffo t'huifwaerd
liet, als aen fijnkoningrijk : te meer gekeert: en Andreas Vidal komtöp
dewijl bevond, hoefijnvoorzaet Se- 't Reciffo: neemtfijnverblijf by Vitra:
bafliaen vier en veertig honderd dui- alwaer hem d'heeren der zuiketzend dukaeten jaerlijx uit Brafil trok, moolens dagelijx begröeten, en den
behalven de fchenkaedjen en winft by eed der getrouwigheid aen den Pol"
de Portugeefen gemaekt. Salvadors tugeefchen körting plechtelijk afleiflee voogd kreeg laft,een 00g in 7 zeil den. Hy verhiaehde haer vorders vmaedny
te houden: men zoude hem eerlang voor den dag te fpringen, zoo haeft vä^dai
van fchepen en volk voorzien. Niet d'aenflag begon : ten einde met de zeer ußig
weinig hielp tot de verradery een Mu- Nederlanders gehandelt wierd, gelijk bftk in.
laet loan Fernandes Viera. Defe, langden Caftiliaenen was weder- vaeren. „ „ ^
op-gevoet ten huife eens raeds heer Stelde vorders tot uitvoerders der ge- **
binnen 7 Reciffo, had alle geheimenif- Wichtige toeleg Viera, Antonio Cavalfen fehrander door kroopen : will cantelca en Amador da Rouge , en by
zieh in veelerftaet-kundigengunftin haer afwefen Francifco Gomes Morres,
te wikkclen : mits haer nu en dan Lopes Coriadeto, leronymo Cadexa en
eenige vreemdigheden vereerde: de kolonel Emanuel Heyros Sequeira.
pachte d'inkomften, die de Weft-In- DochVidal,na dufdaenige verrichting
difche maetfchappy uit de zuiker- in Pernambuco, kreeg een yry-geley
moolens vorderde. Eindelijk mif- brief op Parayba: alwaer hy 7 werk op
noegt, ter oorzaek d' hooge raed geen gelijke voet beftelde: en keerde te
af flag toeftond, daer klaegde over rugge binnen Salvador: uit welke ftad
verlies byfijnpacht, houd heimelijke eerlang ettelijke benden trokken, om
Vier*
hrouwt ver zamen-handeling met Andreas Vi- 7Reciffo,
Parayba en rio Grande te
raed tegen
dal:
ten
einde
ter
gelegener
tijd
de
Neoverrompelen.
De hooge raed kreeg
Braßt-,
derlanders op 7 lijf viel. Hy had nu ter hierafkundfchap ; doch floeg het als
fluik meenigte wapenen en oorlogs- noch in de wind. 7 Werk was aldus
behoeften by een : wanneer een lode bedecken. Antonio Cavakantelca,fche- sengr$uwt.
Mofes Accoignes zieh wegens fchul- pen binnen Maurits-ftad, rechte een £ j / T ^
den verbergde ten huife van Viera, prachtigebruiloftaen voor fijn doch- eißb*
een mijl buiten 7 Reciffo. Alhier ver- ter, ten huife van Viera .• alwaer de
zocht tot deel-genoot der zamen- voornaemfte portugeefen, nevens de
fweering, veinfde toe te Hemmen; raedsheercnenkrijgshoofden,gcnoo
doch pakte hem met 'tkneken des digt waeren. Over maeltijd zoudmen
Atcoigr.es daegs weg ,en bragt 7geheim aen den fchielijk alle Nederlandfche dienaers,
hrengt
hoogen raed; die'taen-brengen geen en voorts haer beeren, dert hals bree'tverraed
geloofgaf,
alszijndedoor de Portu- ken.Op defe moordadigeverrichting
uit.
geefen inflaepgewiegt; want, gelijk moeften ettelijke zieh na 7 Reciffo hevoorgaven,zy eerkende geen overig- ge ven,met tyding van daenkomft der
heid , dan de Wefl-Indifche maet- bruilofts galten. Een gedeelte zoude Groimeiifki
fchappy : indien ooit vernaemen, dat binnen dringen .• een gedeelte wierd to*i*g *«
by iemand eenige opfland broeyde, gefchikt tot bevyarirtg derpoort:ter tij d }„**"'
zy zouden zulk een verrader zeit aen toe 7 overige heir aenquam, die zieh
Loos heid kant helpen. Het kan ons niet betcr van Maurits-ftad en de wapen plaetder Porta- gaen, zeidenzealsnu: dewijl volkoo- fen konde verzeekeren. Ettelijke barliefen.
men bezit van goederen, vrye oefe- ken, in fchijn als of zuiker moeften
ning der gods-dienft en 7 befte 7 geen laeden , zouden d'haven en vefting
Europa levert gunflig genieten. De aen de dijk bemächtigen. AI wat lePortugeefche koning, wien zoo veel ven ontfangen had wierd ten flächgelegen leid aen degunfW« Vereenig- i g gefchikt. Onder de fterkten van
rio
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rio Grande en parayba waeren open- welke voor den Portugeefchen kobaere fchouwfpelen afgekondigt, tot ning niet gewaepend te voorfchijn
welke de bezettelingen haer buiten quamen. De kolonel Hous , hier af
twijfel zoudeh laeteri vinden. De verkondfchapr, trok met vijf honderd
fpeelders verbergderi onder haer kle- koppen na Poiouca den Portugeefen onderen een piftööl eh pook: dekijkers der d'oogen, die in de naefte boffchen jjjjj»voet
fchielijk argemäekt zijnde, vervieleh verftröoyden. Hy las vorders een
de fterkten van zelf in haer handen. plak- fchrift af: waer by yder vryheyd
Om elkander naeder te verbinden tot kreeg tot haer wooningen te keeren,
uitvoetihg van fulk een bloedige toe- en vergiflenis wegens de gepleegde
leg, had fiera de voornaemfte hoof- opfland , indien op nieuws den eed
den der laemenfvveering op 7 hoog van getrouwigheid deeden : alleenoutaer düure eedeh afgevordert. De lijk bleven buiten de vergiflenis geVier en twintigfte van zoomer-maend flooten de belhaemers Viera , cavaldes jaers feftien honderd vijf en veer- cantelca en da Rouge: op welker lij ven
word meer tig was ten moord geftemt: wand'hooge raed negen duizend guldens
enmeromt- h e e r w e inig dagert te vooren 7 ver: zette. Dit maekten twee honderd
raed uitlekte door twee Portugee- inwoonders binnen 7Reciffo gaende,
fen en vijf Jooden , die de zamen- om , onder hopman Blar landwaerd
fweering hadden toegeftemt; doch verfpreid, de gezeide verraeders aen
namaels een wroeging kreegen, we- te treffen .Eindelijk byZ/wtf vervoegt,
gens zulk een moorddaedig opzet. volgden de veldvluchtige PortugeeOok ontfing de raedsheer Moucheron fen. d'Hooge raed vaerdigde in een Gezantzeker bericht: hoe de Portugeefche jagt d'hopmannen vander Voort en-^J^J^
koloflellen Camarron en Diez met Hoogflraeten aen Salvadorsfteevoogdßee-voogd:
groote krijgsmagt uit Salvador in aert- Antonio Teiles de Silva, wegens de
De verrae- togt herwaerds waeren. De hoogeVerraederlijke opfland der Portugeeder viera ra ed", die Viera gemakkelijk by dehfen , waer by Camarron en Diez uit SalZSSJdL fcob konde krijgen , ontbood hem vador ten hulpfteun afzakten. Dit
tigheiddes door een Jode Abraham Coing: onder heilloos fluk , zeidenze, konde by
hooge-raed. V0fOrgevert oiii eenig verdrag, met de
d'Algemeine Staeten niet anders als
Weft-Indifche maetfchappy aenge- een mein eed ige verbond-breuk der
gaert , te fluiten. Viera beloofde te- Portugeefche kroon opgevat. Silva
gen den avond te komen; dochver- antwoorde : Camarron en Diezfton-fijnantmoedende , wat hier gaende was, den niet onder den eed van Portugal: woord*
vlucHte boflchwaerd,en waerfchouw- hy wilde d'afvallige in pernambuco
de gefwind alle andere met-plechti- door aenzienelijke perfoonaedjen
ge: dewelke hem ten grooten getae- tot haer plicht vermaenen : ten einde
le volgden. De foldaeten, tot onder- de Weft - Indifche maetfchappy volzoek van Vieraes huis afgevaerdigt en kOomen Vergenoegen mögt fchepde vordere wooningen aldaer, von- pen. Doch Dirk Hoogflraeten, die in Hoogfiraeden hitt als kinderen en oude man- morid- gemeinfchap buiten vander ten'fcbtlm'
nen. Raedsheer van Houten fpoeyde Voorts kennis met Silva getreden was, fJZB.
Van Htm. met zeven Zuiker-fchepen na Parayba.- verdröeg voor groot geld, hem d'uittens voor
verzekerde de fchahfeii Margareta, hoek Augußijn over te leveren. De
zorge.
Reftinga €n Antonio: ruimde voor de verrader was aldaer wachtmeefter:
en
Brafiliaenen, verhuift uit häetbuürtefi kreeg op 7 Reciffo gekeert, de flot
en dorpen, plaets opin d'huifertbin- voogdyfchap der gezeide fterkte: ter
nen Frederikftad, by de Portugeefenoorzaek, beducht voor quaedververlaeten. Amador da Rouge tukte met moeden 7 geen Voort konde vatten uit
een bende uit Poiouca Vyandlijk door fijn heimelijke handel met Silva, hy
Wreede ver. 'tland :floegzeven Hollaridfche ma- den raed bekend maekte : hoe hem
richtingen troofen dood : doorgriefde drie Joo- Silva tot overleveren van d'uithoek
van da
den : rechte aller Wegen galgen en Auguftijn verzocht had: welk verzoek
Rouge.
wippen; dreigende op te hangen, de- inwilligde , met geen ander inzicht
Sff 3
dan
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dan een nouwloofe in eigen netten oorlogs-vloot voor de wal yan'tRete vangen.en d'afgezondeneP0r/«g*e- ciffbliep. Terwijl de tweegevolmagfen aen kant te helpen. Indien de raed tigden met dufdaenige laft na de Porde minfte wantrouw voede, zy be- tugeefche vloot voeren, poogde een
liefde fijn dienft eiders te gebruiken. Nederlandfch fchip, hoewel de wind
Terwijl 7 werk op dufdaenige voet geenzints diende , buiten d'haeven
< WreedheiX
ftond, vielen ander half hon derd Ta- te loopen, om Lichthart te flerken.
der Tapuyers in puyers , beleid by een hoog-duitfche Dit verfchrikte Bonavides: zulx noorConahou.
foldaet Jacob Rabbi, uit haer naere delijk voor wind af liep. Lichthart
boffchaedjen Conahou, een groot vlek, achterhaelde een jagt uit de vluchtenonder de landvoogdyfchap rio Gran de vloot. Teland befloeg het den Porde : ftooven ter kerk binnen : ver- tugeefen beter : die twee duizend
tu oorden alle de Portugeefen : aten fterk, onder Vidal, Diez, Camarron
7 raeuwe vleefch : en vernieldende en Accognes, de vefting Serinhain be- dtIn*Hujö
T-* ir I S
lm vtrovem
plaets ten grond toe. Hous beftorm- n
Ongelukkige
ltormden. Derranlche hopman Mon- rensmnverrichting de zeer ongelukkig den berg Santan7
h in
van Hout. tan, alwaer de vyand fterk begraeven tagne konde w einig tegen weer doen: * lag : zulx met verlies van ftijf hon- alzoo niet meer als veertig man, onderd koppen, waer onder hopman voorzien van lijf-togt en oorlogs bel0,moetiaftrekken. Ondertuflchen hoeften uitmaekte. Negen dagen
Maurit sßaden Tri brak d' hooge raed twee deelen van floeg hy de ftormen af : bedong
bürg jam- Maurits-jladaf, als ook 7 prachtig pa- voorts twee barken ten aftogt na'tRetnertijk afciffo. Doch de Portugeefche vloot ge- hatr.vlm
gebrooktn. leis Friburg, waer voor de looden aen
graef loan Maurits gebooden hadden raekte onderling over hoop. Bonavi- ' m,g'
fcs tonnen gouds. De heerlijke tuin, des wende nevens weinige zeilen op
welken de beruchte TheffalifcheTcmpelLifbon : d' overige liepen weder onmoeften wijken, wierd infchelijx uit der 7 Reciffo ten anker. Uit de gevangeroeyt. Men arbeide ook nachten gene vlootelingen quam bericht: hoe
dag aen de vervallene veftingen van tot geen ander einde zieh ter eerfler7Reciffo. Middclerwijl bragt de zee- mael voor't Reciffo vertoonden : dan
Tortugie- voochd Salvador Correo de Bonavi om de Portugeefen, volgens heimelijk
fche vloot
voor 't Re- des vier en dartig fwaere zeilen ten befprek, door haertegenwoordigheid
ciffo.
anker voor 7 Reciffo. Sijn galjoen tot de waepenen op tehitzemtemeer
voerde fettig m etaele ftukken. d'Am- nadien aenTamandera twaelf honderd
mirael Lichthart liep met vijf lichte koppen aen land zetten , behalven
fchepen tegen Bonavides uit, en liet 7 leger by Camarron en Diez uit Salvahem weten : indien afzakte, dewijl dor na Pernambuco over land gevoerd.
boven wind lag, zoude verneemen, Hous, te rugge ontbooden, bleef ech- j J ^ Ü
of niet vijf fchepen onder d'oogen ter met vijf honderd man op de komft gen.
derfden zien een vloot fes-mael fter- van hopman Blak, af-gevaerdigt om
ker. Bonavides fchikte twee booden de Portugeefche vrouwen aller weaen Lichthart, berichtende: hy quam gen af te haelen,drie mijl buiten 7 Reals vriend, om te dempen der Portu- ciffo wachten : wanneer hem Vidalter
geefen opfland in Pernambuco : ten midder-nacht met twee duizend Porwelken einde ettelijke benden be- tugeefen op den hals quam. De Brafireeds aen Tamandera te land had ge- liaenen, die de helft van fijn heir uitworpen. Lichthart zond de booden maekten, ontfnapten door de vlucht.
lichtharts in een floep na 7Reciffo: waerop de
Zulx weinig meer als twee honderd
htldendaed.
hooge raed twee uit 7 midden der Nederlanders tegen Vidal vochten.
vergaedering volmachtigden: om Eindelijk afgemat, moeften zieh alle
by Bonavides te onder ftaen, wat laft ter befcheidentheid der overwinnaers
en oogmerk had , belangende fijn ftellen :*die haer, nevens kolonel
togt herwaerds: te meernadien, zon- Hous, gevangen weg-voerde na Salder voorige verwittiging, tegen 7ge- vador. Zedert defe nederiaeg gaven
floote tien-jaerig beftand , met een de Nederlanders, ge vlucht binnen de
naefte fterkten, 7 veld ten betten.
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Namen der Scheepen.
a.
b.
c.
d.
c.

Den Tortugeefchen Ammirael.
DeJfelfsVies.Ammirael.
De refl van haere Scheepen.
Drie van haere Barken.
Drie Karaveeis die in'tgatop
de wacht hadden geleegen.

f.
g.
h.
i.

De Battery des vyands.
't Schip Uitrecht Ammirael.
't Schip Ter Veer.
't Schip Zeelandia Vice-ammirael.
k. 't Schip Over-rffel.

1. De Fluit Soute lande.
m. V Jacht de Guide Ree.
a. o. De Iluyt Leyden en 't Jacht
den Eenhoorn.
p.q. 't Dogboot en drie vanonfe
Barken.

ciffo twee barken vol oude mannen,
ongmeine Qp»/ Reciffo liep alles over hoop. De
VgenS' putten, rondom Maurit s-ftad gedol- vrouwen en kinderen: ten einde 'tRebinnen v e n , leverden niet dan brak water: ciffo zendende verfwakt, en ontfan'tReäffb. w a e r ^ Q o r £ e z i e fc t e n toenamen.Vidal gen de befwaerd wierd. Terwijl Hoogwegens fijn bevochte zegen moedig , ftraeten dit beide aldus met Vidals kenrukte na d' uithoek Auguftijn : alwaer nis beflelde, eifchten de portugeefen
buiten twijfel 7 hoofd had geftooten, door een ttommel-fiaeget't Reciffo op:
tenzy wel will; hoe hy met Hoog- en kreegen 7 flot aen duithoek Augu- *$*%*'
ftyn in, voor achtien duizend guldens,
vervhekte fira€ten\\ond, die 'thoogfte gezach
fiSf* binnen de fterkte voerde. 'tScheen en een koloneis plaets, welke Hoogftraeten belooft wierden. Voorts ontHoogßrae- defe verraeder niet genoeg tezijn:
tm
'•
dat zulk een onwinnelijke vefting fing de bezetting, fterk drie honderd
den vyand overleeverde , ten zy man.hooft voor hooft,dartig guldens.
een dubbelde dienft den vyand toe- Gefchikt tot een regement van fevenbragt, met'tReciffo van levens-mid- de-half hondert koppen ontfing Hoogdelenen krijgs-behoeften t'ontbloo- ftraeten ten hoofd. Geen volk maekte
ten. Hier toe dan gebruikt hy een meer ontzach,als dit. Daegs voor 7 odubbelde lift. Men ontbieduit7 Re- vergeven van dit beruchte flot, beciffo, quanfuis door hoog-dringende vocht d'ammirael Lichthart een heernood, foldaeten, leef-togt, koogels, lijke zeegen ter zee. De Portugeefche
lont, buspoeder :en verzent na 7 Re- vloot feventien zeilen fterk, geankert
voor

BOEK:
voor Tamandera, federt Bonavides metdelde een Hollandfchefarjant binnen
d'overige fchepen na Portugal over- Olinda, die de plaets voor duizend ^ j j ™ ftak, wierd by Lichthart held-daedig guldensen een Portugeefch vaendel
aengetaft. Den negenden van herfft- verkocht : en fijn foldaeten tot een
maend des jaers feftien honderd vijf moord-daedige flachtingverried. Alen veertig ging de fcheeps-ftrijd aen. dus wierd 7 Reciffo rondom benaeuwr,
Lichthart voerde 7 fchip Uitrecht.Vor- en binnen niet minder. De dorft, Gmtge.
ders behoorden tot fijn vlagge de onder een brandende hemel, en door ^kvm
fchepenZeeland, Veer,Over-Tfal, de zoute Hollandfche fpijs te meer ver- y^J*».
fluiten Zoute-lande en Leiden , de j ag-oorzaekt, konde met brak water«/».
ten Guide Reede en Eenhoorn, een dog-(want geen ander was te bekomen)
boot en drie^barken. In 7 gat der ha- niet geflift. d'Honger nam dagelijx
ven van Tamandere hielden drie Por- toe : zulx de armen dreigen tegen de
tugeefe karaweelen de wacht: onder rijke in opfland te komen. Weshaleenftorm-katvol gefchut lagen drie ven d' overigheid gewaepend huis in,
barken gekort, en d' andere zeilen huis uit onder zock deed na ieders
nevens de wal een weinig ter zijden voor - raed ; welke opgefchreeven;
af. Van de flormkat gaf de vyand dap- binnen 7 gemeine pakhuis geflooten -.
Lichthart
flaet de Por- per vuur; maer de fchepen lieten het en aen elck , zonder aenzien van
tugeefche
drij ven tegenftrand,en t volk fprong menfehen, met gelijkemaete uitgevloot.
buiten boord. Alleenlijk bood de zee- deelt is. Ook quam 7 brand-hout
voochd leronymo Serao de Payva eeni-fchaerfch om: zulx 7 vleefch van veege tegenweer; doch gaf zieh en 'tfchip le raeuw of half gaer gegeten wierd.
eindelijk over. De Nederlandfche d'Oovens, geftookt by'tgeharpuis- Gmit,ir
barken floegen weinig min als ze- de hout der gefloopte fcheepen, ga- w«*..
ven honderd Portugeefen in 7 water ven een bitter brood , welk fwaere datr'
dood. Lichthart verbtande degehee- hart-pijn veroorzaekte. Ondertufle vloot : behalven den ammirael fchen moeft elk on ophoudelijk aren onder- zeevoochd, welker vlag- beiden aen de veftingen van*t Reciffo,
gen' hy na 7 Reciffo fleepte. Defe door de regen nedergeflaegen : en
overwinning konde niet op-haelen de foldaet op de geftaedige wapende fchaede die de Weft-Indifche kreet, by den vyand gemaekt, in
maetfchappy leed by de verkochte wapenen ftaen. Defterftenam hand
uithoek Auguftijn, en de verooverde over hand toe. d'Ellendige evenwel
fterkten Porto Calvo en rio Francifco:
kreegen nu en dan eenige verquikPorto Cal- aen de twee laetfte fterkten quam
king. Twee Amfterdamfehe fluiten
vo en rio
Braneifco 7 vaertuig te laet, om de bezetting bragten eenige levens-middelen, en
verlooren. na't Reciffo af te haelen: alzoo bereeds
tyding van een volgende vloot tot
in Portugeefche banden zaten , ten
ontzet. Een Flaver, den Portugeefen AmhrtH»
getaele van vijf honderd, zoo foldaeontloopen, verzeekerde den hooge v™**'
ten als land luiden. Vidalrukte voorts
raed: hoe vele gevangene NederlanVidal be- naTamarka, en beftormde.Scvb«^/tf»fiormt
ftad; doch vond zulk een tegen-ftand ders , tegen dank den vyand dienenSchuppenby den wachtmeefter Georg Garftman,de, niet anders zochten, als geleftad.
die de plaets der gevangen Hous be- gendheid om over te komen. Indien
kleede: dat hy dne-honderd man liet men met ettelijke benden eenfcherzitten. Aldus af-geflaegen, nacht j mutfeling waegde, 7 ftond gefchae< pen: dat waerachtig bevonden zoudoor den Portugees Fernandes Bouil7
loux t opper-hoofd van Parayba om | de worden, 'tgeen aen-bragt. Rhynte koopen : ten einde voor vijftien I bag dan en Montagne gaen tegen de
duizend guldens defterkteMargare- nacht, ieder met een vaendel, opde
ta over - leeverde. 7 Opperhoofd Portugeefenlos. Defe darde half duiDeliges hier toe verzocht, worgde, zend eerlang in wapenen geraekt,
Doliges gezonder rechts-vordering, den ver- dreeven de twee vaenen te rugge: en
trouwigkeid.
zookei Bouilloux. Trouwlooferhan- volgden zeet onvootzichtig tot onder 7 gefchut der Affogados: aen welker
$12

D E R D E

B R A S I L .

?'3

ker fchroot meer dan veertig fneu- lang genoeg dorft en honger gelee- Aigemem
JÖaesde velden. Ook liep Klaes de Viffcher, den. In Holland wierd defe Brafilfche ^»'TBIZ
Ytffckn
in de öngelukkigc flag nevens Hous han del zeer oevel op-gevat. 7 Haeg- ßfibe werk
loopt na
gevangen , aen Wien Vidal een fche graeuw ter been geftapt zoude hooz0*'
't Reciffo.
vaendel fchonk, ter oorzaek iets 'thuisvande Portugeefche gezant
byzonders in hem befpeurde, met aldaer ten puin-hoop neder-gewortachentig man na 7 Reciffo. En al pen hebben, uit wraek over de
daer bragt Pieter Duinharder een wreedheid gepleegt tegen de Nederprijs vol Maderafche wijn binnen, landers op den Brafilfchen boodem:
die hy af liep : daer de prijs eens j tenzy ptins Frederik Henrik 7 fchenzoo veel fijn volk, als bark, voer nis tydelijk voor quam. De Portu- £"^/' w *
de. Een Terre - Neufs- vaer der liep geefche gezant omkende kennis te geerefc°higemet volle laeding van de gedroog- hebben van zulk mifdrijf: bood alle *«»»•
de vifch bocraillo aldaer infchelijx middelen aen , om de Weft-Indilortugeefen ten anker. Uit de fchanfen in Pafche maetfchappy volkoomen verlefpugen. rayba vielen drie honderd koppengenoeging te geven. d'Algemeine
zoo Nederlanders als Brafiliaenen opStaeten, geenzints met woorden
negen honderd Portugeefen diervoe- voldaen, daerdedaed hettegendeel
gen manhaftig aen : dat defe de bewees, klaegden aen de Franfchen
vlucht namen , niet zonder merke-) koning over d'ondankbaere meineelijk verlies. De Brafiliaenen over-vie- digheid der Portugeefche ktoon:
len zedert in de zuiker-moolen van dreigden wraek te nemen door de
Andraas Diez de la Figuereda tachen- wapenen. Zy kreegen hier weinig
tig Portugeejen ter miffe verzaemelt. gehoor: kropten 7 een en ander voorVolgens gewoonte defer woefte zichtig op: ontfloegen vijfen twinlandaerd, wierd niemand verfchoont, tig vaendels, ten einde de Weft-InMerkeiijke dan Figueredaes dochter: over wiens
difche maetfchappy te lichter vier
ZoonheJd' gaedeioofe fchoonheid de Brafiliaeduizend man, behalven de matroonen verbaeft ftonden: ja haer troo- fen en vrye luiden , na Brafil overfteden, terwijl naer kermde: en ein- fcheepte. De vloot, twee en twintig ^nfierht
delijk ongefchend overleeverden aen fchepen fterk, befcheiden voor Vijf- tZZuZ
onmenfche & landvoogd van Parayba. Maer
fingen , bleef drie maenden bevroo- geruft voor
lijke wreed- vidal, raezende van fpijt, ter oorren. In 7 begin der fprokkel-maend £ra/,h
heidvan 2 a e k n u e n j a n e e n i g e gevangenen des jaers feftien honderd fes en veer- 1646Vidal.
ontfnap-en , bragt zeven honderd tig onder zeil geraekt, voerde den
verwoed om. Hy bond zommige heer Schoonenburg lidder Algemeine
rüg aen rüg: die met houwers ftuk- Staeten, de raeds-heer Goch en voorken gekapt wierden : andere zonk fpraek van's lan ds geld- kift Beaumond,
hy in de beeken.- andere flingerden mannen van byzondere ervaerendby haer fchaemelheid , aen takken heid in land-beftier. Haer wierden W"-1»»/vafl gemaekt: andere zijn metknod- toegevoegt de vermaerde Amtier- *X7
zen dood geflaegen. Binnen 7 Re- damfehekoopluiden Haeks tnTroviOntenigciffo ftaeken de foldaeten , beftaen- re, om de rekenboeken der Weftheid op
*t Reciffo. de uit allerley landaerd
d'hoofden Indifche maetfchappy te houden:
op. Men hongerde alle uit. Waer- en VHeremiet tot geheim-fchrijver.
om , ri< penze , niet tegen den Sigifmund Schuppe behield 7 gezach
vyand gevoert, om eens dood te over'tkrijgs-voik. DenZeeuwfchen
vechten , daer nu duizend dooden ammirael Bankert wierd de fcheepsflierven ? De raeds heeren zelf macht aenbevoolen. Naeuwelijx
verrieden Brafil. Zy zouden zieh leed een Nederlandfche vloot ooit
eens weg-pakken , en voorts alle meer ongemak, alsdefe. Doorfwae-*rm,Mw=
aen Portugeefche moord- priemen re ftorm binnen Duins geloopen fmvm
blood zetten. Dreigden voorts de fpilden twee fchepen van de a n - ^ ? ^
leef-togt geweidiger hand uit des kers en ftieten tegen 7 zan d aen Harlands pakhuifen te haelen. Hadden zen. De vloot, met ruimer wind
Ttt
bui-
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buirengeraekt, moeft eerlang, we- dat Middelburg en niet Dordrecht
derom benoodzaekt door een groot naeft Amfterdam in de vergaedering
onweerder, onder Wicht zetten bin der Negentiene d'eerfte plaets be-'
nen d' haven Helena: alwaer in negen flaet. De bevelhebbers, hier over verweeken wegens d'ongeftaedige bui- gaedert, bleven onderling verdeelt:
jen, geen zeil konde maken. Geduu- de Zeeuwfche Hemden voor Goch, en
rende dit droevig zukkelen, bezieh d'Hollandfche voor Beaumond. Westigde 7 Brafilfche fchip, gefchat op j halven Beaumond met d' Hollandfche
twintig tonnen gouds, tegen een klip Zeilen een andere ftreek hield, en
van 7 eiland aen ftukken geftooten. I Goch verlief. Defe, onder de middag- lUenitop
Uit drie honderd zielen waeren lijn gevordert, dobberde thans in een G «^*^
dagen De
flechts dartig gebergt. Een fluit, bin- fchaedelijke Hüte fes dagen.
nen twee maenden voor 7Reciffo af- fcheurbuik verftijfde fpieren en zeegeftooken , bragt den vlootelingen nuwen, veroorzaekte een fwarte vereen onaengename tijding: nament- rotting aen 7 tand-vleefch, fwaere
lijk 7 ftond voor fijn vertrek aldaer hoofd pijn en geduurige koorts-'tWadiervoegen gefchapen : dat buiten ter uit de lucht gevallen gaf vergiftige
• twijfel de vloot te laet ten by ftand druppelen vol kleine wormen. 7 Aenzoude komen. Defe dan verhaefte te gezicht en handen van defe druppemeer: zulx niet zonder groote moey- len geraekt, liepen op met pijnelijke
te en gevaer wederom d' ankers lich- Meinen. Veele Hier ven. doch quam
u in groot te. Ondertuflchenftakde wind hand lanx d'uithoek Auguftijn voor 7Regevaer.
over hand op : de golven fchooten ciffo ten anker : welk hy in d'alderhol,en dreeven de fchepen na de Port- uiterfte nood bevond : ja 7 lag belantfche kuft met klippen bezet. Zy reeds beflooten den volgende dag de
hadden zoo dicht de wal aen boord, Portugeefen te verzoeken , om de
dat een fehotfeh zeil aen ftukken za- plaets over te geven, behoudens 7 legenftootentegen de rotzen. Tenzy ven. Niemand fliet zulk een befluit *>*<«/« «*
de wind omfehoot en'tonweederbe- meer tegen de borfl dan den
i-dfttsr"
Oproer op daerde, de vloot was vergaen. Dit alzoo de Portugeefen fwoeren
de loo*t ammigevaer
ontkoomen,
trefte
een
ander:
den levendig te verbranden, als'/Rerael s fchip.
de foldaeten op den ammirael, klach- ciffo in haer handen viel. Waerom ook
tig over de fchaerfche om deeling van zy vaft ftelden met de wapenen in de
kaes,brande-wijn en tabak, maekten vuift te flerven , en haer huid duur
zieh meefters der eet-kaemer: dreig- te verkoopen. Ses weeken na Gochs '* overige
den d'heeren Goch en Beaumond teaenkomft bragt het 7 overige d e r ^ T « .
vermoorden. Defe, door de kajuit- vloot, door vreefelijke ftormen ge- ajo.
venfters met volk van d'andere fche- flingert, aen 7 Reciffo. Vijf fchepen geftijft, bragten zulk eenfehrik pen , behalven de twee die in Duins
onder de muitelingen: dat vergiflenis vergingen , waeren op de togt verbegeerden. 7 Wierd redens-halve gaen, nevens vijf honderd man. De
vergunt. Voorts zijn d'oproer-mae- Opper- hootden ftelden gemagtigde,
kers by zeven over de vloot verdeelt. dewelke weekelijk voor ieder uitTwifl tuf- In de Spaenfche zee hield Goch alge- deelden twee pond fwart brood, anfchen Goch meine fcheeps-raed: ten einde elkan- derhalf pond vleefch , een pond
en Beauder by nacht zouden kennen, enby fpek, een gezette maet van erweten,
mond.
alle ongelegendheid te hulp komen. boonen, oolie, brandewijn en edik.
Doch Beaumond hield ftaende: hybe- De voorzitter Schoonenburg beflechboorde devlag te voeren, alzoo fijn te 7 gefchil tuflehen Beaumond, Qoch,
laft ontfing uit de voornaemfte ka- j Haeks en Trovire, wegens den rang
mer, namentlijk van Holland, welken in de vergaedering : naementlijk
buiten tegen-fpreeken de voor rang dat zulx by beurten zoude om-gaen.
niet kan geweigert. (70c/>antwoorde: d'Oude beftierders Hamel Bafti cn
Beaumond quam wegens Dordrecht Bulleftraeten
en '
kreegen de wijt by iehvvanMzV^/^/£."nuwaskennelijk, |der een van het Brafilfche verval.
J
Na
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Na /JW/Wover-gefcheept wierden
liamel,
•Raffen Buli met den nek aen geziert: enopentlijk
leftraeten
vertrekken in gedrukte blaeuw-boekjens voor
fchandig.
trouwloofe eigen-baetzoekers uitge-
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j Zy waeren zeer mifnoegt over dt
dood van Rabbi; doch konden Garfman noch leveren als zijnde een
hoog-bevelhebber, noch onverhoort
maekt. Vele dreigden haer in geding veroordeelen, noch ter dood verwijte roepen. Ook Schooneburg bragt te- fen , dewijl zieh van 'tgevelde vongen de zelve befchuldiging in : na- nis zoude beroepen op de kaemer
mentlijk zy hadden den Brafilfchen der Negen-tiene. Ondertuflchen betoe-ftand niet na waerheid overge- loofdenze 7geheim naerftig t'onderfchreven. 7 Werk was vry meer ver- I zoeken: weshalven Garfman'm'taenvallen , dan zy te kennen gaven. Zulx fchouwen van de Tapuyerfche gede tegenwoordige magt haer te fwak zanten bonden en voor recht fleepbevond, om iets voordeeligs tegen ten. Maer defe bleven dies niet teAfvaider den vyand te verrichten. By dit quaedgenflaendeeven mifnoegt. dHollanders fnaeuwdenze zullen eerlang
Tapuyers en q Ua m een tweede, d'afval derTapux
Srafiltae-n rtiL
berouw hebben, datze Garfman niet
nenverwaer yers en Brajtliaenen , die tot noch toe
door
overleveren aen den koning Dary.
oorzaekt. de zijde van de Nederlanders volg
den , doch der Portugeefen zijde koo- Garfman voor recht gefielt looehen- Garfmani
fen, ter oorzaek Georgius Garfman aende de moordaen Rabbi gepleegt: lei-verantWOordingi
kant hielp Jacob Rabbi. Defe, uit Duits- de de fchuld op twee foldaeten van
/dw^herkomftig, begaf zieh onder de fijn vaendel. Defoldaeten bekenden
Tapuyers van welke ten hoofd ver- demoord ; doch bragten totverontkooren , en grootelijx bemind was: fchuldiging by : hier toe gelaft te
als die haer tot rooven en moorden zijn door den vaendraeger Jacob BouKoning der geftaedig aenvoerde. Dieshalven^» lan : die wederom voorwende 7beTapuyers Dary eifchte Garfman, ten einde over vel van Garfman. Eindelijk is bevoneifcht'tophoc Garfman en Boulan onderper-hoofd hem vonnis velde; want hoewel Rab- den
Garfman
bi , zeid hy, mögt fchuldig geweeft ling verdroegen in dedoodvanRabbii
tenflraf,
7geen Garfman niet bewees: uit inzicht op een groote fchat, by
en waerom ? Zljtt
zoo ftond het echter aen Garfman Rabbi begraeven, en haer beide beniet, om diefwegen recht te doen: kend. Welk geheim de Tapuyers ontaengezien de Weft-Indifche maet- dekten,klaegcnde:indienhetCö//wtf»
fchappy hem gemagtigde 't onder- omtbedolvenzilverengoudtedoen
zoeken na 7 mifdrijf by eenige Ta-1 was geweeft, 7zoude hemgefchonpuyer, waer over koning ftond , ge- 1 kenzijn, wanneer het verzocht had 1
pleegt. Doch Garfman wende voor: , aengezien zy geen zilver noch goud
Rabbi was een bloeddorftige fchelm , l behoeven ja niet achten. Hy be
een rover wiens overlaft Brafil lang hoorde diefwegen Rabbi niet te vergenoeg verdroeg. Had ook onlanx moorden. De rechters dan maeken vormistegen
Garfmans fchoon-vader fchelmachtig de goederen en verdiende zoudye Garfman
gedood : waer af weerwraek nam. van Garfman en Boulan prijs : fiel- m£oulmDary bragt hier tegen in door fijn ge- lenze van haer bedieningen af: en
zanten : Garfmans fchoon-vader gaf zendenze voor fchelm en t'huifwaerd.
Rabbi wettige reden , om aen kant De hooge raed ondertuflchen ,-die
geholpen te worden. De gepleegde niet veel goeds uit de wapenen berooveVy by Rabbiftrektenergens an- j oogde , zocht by minzaeme wegen
ders toe, dan t leven te behouden: Id'afgevallene Portugeefen totgehoordewijl geen leeftogt van de Wefl-In- ,; zaemheid te lokken : floeg ten dien pUk-fchrif.
difche maetfchappy ontfing : voor ' einde aller wegen plafc-fchriftenaen,tenderhoi,
welke nochtans fijn leven meenig- by welke vergiflenis der opfkand&erMdi
werf in de waeg-fchael ftelde. Hy wierd aengebooden. Alleen bleehield Rabbi hooger als acht honderd ven buiten quijt-fchelding Fernand
Tapuyers. Wilde deshalven met Garf- Viera , Amador da Rouche , Antoman te dooden wraek nemen. De nio Cavalcantelca en Dirk Hoogftraeraeds-heeren gaven ten antwoord: ten , op welker lijf groot geld zette*
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Hier tegen verkondigden dePortugee- jrio Francifco fcheepte, vielen de T+ J * £ *
fen : zy zouden de Nederlanders, die puyers die loan Dary verlieren, en de geplagt ,u
tot haer overquamen , in genaede Portugeefche zijde koofen, dewijl ***
aennemen : haer achter Hallen aen haer Garfman niet wierd overgelevert,
de Weft-Indifche maetfchappy betae- in Siara.- alwaer zy alle Nederlanders
len : en overvoeren werwaerds wil- ten platten lande deerlijk aen kant
plak-cedels den. Dufdaenige brieven, gefchre- hielpen: en gefchenken zonden aen
der Portu- ven in de Nederlandfche , Franfche, den koning Dary: ten einde hem vergeefen doen
vele af-Val- Engelfche en Portugeefche taelen , phehten met de Portugeefen zamen te
ien.
hingen allerwegen aen de takken der fpannen. Doch defe antwoorde, hy
boomen: en deeden vry andere wer- wilde liever haer boofe ftukken, teking, als de plak-cedels der hooge- gen de ingezeetenen van Siara te
raed; want daer naeuwelijx een Por- werk gefteld, itraffen. De hooge raed, Gefihmkm
tugees over quam, verliepen vele, on- hier af verkondfehapt, vaerdigde den «* verzoek
aengezien de naeuwe toezicht uit tael-man RoelefBaron, die lang onder*'" *ry'
7Reciffo na den vyand. De hooge- de Tapuyers verkeerde, met een geraed en krijgs-hoofden bragten drie fchenk van bylen , meffen, wiggen,
volle maenden zoek met overflagte fpiegels, hembden, kämmen en diermaeken , wat te doen Hond. Schuppe gelijke fnuiftery aen Dary. Baron vervaerdigde ettelijke mael drie, vier en zocht, hybeliefde infijnvoorige gevijf honderd koppen uit: om na den trouwigheid te volharden : 7 welk
toefland der Portugeefen te vernee- Dary beloofde, mitshem byfland temen. d'Afgezondene wierden ein- gen zoo veel weder-partyders, diehy
delijk uit een hinder-laege zoo maekte om der Nederlanders wille,
raeuw onthaelt •• dat veele fneuvel- uit'/x'taT^toequam. Baronbeloöfde,
den, en weinige ontvluchten. Op de verzochte hulp, zoo haeft de ver7Reciffo nam de fcheur buik enbuik- fche benden aen Brafilte land Hapten
Swaereßekte op 't Re- loop veel volk weg: als welk aen de uit Texel, de Mae s en Zee land. Doch Hinderfon
ciffo.
neet-brandende lucht niet gewend Hinderfon , aen rio Grande geland, h**»*gH*
was: behalven dat haer de wormen kreeg de fterkte aldaer zonder flag of "° < W ' i
uit bedurven voedzel jammeriijk flootin : alzoo de Portugeefen op f\\n
quelden. Zommige flierven in de eerfte aenkomft bofehwaerd vluchgaft-huifen: andere op de flraeten, ten. Lichthartbewaerdedezee. Hinovervieed
by mangel van ververfching. De laet- derfonvondovetvloedvanvee-, want vanveealfte uit-vai der Nederlanders liep fchan- naeuwelijx een land in de weereld daer:
delijk af; want door vijf honderd Por- welk zulk een getal aen fokt. Vertugeefen aengetroflen keerden de rugfeheide landbouwers telden vijftien
ge , daer immers zoo fterk waeren:
ja hoewel Schuppe de vluchtige met duizend hoorn - beeften. Om de
Schuppe
acht honderd man te hulp quam,kon- fchaerfche leef-togt op 7 Reciffo te
fchandelijk
doen ftrekken, is veel vee bewaerd.
geflatgen. de haer vlucht geenzints fluiten, wat
hy ook deed: zelf fchoon uit toorn Weshalven den foldaeten ftreng vereen vaen-draeger, farjant en twee booden wierd, eenig beeilte dooden:
foldaeten, die alder-eerft d'hielen lie- zy zouden echter van hooger hand
fen zien , met eigen handen door- overvloedig voorzien worden. Doch vitwonderhjk
griefde. Onaengezien dufdaenige dewijl de geflachte offen, koeyen of *M ••
fchandige enfchendige neep , wierd fchaepen eerft door d'handen der
beflooten Olinda en d'uithoek Augu- krijgs-overften gingen, die de bette
ftyn aen te taften : terwijl Hinderjon ftukken uit koofen, bleef niet alleen
zieh meefter maekte van rio Francifco 7 overfchot voor'tgraeuw; maer ook
met vijftien honderd koppen, en het dewijl 7 vleefch haer laeter ter band
land aldaer wijd en zijd te vuur en quam was bereeds bedorven ; want
fwaerd verwoefte : ten einde alzoo wegens de overgroote hette flonk
het, zoo haeft gehandelt wierd, in
de Portugeefen bedwongvan 't Reciffo
weinig
uuren. Met azijn befproeyt
afte trekken. Terwijl Hinderfon na
en met zout gevreeven konde naeuwwelijx
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welijx een dag duuren. Doch Hinder- Thans verhief zieh de Hrijd voor en
fon fmeet de bemachtigde vefting, ter weder-zijds. Montagne,onder d'eerfte
oorzaek op een ongeleegen plaets vechtende bleef dood, nevens drie blijft dood:
lag, ter aerde: en wierp gefwind een honderd vanfijnvolk: by na gelijk getal wierd gevangen, onder welke ook
•Een nieuwe andere fchans op, die beter te houfcham: ^ n was, wegens de voordeelige de predikant Aftette. Vier honderd
„. . , grond. Sijn foldaeten ,afgemat door ontfnapten binnen de vefting, alwaer
Hmderfons » .
' ,
°
Hinderfon na d' uitflag van MontagneS
voikver- fpitten en kruyen , verhepen, uitverrichting wachte. Met HinderfonsfiJnvolkie'
loopt. weerzin, tegen den moeyelijken ar- nederlaegliepSchuppens toelegt'eene- ^Mgm
beid, onder zoo brandende hemel, mael teloor : als die door de togt na
na den vyand over bygantfchetrop- rio Francifco den vyand van 7 Reciffo
raepfche P en - Andere fchreeven den toeftantmeinde telokken. Men neemt dies- v/reedheid
foldaeten van 7 Nederlandfche heir aen den
halven een andere voorflag; nament- derPortutnuwioos. v y a n c j t byzonder zommige Roomslijk om van de zee-kant Salvador te "
gezinde foldaeten: als die zieh wei- plaegen, gelijk 7 Reciffo aen de landnig kreunden aen den krijgs eed, en zijde gequelt wierd. Hinderfon kreeg
uit zucht tot 7 paufelijke geloof den lafl met fes honderd man, die van
Portugeefen een gunftig hart toedroe- vijftien honderd byhem overig waemnderiijk g en - Onder andere wierd <?£» Antwerren, ftand te houden aen rio Grande.
hangen
van
penaer
bettapt,
die
door
fijnmakker
Een bark vol levensmiddelen voor
eenAntwerpenaer
t'ellekens den vyand alle gelegend- Hinderfon wierd genoomen, en 7 volk
heid over-briefde. Aen de galge ge- op ftrand in koelen bloede door de
knoopt viel driemael op fijn voeten Portugeefen vermoord. Men ftrooyde
ter neder,dewijl de Itrop t'ellekens ge- voorbedachtelijk een geruchte binlijk een verzengde draed brak.Hy ver- nen 7Reciffo, welk ter ooren des
zocht driewerf ootmoediggenaede ; vyands uit-dijde: namentlijk Schuppe
doch de verraedery moeft noodwen- ging met den ammirael Bankert ondig met.de dood geftraft: temeerom der zeil tot Hinderfons byftand: Om
dat de fchuld desgedoemde vergroot den Portugees meer te verleiden, liep Tochtvan
wierd wegens befwaerlijke muitery, Schuppe met derde-half duizend man Sehutte •
te fcheep op detogtaengerecht. De na rio Francifco: alwaer ettelijke dagen
gevlucbte Portugeefen ondertuflchen ten anker bleef. Defteevoogdvan
allerwegen met verfche hulp-benden, Salvador dieshalven fchiktderwaerds
en byzonder uit Salvador, tot twaelf ettelijke hulp-benden. Dit beoogde
honderd koppen geftijft, floegen de Schuppe, die gefwind de flevens op
uiterfle wacht twintig fterk dood. De Salvador wende. Aen 7 eiland Tape- landaen
....
,r
Taperica.
naefte fchild wacht, door'tgedruifch
gewaerfchouwt, maekte een wapen- rica, viermijlinommegang, gelant,
kreet aen de nieuwe fterkte, welke roofde een rijke buit. 7 Swaerd verten tweedemael naeuwelijx herfteld fchoonde niemand. Twee duizend
was, alzoo een plas-reegen, geduu- menfehen fneuvelden aen tftael; of
rende fes dagen, de wallen plat ge- dat hol over bol in de barken vielen,
flaegen had. Hinderfon aen 7 been ge- om zieh binnen Salvador te bergen;
quetft vaerdigde hopman Montagne want 7 meefte vaer-tuig te vol gelaeaf tegen den vyand, van welker macht den zonk. Onder d'aenzienelijkfte
een klein gevoelen behield. Montagne, '•gevangenen na 7 Reciffo op-gezonden
genaedert tot den boodem, die d'ui- waeren twee Minder-broeders, welterfte ontzielde wacht befloeg , ge- ken gelijk onthael toe-gezeid wierd,
moete twee honderd Portugeefen, in als de predikanry*/?*/^ binnen Salva- ° , " £ J r
drie benden tenflaggefchaert. Defe dor genoot. De Minder-broeders ver- Jfiatt.
Montagne deinfden te rugge : Montagne volgt
toefden niet te fchrijven aen haer
gaetop de onv oorzichtig.De vluchtendebiedenkloofter-voochd; hy beliefde zorge
Portugeefen , ^ Q Q U ^ 2 0 o & h a e f t m i d d e n tuffchen
te draegen, datAflette niet levendig
7 gros van haer duizend makkers, tot verbrand wierd, gelijk de Portugeefen
vijf troppen verdeelt, inweeken. den bezettelingen binnen de vefting
rio
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Lichthart

flerft.

Portugeefen
heßoken
Schuppe:

fijn foldaeten loopen
over.

Gedenkvaerdige
gefcbiedenis
van drie
jongenster
galge gedornt.
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toe-riepen : vyandbytefpringen. Sijn vaderzouaengezien zy 7 zelide hadden te de hem gaerne voor tien duizend
wachten. Zedert quam Aftette uit fijn kroonen van de galg koopen. De
naere kerker, en verkreeg vryheid, rechters behoorde immers eenig inom Salvadors flraeten te bewande- zicht te nemen op d'ouderdom, wellen. Doch Schuppe maekte zieh fterk ke geen vijftien jaer haelde. Maer
op Taperica, daer de ftrand befpoelt de noodzaekelijkheid ftöpte d'ooren
Word door d' inwijk todos los Santos. voor eenig medelijden. d'UirgevoerOnder de nieuwe fchans vond d'am- de ftraf ontftak deernis onder de kijmirael Bankert een veilige reede: kers. Weinig weeken na defe gefchiepafte nevens Lichthart op alle Portu- denis ftond 7 Reciffo verbaeft over een
geefche zeilen. Lichthart, alhier over- ander dood-vonnis, geftreeken tegen
leeden , wierd op t Reciffo ter aerde een Mulaet en Portugees. De Portu- Woni«bettelt. Doch Salvadors flee-vooehd, gees had zieh, zedert d'afkundiging^J^
verdrietig over zulke laftige gebuu- van een algemeine vergiflenis , na« BtW4 ,_
ren , nam voor zieh de zelve quijt te 31 Reciffo begeven: en aldaer een boots- derfchepor
maeken. Hy werpt ten dien einde gezel omgekocht voor twee honderd tttgm\
Vijftien honderd koppen aen een an- kroonen, om een brief, beflooten in
dere hoek van Taperica te land by eenloodedoosjen, aen de flotvoogd
donkere nacht : die zieh aldaer. met op d'uithoek Auguftijn te behandigroote haeft begraeven : en dagelijx gen. Indien hy eiders achter-haelt
uit haer begraeving tegen Schuppe wierd, konde 7 doosje ergens in 7 wafchermutzelden : zulx doorgaens ter werpen. De brief, metkriskraffen
weder-zijds veel volk fneuvelde. gefchreven , behelfde ; opening van
Schuppe evenwel verfwakte alder- 7klein, getal der bezettelingen op
meelt , ter oorzaek, fijn foldaeten 7 Reciffo , terwijl de meefle Nederin grooten getaele over-liepen: landfche magt Taperica inhield. Inalzoo binnen Salvador wel onthaelt dien 7 Reciffo lanx den dijk en uit
wierden. Hy deed hier af bericht Maurits-ftad beflormtwierd, zoude
aen den nieuwen raed , die infche- lichtelijk te bemagtigen zijn. De Porlijx wegens de zelve trouweloos- tugees , ten flraf gevoert, riep Juids
heid klaegde. Onder andere was keels : Gy luiden fchept vermaek in
aldaer voorgevallen een droevige ge- 7befchouwen van mijn dood; doch
fchiedenis van drie jenge krijgs- zult binnen weinig oogenblikken verknechten. d'Oudfle bereikte flechts
baeftflaen. En waerlijk toen de beul
feftien jaer. Een uit haer, geboortig
tot Roan, had fijns vaders geld-kift den half-geworgden mifdaediger met
beftoolen : zieh na Holland gepakt Hroo zengde , onflond een wondemet een fregat: alwaer hy de gefloo- re beweeging onder 7 volk. d'Een
le penningen dwaeflijk verquifle. begon den ander te tergen, met d'eld'Armoede dwong hem dienft te ne- leboogen en ruggen te flooten : met
men. Met de voornoemde vloot vuiflen teflaen.Middelerwijl rees een
op 7 Reciffo geland , zocht eerlang vreemde warrel-buy uit het midden
nevens twee makkers by laeg wa- van de markt , welke alle voor een
ter tot de Portugeefen over te loo- körte oogenblik deed waggelen, gepen : alzoo, dartelopgevoedin7rij- lijk menfehen , die 7 wegens dronke huis fijns vaders , de armoede kenfchap niet ter been können hounier gewent was. Uit de vlucht te rug- den. Hoeden en mutzen vloogen
ge gehaelt wierd ter galgegedoemt. door de lucht. Thans wierd de gant7 Hielp niet dat voorwende , hoe fche meenigte over hoop ter aerde
hy door de moeyelijke togt, zou- geflaegen. De gewaepende krijgste fpijs en vreemde lucht, verver- knechten vlooden binnen de naefte
fching zocht by oranje appelen en ci- huifen. De beul fich alleen be vintroenen , die over de ftroom wief- den de fprong van 7 fchavot. Stijf een
fchen. Zulx geenzints voornam den vierendeel uurs duurde dufdaenige
verwarring. Eindelijk quam 7 volk
werio Francifco en 7Reciffo

Onthael der
Predikant
Aftette
merk-waerdig.
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wederom totbedaeren, en defcherp- leven. Indien iemand kikt, dat het
z rechter aen 7 werk. Hy fneed dan geftelde randzoen diefachtig meer
- den Portugees neus, ooren en de man-als een derde afgeknipt word : men
nelijke roede af, en' t hert uit het lijf, klaegt de klaegers van opfland aen.
met welker bloed de wangen verfde, En wat vorders in zulk een voorval te
en wierp de gezeide leden voor twee wachten, dankerkers, wippen,galgroote honden, diezeop-aten. Vie- gen enftaeken? Wreed ging de krijgs- w«fc
rendeelde voorts 7 licchaem. De tucht toe. Om de minfte misllag zat krw-ttuh*ftukken wierden aen vier oordenten een quynend lichaem van kommer,
fpiegel vaft gefpykert. Gelijke ftraf honger en dorft op 7 hoüte paerd,
ontfing deMulaet: ter oorzaek twee metfwaere koogels aen debeenen,en
treftelijke fchepen in de haven trachte fes musketten öp de fchouders, onder
in brand te fteeken. Onaengezien een brandende hemel. De gaft-hui
zulke ftraf oefeningen verliepen de fen lagen geprbpt vol zieken en het
waerom de.foldaeten dagelijx. De meefte fchuld
kerk-hof vol dooden. Tegen de Portufoldaeten
£
q
d
droeg
d'hooge
overiggeefen kreeg het Schuppe hoe lanx hoe
lt
Uae
van 't Re- v a n
eiffo verloo heid, de welke geen acht nam opde meer te quaed; want niet alleen verpenl
klagten van 7 krijgs-volk over de be- ftond de fterfte veel Volk; maer ook
velhebbers: als die 7 derde deel der liepen gantfche benden na den vyand.
lijf-tocht haer ontrokken ; want de Zulx hy 7 eiland Taperica ten betten
bevelhebbers deeden uit 7 voorraets- moeft geven, en zieh befluiten binhuis de levens-middelen binnen eigen nen fijn naeuw-opgeworpen fchans.
wooningen draegen, en deelden al- 7 Gelukte den zee-voochd Bankert
daer na eigen goed-dunken. De ge- betet. Hy kruifte met vijf fchepen
meine kreet ging: dat te veel kreegen voor d'inwyk todos los Santos : nam
om te flerven, en te weinig, omte zomtijds een vaertuig, of fehoot het
in

x^o.o
Heerlijke
zege van
Bankert.

i6if.

Droevige
nederiaeg
van Hous.
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in de grond : tafle de Portugeefche moeft te vreden zijn met enkellijfsvloot Herk zeven groote zeilen, niet genaede voor de Nederlanders en Bramin manhaftigals getukkig, aen: een filiaenen. Dit verdrag befwoeren Vidal Meineedig
fchip ontfnapte na Salvador , een en Viera op t euangelium. En defe JjJJ*
zonk, end'ovetigevijf, gefchat op ontwaependen eerft de Nederlanders: [m.
meer dan twintig tonnen gouds, wier- en vielen zedert de Brafiliaenen honden genoomen. Stijf vier honderd derd fterk te lijf: die ziende , hoe
Portugeefen fneuvelden. Derde half 7 leven gelde tegen den eed , verhonderd te lijve gefpaert en aen de kochten haer huid zoo duurals konkiel van een fchip vaft - gefpijkert, den. Zy flierven niet t'eenemael zonzijn na 7 Reciffo gevoert. Onder de der wraek. Toen alle in 7 bloedgegevangenen waeren de nieuwe on- wentelt ter aerde lagen , ftapte een
der-koningover Brafil, d'ammirael, Portugeefch vaen-draeger met drie
d'onder-zeevoochd, andere aenzie- foldaeten over de lijken: fliet met de
nelijke perfoonaedjen en drie Min- voet tegen een Brafiliaen: alzoo verderer oeders. 7Reciffo begon nu door moede, dat den geeft noch niet had
zulk een zegen weinig adem-togt te uitgeblaefen: de gefchopte fprong op,
krijgen : te meer alzoo de veld-mar- en ftak den vaen - draeger met een HeUn_
fchalk Hous zeven fchepen, met vijf mes7hart af: ja zoude infchelijx een daedvan
honderd foldaeten bemand, aldaer der foldaeten afgemaekt hebben, ten- ßj^~
aenbragt. Ditis de zelve Hous, die, zy de derde hem den kop van achteden zeventienden van oogfl-maend ren ftukken kapte, en meer dan hondes jaers feftien honderd vijf en veer- derd fteeken na fijn dood gaf. Viera
tig, gevangen wierd op 7huis Engen- voerde ftijf twee honderd gevangeho, uit welk zoo lang vocht: tot 7 bus- nen na Cafa dePrugar; onder de gepoeder verfchooten was, en Vidal on- vangenen wierden byzonder naeuw
der 7 huis, hout, ftroo en fweevelge- bewaerd Hous, de gezach-hebber Bribragt had. Matthäus van den Broek,dieflon en Liftry en d'hopmannen Wildook zieh hier by bevond , befchrijft fchutenBlar. Doch Blar,nevens Bri- ^larvt*.
de droevige nederiaeg en 'tgevolgop fton en Wildfchut, na Salvador gebragt, moord,
de zelve zeer omflandiglijk. Wanneer wierd tuflehen Serinhain enfan Amaro
wyons, zeidhy, niet langer konden uit een kreupel-bofch met vier zilveverdeedigen, riepen om lijfs-genae- re koogels van 7 paerd gefchöoten.
de: 7 welk Vidal beloofde. De luite- Doch Hous fcheepte uit Salvador na
nant la Motta, na buiten gezonden, Portugal, uit Portugal na Holland, en
ten einde bedong met volle geweer keerde wederom uit Holland na Brana 7 Reciffo te trekken, keerde de rug- fil: alwaer niet dan flechte toeftand
ge in gezelfchap van een Portugeefch der Weft - Indifche maetfchappy
hopman. Hous verzocht aen den hop- boodfehapte : ja dat alles noodwenman: hy mochte tot mondelinge on- dig in 7 wild moeft loopen , tenzy
der handeling komen met d'opper- d'Algemeine Staeten 7 werk by de
hoofden Vidal en Viera. Beide binnen hand floegen. De verfche foldaeten, S(f}uppt
Engenho geftapt, ftonden alleenlijk by hem overgevoert, wierden aen- goßtgm.
toe een ongewaepend vertrek. Ter- ftonds na Taperica gefcheept , ten
wijl over dit werk fpraeken, trok een hulp -fteun van Schuppe: die, aldus
paep, dien hette lang duurde, Vidal geftijft , met fes honderd koppen
by de mouw, en fnaeuwde hem toe: landwaerd inrukte; doch wierd zoo
defe ketters zijn immers alle in uwe raeuwelijk onthaelt door duizend
handen? Waer toe zoo veel tijd ver- Portugeefen, dat fettig man achter liet.
fleeten met 7 een en ander te bedin- Zedert kreeg Hoog-ftraeten laft, om
gen ? Gy hebt heden noch grooter Schuppe by midder-nacht met drie
werk te verrichten.F/^/aldusgeprik- duizend man te beflooken in fijn
kelt,antwoordde: neemt degegunde fchans: te meer nadien uit de gevanvoorwaerden aen, of ik neem de wa- gene, welker zommige levendig gepenen wederom aen. Hous dieshalven vierendcelt wierden binnen Salvador,
bericht
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bericht was ingebragt: dat Schuppe landfche overloopers buiten boordgeen twaelf honderd koppen ten te- Brafil verzocht fpoedigfijby ftand aen
Hoogftraer genweer konde wapenen. Hoogftrae7 Vereenigde NederlanJt; doch de
tem neder- ten fan Defprong de fchans aen twee Staeten aldaer geraekten over hoop: Aenbodva*
zijden zeer heftig. Deflorm duurde vermits de Spaenfche koning door se^'twee uuren: in welke vier honderd fijn gefant in 7 Graeven-haege een
Portugeefen fneuvelden , behalven vreedens-voorflag deed, met aenbieeen merkelijk aental gequetflen. Wei- ding: hy zoude de Portugeefen in Branig voor den dageraed trokken de fil beflooken. Zeeland wilde geen- oneenig*
vreemdeftormersaf: en lieten groote papie-zints luftleren na eenige onderhan- heidmden
vapenm.. r e n achter, vertoonende gefchilder- deling met spanje. d'Hooge raed op H"ze'
de vuur-roers , pieken , hellebaer- 7Reciffo, verkundfehapt defer tweeden , morgen - Harren , knodzen, fpalt, ftond zeer verzet: te meer alfwaerden , pijlen , groote en kleine zoo Bankert, d'eenigfte fchrik voor
kruifen met de letter H. vermengt, de vyand ter zee , door de Zeeuwonder welke Latijnfche vervloekin- fche Staeten te huis ontbooden
gen ftonden tegen 7 Nederlandfche wierd : 7 welk hem d'Algemeine
geweer. De Portugeefche lijken had- Staeten duidelijk verbooden. Dit verden zulkpapiere-befchut by zich.Bui- achterde niet weinig de Brafilfche
ten twijffel was haer wijs gemaekt, zaeken. Men fchreef op 7 Reciffo een siechte toedat aldus onquetsbaer zouden vech- vaflen- en beede-dag uit: ten einde-Z1^™*
Thomas ten : even gelijk eertijds Thomas 7 God beliefde 7 Vereenigde Neder- *
Munter.
Muncer vader der Weder-doopers de) land in eenigheid te verbinden , en
zaem-gerotte boeren uit Sivaben en 'tgedrukte Brafil genaedig te zijn.
Frankenland ten ftrijd moedigde on- De foldaeten alhier waeren tot achder Jrankenhuifen tegen Georgiusvantien honderd verfmolten. De leefSaxen, met verzeekering: hy zou- tocht konde fchaerfch verltrekken
de alle koegels in fijn mouwevangen. voor zeven maenden. De hooge
Ondertuflchen quamen negen roof- raed vond raedzaem iemand uit
fchepen, by Hollandfche enZeeuw- haer vergaedering na s Graevenfche koopluiden toegetaekelt, voor haege tefchikken: om den uiterflen
de Brafilfche kuft kruifen; want zulx nood van Brafil aldaer bekend te
was flaets-gewijs toegeftaen: ter maeken. Elk wilde gaerne defe laft
oorzaek de Weft Indifche maet- uitvoeren. Boven andere wenfehfchappy haer te magfeloos bevond, te de voor-z«ter Schoonenburg 7 onom vordere byftandna i?rdr/i7tefchik- gelukkig Brafilte mögen achter hem
ken. Weshalven ook de hooge raed zien; doch, dewijl fijn vertrekniet
op 't Reciffo de gehuutde Zeilen by de zonder morren des Volks zoude
-,
maetfchappy, en voorts andere tot toe gaen , isHaeksafgevaerdigt: ten
de zelve gehoorig, t'huifwaerd zond: einde in den fehoot des vaderlands
te meer alzoo wegens ouderdom
ter neder leide een droevige klagweinig dienft konden doen : ja de
fcheeps - timmermans oordeelden, te : namentlijk of de Nederlanders
dat verfeheide meer dienden ge- in Brafil gebannen waeren , om te
floopt, dan om volk na Hollandovet vergaen door honger en kommer.
pertugee- te voeren. Echter 7 wierd gewaegt;Indien de ftaet niet gezind was*
genoegzaeme heir-krachten over te
[che prüfen, doch fes der fwakfle fcheepen quafchikken, waer toe meer volk en
men nooit te voorfchijn. Maer de koften gefpilt ? Waerom niet de vernegen roof-fchepen maekten vijf hongerde zielen van 7 Reciffo, ParayPortugeefche zeilen prijs: en, zedert ba , Taperica , en rio Grande te huis
onder Bankerts vlagge geraekten, ontbooden? Metrien duizend man
vermeefterden vier andere fchepen konde Brafil niet alleen in ftand gevol zuiker gelaeden in d'inwijk todos bragt; maer ook van de Portugeefen
los Santos. Men wierp honderd en ontledigt. Haeks dan ging nevens Hin- Riagte van
twintig Portugeefen en vijftig Hol- derfon (in geen achting zedert de ne-H(Uku
Vvv
der-

ty22

D E R D

Bo

E K

Bankert na derlaeg aen rio Grande) op Bankerts 7 fchip binnen bragt. In Duins be
Zeeland fchip met vv'ü^ndere zeilen na 't va- vocht hy groote eer tegen den Spaen7
fijn vloot derland. D)el^ loot voerde geenge- fchen zee-xoochdOquendo. Sijn twee twifi0v„
woonelijkc zuiker-laeding; maer een zoonen, die den laetften fnik haersfijniipe, i
ballafl van mifnoegde boots-gezel vaders by woonden , belettcn dat ^ ^
len , verminkte en zieke foldaeten, des zelf fwaerlijvig licchaem buiten
ondienflige looden, verarmde reizi- boord gezet wierd, hoewel ondraegers, gevangene Portugeefen , en gelijk ilonk : ja diervoegen, dat de
fchaerfche leef-togt, flechts voor tien fpijs een leelijke fnuf kreeg. 'tHielp
weeken: daer anderzints alle vaer- niet , 7 ingewand weg geworpen
tuig, opdewederom-togtuit Brafil, wierd, 'tlijkgezouten, met vier dik
drie maenden levens-middelen plagt zeil-doek omwonden, in een gepekin te nemen; doch men konde nu zoo te kift verborgen en onder de ballafl
Orde op
veel niet miflchen. De hooge raed begraeven lag. Sesmaelwasmatroos
't vertrekken uit Bra ontwierp thans een vafle voet, op beefig, om den overleeden ammirael
PIwelke ieder vertrekken zoude: na- d'Oceaen tot een ruft-plaets te geven;
mentlijk dat haer naemenin eenhjft doch vreefde voor ongemak , wanaen de kerk-deur , geduurende fes neer den Zeeuwfchen boodem onder
weeken, moeften aengeteikent flaen: de voet kreeg. De vloot ondertuf- Sv
ren einde de .fchuld-heeren geen fch en, gevordert tot achter de Vlaem- ßorm.
fchaede leeden, by 7 af-fcheepen der fche eilanden,, wierd beloopen van
fch u I denaers, of een mifdaedige den zulk een fwaere ftorm : dat 7 oude
verdiendeftrafontliep. Indien eenig fchip des onder-zeevoogds over midfchipper iemand weg voerde tegen de den borfl: 't meefte volk wierd geberaem de orde.verviel in fwaere breu- bergt. Tuflehen Calis en Doeveren
ke. Een raets-heer en de bezorger van ontmoetenze acht Ooftendenaers, te's lands geld-kift bezochten alle fche- gen welke zy haer flag-vaerdig
pen zeer naeuw, eer 7t anker befton- maekten; doch defe betoondenalle
Vreemde den te lichten. Piere Moreau verhaelt, vriendfchap uit laft der Spaenfche
voorval.
hoe een man en vrouw, by gonft der koning. Alle levens-middelen waeboots-gezellen zonder verlof briefje ren ten einde, wanneer voor Vliffinbinnens boords geraekt, haer lieten fen ten anker liepen : alwaer Baukuipen in een ton, om d'onderzoe- er ts lijk met heerlijke lijk-flaetfie ter
kers te ontdonkeren: wierden beide aerde befleld wierd. Ondertuflchen
Bankert zedert geftikt bevond ea. Maer Ban- h^d 7 Vereenigde Nederland een vloot
ßerft:
kert friert aen een beroerdheid, na toegeruft, tot by tland voor 7 bedat de voornoemde fchepen naeuwe- nauwdeReciffo: alzoo Portugal geen
lijx een weck zee hadden gehouden. ooren had, om den eifch der Weftfiplof:
Hy was een man , die door helden- Indifche maetfchappy te voldoen;
flukken van flecht bootsgezel tot want defe oordeelde, by de meineehopman gevordert was: welk ambt dige opfland der Brafilfche Portugeemanhaftig bekleede. Sijn achting fen twee honderd en tachentig:tonrees byzonder zeden tegen dartien nen gouds ten achteren te zijn: welDuinkerkers floeg, van welke drie in ke penningen zy voor haergeledene
de grond fehoot: by drieaengeklamt, fchaede vorderde. De Portugeefche rutuA
en door overige befchooten , wei- koning ondertuflchen begon met het gfiZ"«len
m
gerde zieh op aengebooden lijfs-ge- werk in Brafil verleegen te ftaen; l ™fi
n f.« i i t °
, Brafiacben
naede over te geven: HeidefijnoudHe zoon met brandende lont aen de want eerltehjk had hy geen andere bandti
gedachten , of Brafil zoude binnen
kruid-kaemer, gelaftende op levens) drie maenden in fijn handen Valien
verlies 7 fchip nevens de drie Duinker- vermits t verraed aldaer zoo liftig
kers te doen fpringen, zoo haeft zulx was beflooken- Ook dacht niet,
gebood. De brüske ftoutmoedigheid dat zieh d'Algemeine Sraeten met
verbaefde den vyand : zulx Bankert den handel der Weft - Indifche
ruimte kreeg, en eer een wrak dan | maetfchappy zouden bemoeyen:
daer
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daer nu het tegendeel bemerkte. Hier Eenige weeken voor 7 vertrek van
quam by een derde quaed : nament- defe vloot, was Scbuppdmnoodzaekt ^W
lijk de Spanfche kroon hengelde, om 7 eiland Taperica te vWaeten , totZnTapeeen vredens-befluit te treffen met ontzet Van 7Reciffo , welk de Porta-™*7Vereenigde Nederland. Men leide geefen , uit een opgeworpen fchans
dan enkelijk toe om de vloot, na Bra- aen d'over-zijde der rievier Biberibi
fil gefchikt, of te rugge often min opgeworpen, tenmols-hoopfchooften op te houden.Uit Portugals naem ten : niemand was fijn leven zeker
deed de Franfche gefant zeer voor- in d'huifen of op de ftraet. De Por- . . ..
Aenbod der deeligeaenbieding. De koning wilde
tugeefche gezant Francifco de Soufaplnugee-"
-üü'XJf!? wederom inruimen alle veroorverde Continho bood ondertuflchen den AI- ßhe &fantaen a Alge
gemeine Staeten aen : hy wilde zelf .<$48.
meine stae- plaetfen in Brafil: en de geleedene
ten
na Brafil trekken : en aldaer de lanfchaede vergoeden. Immers konden deryen , den Weft-Indifche maetd'Algemeine Staeten niet meer be- fchappy ontweldigt , wederom ter
vechten door de wapenen, als haer
hand Hellen. Doch de maetfchappy
buiten oorlogs - gevallen en koften
v
eifchten
behalven
vergoeding der
gegeven wierd. De vloot ondertuf
fchen , na Brafil gefchikt, bleef leg- fchaede ook de Had Salvador enTergen : terwijl de Staeten beraedflae- cera. Men handelde ook met graef 0„derhangen over een antwoord op de ver Maurits, om de focht na Brafil t'her- deling met
haelde voorflag. Maer wanneer Haeks vatten. Sijn eifchliep foo hoog, datfj-jf*"-**
in den Haege bericht bragt, wegens 7 werk bleef fteeken ; want hy beden trouwloofen handel der Portu- geerde veertig duizend guldens voor
geefen , keerde 7 blad t'eenemael om. fijn taefel jaerlijx, vijftig duizend geDe Portugeefche gezant liep voor duurendefijnleven, twintig duizend
de tweede reis levens-gevaer; doch tot d'uitrufting , en twaelf duizend
7 fchennis wierd voorgekoomen met man , om Salvador te beieggen: alzoo
de gevankenis van d'aenftookers tot de plaets by vier duizend bezettelinvhot na oproer. Ook wierd de vloot gelaft, gen verzeekert wierd, en dartig karveelen zeil reede lagen voor Lisbon,
'tRectfo: dg t 0 g t n a >t Reciffo te verhaeften,
47
' met belofte : dat een andere vloot, die vier duizend koppen derwaerds 1<s
49'
met fes duizend koppen bemant, eer- zouden overvoeren. Doch de vlootelingen,
onder
de
vlagge
van
Witte
Corlang zoude volgen. Haeks gefchikt,
om zulk antwoord te rugge te bren- nelifzoonde Wit uitgeVaeren, zijntegen , veinfde zieh ziek; doch wil- mets tot op d'helft vetfmolten.^Ägo/*
de bybeter gezondheid, gelijk voor- en Loanda wierden door de Portugeegaf, volgen. Maer de nieuwelinx fen bemagtigt. De Weft-Indifche Handelde*
vioZiin-'aengenoomen matroofen en foldae- maetfchappy hield ernftig bvd'Alge- ^ Z t
tm'
ten begonden te zaemen op te ftaen: meine Staeten aen, om handhaeving. dePortuge*.
cht
zy wilden niet vertrekken na Brafil, Holland, in t eerft niet zoet op 7 Voor- f &**•*«**
alzoo bericht waeren : hoe zy niet geflaege verzoek, voegde zieh ten
alleen dagelijx ten vleefch-bank ge- laetften tot Gelderland,Uytrecht,Overbragt wierden, onder een ongezon- rfalenGroeningen:die een raedflot uitde Sucht, en op onbekende wegen: maekte .• namentlijk de Portugeefche
daer de vyand van de lucht geen mif- gezant zoude rond uit zeggen: offijn
quaemheid had , en van de kennis koning wilde herflellen aen de Weft*
der wegen zieh ten voordeel dien- Indifche maetfchappy, al 7geen dede ; maer dat ook op de reis veel on- zelve bezat, ten tijde wanneer 7 tiengemak moeften uit-ftaen , en aen jaerig beftand met Portugal is afgelandellendig honger-brokken. Wes kondigt? Francifco de Sonja antwoorhalven al die buiten fcheeps boord de:hymoeft,belangendeJL0rf»f/d,nieuquamen , zieh weg-pakten. Einde- we laft uit Lisbon verwachten, dewijl
lijk den laetften der winter-maend 't veroveren van die plaets eenige verdes jaers feftien honderd zeven en andering ihbragt. De Staeten fchepveertig, geraekte de vloot onder zeil. ten geenzints vernoeging in zulke
Vwa
uit-

524
D E R D F. B O E K
uit-vluchten ,alsfchaedelijkenfchan-1 hoeften bleven achter. Defterkteop
delijk v00t^Vereenigde Nederland: \ 7 eiland Thomas wierd nu ook aen de
en ftelden tflPxitvoering depunten te inwoonders verkocht. Zeeland be- zeeiands
vooren beflooteq : Namentlijk de toonde haer, boven andere l a n d - ^ ™ "
Ooft-Indifche maetfchappy wierd ge- fchappen des Vereenigden Nederlands
volmagtigtde Portugeefche fchepen gevoelig wegens de trouwloofe han
prijs te maeken, tot betaeling van de deling der Portugeefche kroon
vijftien tonnen gouds ten behoeve Dreigde vergoeding van fchaede te
der Weft-Indifche maetfchappy te zoekenopallerley wijfe: of dat an
gen Portugals overlaft verflrekt : de derzints de Weft-Indifche maetfchapWeft-Indifche maetfchappen ontfing py te grond ging, aen welkers hoofd'
brieven van weder-neming om op zomme, drie honderd enfeftigton-'
alle Portugeefch vaertuig voor reke- nen gouds, de fteden Middelburg,
ning van Brafil te kruifen : de fterk- Vliffingen en Veere voor een vijfde deel
ten der Welt Indifche maetfchappy in aenpart droegen. 7 Gefchrey van weBrafil zullen de Staeten verzeekeren duwen en weefen, hier by verkort,
met vierde-half duizend man- Doch doorfneed ieders hart. De Algemeine
d'afgezondene hulp-benden verrich- Staeten taekelden ondertuflchen toe
ten aldaer weinig. Den zeventiende fes fwaere fchepen en even zoo veel
van fprokkel-maend des jaers feftien jagten bemand met achten twintig
honderd negen en veertig, drie dui- honderd koppen voor Brafil: alwaer
zend fterk, behalven twee honderd het alles flordig toeging. d'Hooge Brafilfche
Negers en even zoo veel boots-gezel- raedklaegde over de krijgs-raed, en opperloof.
len, die fes veld-ftukjens en een mor- d'ammirael de Wit wegens 7 vervaldm '*"'"
tiergaede floegen, na Gararappes ge- der vloot: de kielen wierden door de Klagte ven
rukt, vonden den vyand op een berg worm opgegeeten , de flok-vifch en dd"t]f%™L
diervoegen voordeelig begraeven, 7 brood van de mijten kaiander, het
dat hem niet konden befpringen: hy / fpek en vleefch door het zout: gort
dan doed met kleine benden geduuri- en erweten ftonken vermuft:hy vond
euitvallen: en week gefwind binnen geen plaets om te kiel haelen, noch
schuppe en «j n befchanfing. Eindelijk dan brae- hout tot vertimmering der fchepen.
Gochfchan- ken Schuppe en de raeds heer GochIndien
o p , geen voorraed van 7 een of
detykgeßae- n-iet 2 onder wanfchikte orde: wes7 ander verkrijg.zie geen kans,fchreef
halven de Portugeefen , die weinig hy, hoe te huis zal keeren: had zon*
min als dardehalf duizend uit maek- der eenige verrichting gekruift op de
ten, d'aehterhoede vinnig aen ta- Portugeefche vloot voor rio laneiro ;
ften. 7 Hielp nier wat vlijt debevel- konde op 7 Reciffo noch zeilaedje,
hebbers aen wenden, om 7 volk te noch tou w werk, noch leef-togt van
brengen tot ftand. Ieder trachte zieh den hoogenraed bekoomen : wilde
te bergen door de vlucht. De Portu- liever, indien 7 met een goed gemoed
geefche ruiters,beftaendein honderd mögt gefchiede, den Turk dienen dan
en dartig lanciers, hielpen veel aen de Weft-Indifche maetfchappy * een
kant. Elf honderd Nederlanders ble- eerlijk man was te goed, die aldus fijn
ven op de plaets leggen, en negen- leven moet eindigen. 'tLiepallesin
tien vaendels ten zegen-prael voor de 7wild. d'Hooge raed viel klagtig
Portugeefen. Pekolonellen Brink en over de koppigheid der zee-voochd
Houteryve fneuvelden. Ten vijtden de Wit: als dewelke niet anders beJammerli)
letoejand dag na d'ongelukkige veld-flag, ver- oogde, dan te venrekken. De be* r w ^ k r e e g Coci»bewilhging, om de doo- j windhebbers leiden de wijt op de
genen
den te begraeven, die bereeds we- wan-betaeling van 7 onderftand, by
gensder zonne-hitte niet alleen bui- j de landfehappen des Vereenigden Neten gemein ftonken; maer onkenbaer, derlands belooft.Nederland hield zieh
laegen, gepikt door 7 ge voogelt, en ten hoogflen 7 onvrecden over de
andere by 7 wild gediert gefcheurt. trouwloosheid der Portugeefche
7 Gefchut en vordere oodogs-be- kroon. De Zeeuwfche Staeten dron. i6fo.
gen
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gen hard: men behoorde Portugal nen. Hy had meenigwerf de Brafilaen te taften. Amfterdam , eenfdeels fche hooge raed aengefprooken, of
niet zeer genegen tot de Weft-Indi- haer eenig naeder bericht belangende
fche maetfchappy, anderfdeels be- de tijd fijns dienfts van hooger hand
kommen voor 7 verlies van haer Por- was toegekomen: 7 welk alrijd onttugeefche handel , hield zieh koel. kende. Doch, fprak de Wit, 7 fcheen
Vrieftand liet 7 gantfche werk drijven: de Weft-Indifche maetfchappy hem
ter oorzaek geen voldoening genoot, zochten onder beuls handen te laewegens eenig vereifch belangende de ten flerven: ten einde niet betaelde
Ooft-Indifche maetfchappy. Walter de tachentig duizend guldens, welBrief van
Schoonen- Schoonenburg voor-zitter in de Brafil- ke aen haer ten achteren ftond. Ter- 165-1.
burg.
fche hooge raed fchreef aen d'Alge- wijl dit werk aldus bleef hangen, vermeine Staeten: d'Ammirael de Wit, zocht een nieuwe Portugeefche genevens vijf hopmannen, was trouw- zant Zoufa Macede gehoor by d'Algeloos gekeert na 7 vaderland, met zoo meine Staeten. Na langwijlig overveel leef tocht als bekoomen konde: flag, wierd het verzoek ingewilligt.
zulx .7 Reciffo naeuwelijx voor drie Macede dan begon met een fchamper Redm ™*
weken mond-koften overhield. Ten verwijc: alsofdc Staeten 7 recht der phe'g^zZt
zy toevoer kreeg, wasbenoodzaekt Volkeren fchpnden, zoo lang hem ge- m dm Hage.
'/ Reciffo ter befcheidentheid van de hoor hadden geweigert.Hy verhaeldc
Portugeefen over te geven. In 7 Grae- wijd en breed de verbonden en 7 verven-haege ondertuflchen wierd over- maegfehappen van oudsher tuflehen
flag gemaekt, wegens 7 vinden der Portugal en 't Vereenigde Nederland.
koflen , die vallen moeften op de Gebruikte vorders verfeheide betwintig fchepen en vijf Jachten , tot weeg-redenen tot vrede. Vertoonde
Brafils onderftand gefchikt. Maer de eindelijk een volmagt-brief, beheiDe Wit in ammirael de Wit t'huys gekeert wierd zende : hoe vermögt te fluiten wegens
den Hagt uit kracht der befchuldiging van de d'herftelling der plaetfen, den Weftgevangen.
Brafilfche hooge raed en de veld- Indifche maetfchappy in Brafil ontoverfte Sigifmond Schuppe gevangen weldigt. Doch wanneer hem de plaetgezet op de voor-poort binnen 7 Gra- fen in 7 byzonder fchriftelijk wierden
ven-haege. Tot Rotterdamen Amfter- overgeleven, welke de maetfchappy
dam geraekten ook de vijf zee-hop- eifchte , gaf ten antwoord: de vermannen, die nevens hem buiten be- eifchte herftelling was den Algemeiwilliging der hooge raed van 7 Reciffo ne Staeten aengebooden. In plaets
vertrokken, in hechtenis der ararai- van aenneeming zondenze een fwaeraliteiten, hier toe gelaftby d'Alge- re vloot na Brafil: om met de wapemeine Staeten. Doch d'overigheid tot nen te haelen, 7 geen by vriendelijk
Amfterdam (oor deelen de zulk doen verdrag konden krijgen. Onaengehaer reehts-macht te krenken) ver- zien de gepleegde vyandfchap hield
zocht aen d'ammiraliteit aldaer ont- de Portugeefche koning fijn woord:
flaeging der gevangene hopmannen. maer de Staeten vergrooten haer eerTerwijl geen uitflagquam over 7 ver- fte eifch , in plaets van met d'eerfte
Handel der
overigheid zoek , floeg d'Amflerdamfche opper- vergenoegtte wefen. Ondertuflchen
tot A/nßer- fehout'tammiraliteitsgevangen-huis
waeren de Brafilfche Portugeejen meer
dam.
open: en naelden d'hopmannen Ste-, verbittert, en diervoegen wapen-kunven Kuiper en Nicolaes de Witte uit de dig geworden : dat haer zelf volkoohechtenis gevveldiger hand. 'tZelve men konden befchermen : of indien
wedervoer den ammirael ak Wit-,want moogelijk te kort fchooten, zouden
de Staeten van Holland wilden hyop Caftilien te hulp roepen. Zulx Portuvrye voeten gefteld wierd. DeWitbe- gal niet meer gezach had over de weVerantriep zieh op de laft der Algemeine derfpannige in Brafil. Evenwel, om
woording
van de Wit Staten, volgens welke verbonden was den Nederlandfchen ftaet, zoo veel
niet langer als voor een jaer de Weft- moogelijk, voldoening te geven: de
Indifche maetfchappy in Brafil te die- koning bood aen een gelijk-waerdige
Vvv 3
ver-
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vergelding, namentlijk vrye handel orde gehouden is tot tegenweer, kan
op Brafil, tachentig tonnen gouds aen blijkenuit de nevens-gaende dag aende Weft Indifche maetfchappy, acht teikening. d'Oorzaeken dan des verhonderd duizend guldens voor de lies zijn verfcheiden: namentlijk een
Zeeuwfche weefen, en betaeling van algemeineonluft tot den oorlog: de
alle byzondere fchulden wederzijds. foldaet klaegde over wan-betaeling,
Macede maekte geen gewach van her- fchaerfcheid van levens-middelen en
ftelling der Brafilfche plaetfen , en naektheid: de krijgs-behoeften ontfcheen in fijn gantfche vertoog met braeken voor fchepen en fterkten : de
d'Algemeine Staeten den fpot te drij- wapen-huifen ftonden leedig: de fahen. En defe toondenzich diefwegen rinha, 7 eenigfte brood op 7 Reciffo,
gevoelig: lieten den gezant aenzeg- rees van dartigftuiverstot dartien gulgen : hoe hy alle vordere onder-han- dens. De Portugeefche veld-overfte
deling met hem plotzelijk af fneeden, ftrooyde aller wegen briefjens, waer
en niet meer voor gezant erkenden. by aen ieder Nederlander , tot hem
De fchuld heeren , ook die aen fijn overgeloopen , beloofde ander-half
voorzaet Soufa Continho merkelijke honderd guldens , een nieuw kleed
penningen ten achteren bleven in en vry overvoeren na Holland. Ook
's Graevenhaege, vorderden betaeling: klaegden d'ingezeetenen van 7ReBraßt ver- welke eindelijk bequamen. In Brafilciffo , zy waeren haer lijf niet zeker:
Uoren.
ondertuflchen liep 7 werk der Wefl- alzoo 't krijgs volk dreigde de Had af
Indifche maetfchappy hoe lanx hoe te loopen gelijk bereeds gefchied
meer te rugge. Ia diervoegen, dat op was op 7 eiland Itamaraca. Hiet uit
'tjaer feflien honderd vier en vijftig ontttond een algemein gekerm en
\6yjf.
alle fterkten quijt - geraekte. Walter verzoek : men zoude immers een
Bericht van Schoonenburg deed hier af in 7 Graegoed verdrag by de Portugeefen bedin'Itgwqens venhaege dufdaenig bericht. Na eengen, eer alle in haer moordaedige
't verlies moeyeüjke reis van vier maenden, handen vielen; want zy hadden gevan Brafil. f p r a k h y j 0 p'teinde der hooy-maendnoegzaem haer bloed-gierige inborft
voor Vliffingen ter reede geloopen, getoont tot Serinhaimen eiders : alhebbe d'eerfte gelegendheid gezochn waer de mannen aen de florm-paeom de rechte gefchaepentheid des len zijn verworgt, de vrouwen en
verlies van 7 Reciffo bekend te mae- kinderen tot een eeuwige flaeverny
ken. d'Algemeine Staetenhebben ge- weg-gevoert. Eindelijk kan niet nanoegzaem bericht wegens de Brafil- lacten hier by te voegen 7 ongelijk
fche toeftand zedert onfe aenkomft my byzonder treffende : namentlijk
derwaerds, en voorts van tijd tot tijd. dat daer aen genoomen was voor drie
Alleenlijk dient de laetfte uitkomft jaer, ik geen ontflag heb können
van dittreurfpel geopent. 'tSchijnt krijgen in negen jaer: en hoewel bede beloofde byftand volgens aen- looft was alle fes maenden betaeling
fchrijven des voorleeden jaers , niet van mijn zuur-verdiende loon, heb
alleen by de bewind-hebbers , maer in fes jaer nietgenooten. Ettelijke da- schuppm
h
lw
ook uit naem der ftaet gedaen, te rüg gen voor Schoonenburg, had ook Si- ™ % t '
ge gebleven is, door de droevige oor- gifmund Schuppe in de vergaedering overgaen
log tuflehen Britannien en 7 Vereenig- der Algemeine Staeten opening ge- J j j ' J ^
deNederland: De Portugeefen hebben daen wegens den Brafilfchen handel. S«4«/J.
zieh gedient van defe ongelegend- Het kan, fprak hy, Hoog-moogenheid:tReciffo te water belegert met fe- de Heeren, niet onbekend zijn, hoe
ttig fchepen,en teland met een magtig ik, zedert'tjaer feflien honderd acht
heir, by welk zieh lieten vinden een en veertig, van tijd tot tijd hebbe
merkelijk aental Moradores ,Mulaeten, o vergefchreven de dagelijxe verfwakMamelukken , Brafiliaenen en Negers.king der krijgs-magt in Brafil, meeft
Den twintigflen der winter-maend veroorzaekt door overloopen tot den
des jaers feftien honderd drie en vyand, en 7 overloopen door flecht
vijftig, nam t beleg een aen vang, Wat onthael, fchaerfche leef-togt, wanbetae-
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betaeling en 7 weigeren vanafloffing by zommige burgers niet aengenooder uitgediende foldaeten. Ten zy men wierd ? Des vyands vloot niet
'tvervalmet nieuwe vlooten herfielt aen brand geftooken, dew7ijl dit werk,
wierd , moeft noodwendig Brafil te volgensvoorflagvanzommige, licht
gronde gaen. Tot hoe grooten ver- te doen was? Hoe bewijfen zouden
loop 7 werk aldaer gekomen was, kan d'onwilligheid der foldaeten, nadien
blijken uit de gemeine kreet der geen krijgs-hoofden hier over klaegkrijgsknechten, die opentlijk riepen, den? Of wel middelen terhandzijn
.toen de Portugeefche vloot acht en geflaegen , tot moed-geving van de
fettig zeilen fterk voor t Reciffo ten belegerde ? Wie, cn wie niet, 7 overanker liep : haer verloflers van d'on- geven toeftemden ? Of geen gunflidraegelijke dwinglandy der Neder- ger voorwaerden konden bedongen
landfche bewindhebbers waeren nu worden ? Waerom tegen alle oorby de hand: zy zouden de lange ach- logs gebruik, de plaets geruimt, daer
terftallenhaelen uit den roof op 7 Re- geen vyand omtrend was, en m eer geciffo te vinden , in de huifen van de zorgtis voor de krijgsmagt, als Weftvrye luiden. Ter tijd als de gezeide Indifche maetfchappy. Wijders gaven
vloot te voorfchijn quam, lag hier niet de bewindhebbers redenen, waerom
meer dan een fchip: welk binnen ont- oordeelden niet fchuldig te zijn aen
booden , ten einde'tfcheeps-volk de foldaeten , zedert het Reciffo den
eenige dienft deed , zeewaerd ftak: vyand ter hand ftelden : aengezien
zulx geen tegenweerte water konde van die tijd als gevangenen moeften
gefchieden. De fterkte Altena , by aengemerkt, en die geen dienft den
den vyand belegert, verzocht meer Weft-Indifche maetfchappy deeden.
oorlogs-behoeften, als 7 Reciffo had. Zulk verzoek-fchrift wierd den AlgeSchoonenWegens gebrek van geld konden de
meine Staeten behandigt , en by burg en
bolwerken niet in ftantgebragt, om
Schuppe in
7 gefchut te draegen : gelijk door d'Hollandfche en Zeeuwfche Staeten verzeekering genod'hopmannen Cornelis Caroen en Ottobeflooten : Schoonenburg , Haex enmen.
Schuppe
in
haer
huifen
te
verzeekeKeye alhier bekend gemaekt is. Dewijl nu noch het een noch 't ander by ren: ten welken einde dan Schuppe bede Weft-Indifche maetfchappy be- waekt wierd by fes foldaeten. Tegen
zorgt wierd, heeft eindelijk d'hooge den negende van herfftmaend des
raed 7 Reciffo aen den Portugees moe-jaers feftien honderd vier en vijftig,
zijn uit de ki ijgs-raed befchreven bin- Rechtersuii
De Bewind- ten inruimen. Doch de be windhebnen 's Graeven-Haege de koloneis de krijgsbers, gevoeligover haer verlies, na- Wijnbergen, Kirchpatrik,Byma, Kille-raed over
Schuppe.
scboonen- men geen vergenoeging met d'overgreuw en Hallart, d'onder-kolonel
£ ? " • geleeverde ftukken by Schoonenburg, Schot, d'opper-farjanten Dorp, Droft,
"*ffe Haex en Schuppe : ter oorzaek niet San ten de graefltjkheids - bez orger
vervatten de dag-aenteikening van al- Wilhem van Stryen en geheim-fchrijver
le verhandeling, noch de befcheiden, Alfen. 7 Gemein gerucht liep: de Por-Gerucht wedt hoeom't een en ander te bewaerheiden, tugees had by de veroövering van gens
danigheid
noch den ftaet der pakhuifen, eer 7 Reciffo bekomen meer dan tweedes overvan
eifchenvol- '**<*'$*over-ging. Voortseifchtenze
honderd metaele ftukken, meeft hee- gaen
't Reciffo.
domingvan voldoening op de na volgende punlekortouwen, en vier honderd yzere
haerhandel. t e n . n a m e n t l i j k , waerom defterkte ftukken, zamen gefchatoptien honAfogados verlaeten is > De bezetting derd duizend rijxdaelders. De pakuit het noorden niet na 7 Reciffo inge- huifen waeren genoegzaem voorzien
trokken? Geen vafte voet op tland van allerley lijfs- en oorlogs-behoefgehouden, mits bezettende d'overige ten. 7Geen de Weft-Indifche maetplaetfen, zedert 'tReciffo over-ging? fchappy toebehoorde, wierd den vyWaerom zoo luid wierd uitgekreeten and ten buit gegeven : d'hooge raed
7gebrek van levens-middelen en oor- en krijgs-magt bedongen eigendom
logs-behoeften , tot verflaeuwing des van al haer goederen. Schoonenburg
volks? Waerom 7 aengebooden geld quam zomwijl in veertien dagen van
fijn
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fijn kamer niet-.liet alles in' t wild dry- eed ontflaegen oordeelden , wilden
ven. 5c/;«/»^lietverluiden: daerw7as alles zonder flag of ftoot den Portugeewelovervlocd van levens-middelen; fen ten betten geven : waer door zoo
doch , als de zelve begonden t'ont- veel duizend zielen voor 's vyands
breeken, zoude geen voordeelig ver- moordgeweer bloot ftonden. d'Hoodrag können bedingen. In 7 noorden ge raed, door dufdaenige dringende
lagen vijf honderd foldaeten: die, na redenen beweegt , vond eindelijk
7 Reciffo ontbooden , de belegerden goed met de Portugeefen te verdraealdaer zoo fterk konden maeken bin gen , op de volgende voorwaerden:
nen , als de belegeraers buiten wae- Francifco Barrettehoofdovet Per nam- *jf'"*'
bueo fteld in eeuwige vergetenis al »Xv'x2
verontfchul- ten. Schuppe verontfchuldigde zieh
diging van te geri defe befchuldiging, met de laft7 geen tuflehen de Portugeefche «#«*«•rnaet-S?^.
'
hem gegeven: namentlijk te ftaenon- kroon en de Weft-Indifche
der de hooge raed, zonder wiens be- fchappy te water of te land ooitof '«*«/«.
williging hy niet een foldaet mögt af- ooit voorgevallen is : onder dit vervaerdigen. Doch de krijgsraed, be dragzijn begreepen alle wie het zoufchreeven om over 7 verrichte by de mögen zijn, zelfs ook dejooden:
Schuppe te oordeelen, weigerde zulx-: aen ieder word vergunt vrye eigenten zy te gelijk onderzoek deed na I dorn der bezitt\ngen:de Nederlanders,
7 verhandelde by Schoonenburg en' getrouwt met Portugeefche vrouwen,
Haeks, onder welke Schuppeftondop zullen 7 zelve recht genieten , alsof
vanschoo- 7 Reciffo. Defegaven voor, zy waerenPortugeefen waeren , gelijk ook die
n
Ha!hgm henoodzaekt tot over-leveren van zieh onder Portugals gehcorzaem7 Reciffo, door verfeheide dringende heid willen blijven : de fterkten
redenen: men konde namentlijk geen rondom 'tReciffo en Maurits-ftad, als
ftaet maeken op de foldaeten, als de- namentlijk de Vijf-hoek, de Bruin,Driewelke beftaende uit allerley landaerd hoek , fant Joris , 'tWater-flot, 7 huis
tot den vyand daegelijx trouwloos Boavifta, 7 kloofler Antonio en de kat
over-liepen:7 krijgsvolk maekte geen binnen Maurits-ftad moeten aenelf honderd man uit, welk ten min- flonds met haer gefchut en oorlogsfte n eens zoo fterk moeft zijn, om de behoeften den Portugeefen ingeruimt:
t
fterkten
Frederik Henrik, Erneftus, de de bezettelingen , mits de wapenen
Bruin , Waerdenburg , 7 Water- enoverleveren, mögen drie maenden op
Land-flot, Maurits-ftad en 7 Reciffo be-7 Reciffo verblijven : haer goederen
hoorlijk te bezetten : ter zee hield t'huifwaerd vervoeren, en zieh op de
de Portugeefche vloot zoo fcherpe reisdienen van deleeftogt in de pakwacht, dat niet een fchip in of uit huifen gevonden : de fchulden , die
mögt -. ook quamen geen kruifers, iemand aen eenige Portugeefen ten
hoewel op ontbooden, te voorfchijn: achteren blijft, zal hy mögen vordeja 'teenigfle fchip der Weft Indifche ren by 7 hof binnen Lisbon: 't vaertuig
maetfchappy genaemt Brafil, liep voor de Brafilfche kuftkruifende.mag
tegen dank der hooge raed zeewaerd: vryelijk voor 7 Reciffo ten anker loode vyand konde onmoogelijk uit fijn pen , en de Nederlanders af - haelen.
begraeving op-geflaegen worden: Vorders floot Francifco Bar rette dit
'tonbrak aen geld en werk-tuig ten na-volgende verdrag met de krijgsoorlog vereifcht: niemand wilde ar- raed op 7 Reciffo: alle vyandfchap zy BtdiHl
beiden aen de bolwerken en borfl- wederzijds ter neder-geleid: 7 krijgs- J«»'« voor
aeten.
weeringen of tegen de Portugeefche volk zal uittrekken met gewoonelijloopgraeven : 7 krijgs-volk dreigde ke wapenen en vliegende vaendels,
haer opper-hoofden gebonden den welke zullen worden opgeflooten, ter
vyand over te geven, ten einde een tijd toeaffcheepen: 7 eiland Fernando
goed verdrag mogten bekomen: men Noronho, Siara, rio Grande, Parayba,
zag geen hulp uit Nederland te ge- 1tamarica, Maurits-ft ad', 7 Reciffo, en
moet: en dewijl de foldaeten, boven alle fterkten enreduiten rondom met
haer tijd dienende zieh van krijgs- haer gefchut, vcrvallen in handen der
Por-
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Portugeefche kroon: de zieken en ge- 7 over-leveren van 7Reciffo. Onderquetflen mögen zoo lang in de gaft- tuflchen behield Portugaleen volkoohuifenblijven, tot volkoomen her- men bezit van Brafil;'doch niet buiten
fteld zijn : aen alle zy vergunt volle vrees en oorlog. Weshalven de Portu- Portugalt
verginenis,ook den verraeder Antonio geefche gezant in 'sGraeven-Hage denaenbod :
Mendos. Defefchandige verdrag-pun- Algemeine Staeten aenbood tot verten wierden onderteikent by Andre- goeding derfchaede,diede Weft-Indias Vidal, Alfonfo d'Albukerque, Francifco
fche maetfchappy in Brafil had geleeAlvarezMoroira, Allanoel Correia, Gyf-den, tachentig tonnen gouds : voorts
brecht de Wit, Huibrecht Breft, Wilhemeen vrye handel opBrafil,en betaeling
van de Walen Wilhem Falko: ter zijde der fchulden, diedeBrafilfche PortugeKlagte derftondFrancifco Barrette. De Nederfen ten achteren ftonden aen de Weftpidaeten. laadfche k r ij gS -knechten,uit7Reciffo Indifche maetfchappy;maer3r^/ wegefcheept na Holland,klaegden aldaer derom over te geven,was buiten magt
over de bewindhebbers, die betaeling derPortugefche kroon.Hier tegen be
als ook
weigetden,zeder 17 Reciffo den vyand loofde Spanje: hy zoude Brafil den Ne-Spanjens.
in-ruimden: zy hadden betaeling ont derlanders ter hand Hellen, zoo haeft
fangen in Brafils-geld, verfcheelende i*0/7#gtf/t'onder-bragt.DeZeeuwfche
van 't Hollandfche vijf en twintig ten Staten begonden na fulk een voorflag
honderd: ja kreegen in plaets van geld fcherp te luifleren. als de welke gebebedurve klederen, zuur bier, boont- ten op de trouw7loofe ondankbaerheit
jens, farinha, verrottetabaken Hin- der Portugefen,niet anders wenfchten,
kend fpek, aengereekent ,als waerdig dan na weer\vraek.irxW/<W,dewijlgrowaeren. De Algemeine Staeten vol- te handel opj°or/ag^/dreef,helde meer
magtigden vorders de voornoemde totvreede. d'Engelfche koning bood Ingelands
krijgs-raed, om recht te doen over Si- fijndienftaen, tot bemiddelling der bemiddegifmond Schuppe; doch defe vond haer gefchillen tuflehen de Portugeefche ling.
in dit fluk verleegen : ter oorzaek de kroon en 't Vereenigde Nederland. EinStaeten elkander niet verftonden, we- delijk wierd.de feile van oogftmaend
gens de rechts-vordering over Schoo- desjaers feflienhonderd een en fettig,
nenburg en Haeks; wan t Holland dreef,devreede met Portugalgeftooten. De 1661
dat ieder behoorde te recht gefielt by beding punten luiden aldus: Portugal
De Staeten
fijn eigen landfchap, daer d'andere belooft uit te keeren aeri 7 Vereenigdemaeken
vremeinden zulxte flaen aen'toordeel Nederland tachentig tonnen gouds, of de met Por^'ThT der Algemeine Staeten. En voor defe in gereden gelde, of in zuiker, tabak tugal.
i?s"va»d'e vergaedering bragten de bewindheb-en zout,of uit den tol,die in de Portuweit-mdi- bers haer klagten: zy konden 7 Brafilgeefche havenen gevordert wort:7ge%T'
fchekrijgs-volkgeen betaeling doen, fchut op7 Reciffo zal de Weft-Indifche
dewijl niet ontfingen de penningen, maetfchappy wederom ter hand kodie 7 Vereenigde Nederland had be- men : dezout-koopmanfehaptot/df»*
looft:fulx gevaer van leven liepen.we- Uves, en vordere handel na Portugal,
gens't onbezuifde graeuw, vorderen- of de geweften in Africa en Brafil, onde de verdiende zoudye. Zy verzoch- detPortugalgehootig,wotddenNederten vorders, dat op middelen gedacht landers vry geftelt.mits betaelende de
mögt wordenem den Portugeefchen tollen,welke dePortugefen felf opbrenkoning tot reden te brengen. Einde- gen: de veroverde plaetfen wederzijts
vonnis " ^ üjk heeft de krijgs-raed uitfpraek ge-blijven in eigendom des bezitters: de
' m°' daen over 7 verhandelde van Schuppe koning vermag nooit eenig beflagte
in Brafil: zy verwees hem, vervallen doen,onder wat voorwending 7foude
te wefen van 7 geen voor-gaf aen de mögen wefen, op eenigNederlandfch
Weft-Indifche maetfchappy goedste vaertuig: welk ook aen de vyanden
hebben, zedert den fes en twintigfte der Portugeefche kroon vermag toe
van louwmaend desjaers feftien hon- te brengen allerley oorlogs - gereedderd vier en vijftig.wanneer 7 verdrag fchap.mits'tfelve niet vervoert werde
hielp fluiten met Barette, wegens uit d'havenen van Portugal: wegens
i6j>
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geloofs-verfchil zal geen Nederlander i gal dootjoan Schuilenburg, op naem
voor eenig rechter gedagvaert wor- \ van Groeningen en Ommelanden,allentden: hem zy vergunt vrye oefening > halven quaed keurde, en by gevolg
der gods dienft infijnhuis of fchepen, j vernietigde, Ja Schuilenburg wierd om ^f"'^"en bequaeme begraef-plaets: indien j defe daed.by welke zedertook andere doodgeeenigeonluften reefentuffchen Portu- f befchuldigingen ingebragt wierden, dum.
galen Nederland zullen de zelve niet 1 tenfwaerdegedoemt; doch hy ontftr ekken tot nadeel des handeis terwe-! fnapte uit d' hechtenis. Die 7 vredens- vfJ£
der zijde; want het zal ieder koopman ) verbond met Portugal geÜooten on- 'tverbond
vry ftaen fijn fchulden in te manen en \ gaerne zaegen, brachten verfeheide J J JJJJ1"
goederen onverhindert af te fchepen: fwaerigheden in: namentlijk de Por- gekernt
door't mifdrijf van eenige onderdanen tugeefche koning had 7 verdrag al- merdin 0 oft of Weft-In dien, mag dit tegen- leenlijk onder-teikent.zonder de rijxwoordig verbon t geenzin ts gebroken: ftanden: waer uit bleek de krachtede voldoening hangt aen'tftrafjen der loosheidvan 'tverhandelde: temeer
fchuldige doorfijnwettelijke rechter: alzoo de kroon eerlang ftond te verd'havenen voor oorlogs - fchepen en vallen aen 's koninx broeder, of wel
koopvaerdy vaerders blijven ter een licht wederom onder Spanje. En van
en ander kant geoopent: de Nederlan- waer zullen de beloofde taehentig
ders, in Portugal handelende , mögen tonnen gouds, tot vergoeding der gegewapent gaen, wooningen bezitten, leeden fchaede in Brafil, komen? Datpafc-huifenfluiten: de goederen,in zeP<?r/#g<2/geehzintswilgeven,blijkt
vyands vaertuig ingefcheept, worden laen verfeheide flaeltjens , als welke
voor goede prijs vetklaetv.deBrafilfche niet minder houd dan een voltrokken
Portugefen moeten haer achtet Hallen verbond. En wat betaeling kan de koaen de Weft-Indifche maetfchappy,of ning met zout geven, daer de zoutwie 7 zoude mögen zijn, deuchdelijk pannen niet hem, maer byzondere
opbrengen: waer over drie gevolmag- koop-luiden toebehooren ? Hy heeft
tigden binnen Lisbon byzonder zullen geen inkomften als 7brafilien-hout.
zitten, om d'ingebragte bewijfen te De tollen zijn doorgaens by de Iooden
onder-zoeken, en voorts zonder de verpant. Portugal moet noodwendig
gewoonelijke omweegen, in rechts- door d' oorlog met Spanje van jaer tot
vordering gebruikelijk, te vonniffen: jaer verarmen. 1 Brafilfche gefchut,
7 gewijfde zal aenflonds van hooger verfmoltenofverdonkertjZal nooit te
hand ter uitvoering gefteld. Weinig recht komen. De vrye vaert op Brafil
dagen na 7 gefloten vredens verbond is bereeds geweigert aen de twee
vertrok de Portugeefche gezant Hen- fcheepen Lammer en-burgen Catharina.
rik Soufa de Tavares,en quam op 7 ein-Ettelijke Amfterdamfche zeilen hebde der herfft-maend binnen Lisbon. ben, tegen7geflooteverdrag, tweeGelderland, "Niet alleen Gelderland en Zeeland mael aen de Portugefen moeten vertolZeeland en hielden haer zeer t'onvreeden over
len.eerft tot Lisbon en voor de tweede
Groeningen
te onvree- dit verdrag; maer ook Groeningen, be- reife totfant Uves: behalven dat d'haden over fchuldigende den voorzitter Schuilenven meefters eenfchandige overloon
't verbond
burg
,
dat
zieh
tegen
orde
te
voorbaemet Portu
den Nederlandfche fchippers af-pergal.
rigin 'tfluiten met Portugal getoont fen. Men houd onder verficrde voorhad; ja toegegeven, 7 geen by de Stae- wendfels niet alleen de koop^vaerten van Groeningen nem niet gelaft ders; maer ook de oorlog.fchepen,
was; want zy verflonden op geen an- ettelijke weeken aen malkander, in
dere voet tot de gezeide vreede: dan de Portugeefche havenen geduurig
dat Portugal de beloofde tachentig op. De mishandeling der Nederlantonnen-gouds in baeren gelde betael- ders gaet de kerf te buiten : zy worde binnen körten tijd: daer integen- den na de goddeloofe zinnelijkheid
deel wierd toegeflaen een betaeling van een moedwillige Portugees ter
metkoop-waer, en op lang dag. Wes hechtenis bettelt. En niet minder is
halven 'tbeflooten verdrag met portu-] vry als d'oeffening deswaerengods
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dienft. Ondertuflchen doen de Por- de Veluwe ingebrooken , te fluiten,
tugeefche zee-roovers Tamborin, Car- toen 7 Vereenigde Nederland fcheen te
los en Bils groote fchaede omtrend hangen aen een zijde draed?Enwat
7 Nederlandfche vaertuig. Niet lang zoude het geweeft zijn, indien de
geleeden haelde Tamborin defluitde magtigeSpaenfche vloot ondetOquenOlifant op Cadix reede by nacht weg : do, in Z)«/»jbevochten door den zeewelk fchip tegenwoordig van Lisbon vooehd Martyn Tromp, verfterkt was
af-üeekt na Brafil. Defe en verfehei- geweeft met de fes en feftig zeilen,
de andere redenen wierden byftact- welke de graef la Torre tegen de Weftkundigeingebragt: niet alleenomte Indifche maetfchappy moeft gebruibewyfen, datdevreedemeti>0/7,#g<j/ ken voor de Brafilfche kuften? Hoe
getroffen fchaedelijk en fchandelijk heeft vorders de maetfchappy aengewas; maer ook dat Portugal niet min queekt'tzeevaerendvolk: aiswelder hield als haer woord. d'Ervae- ke, opt 'tjaer feftien honderd negen
rendheid leerde te mets, hoe de voor- en twintig, meer dan honderd fchenoemde klagten niet t'eenemael pn- pen in het vaer-water hield, en over
gegrond w7aeren; want als, op 7 jaer de vijftien duizend koppen in dienft.
feftien honderd vijf en fettig, d'Alge- Weshalven 7 Vereenigde Nederland
i66f.
meine Staeten de tonnen gouds, wel- overflagmaekende, datd'oorlogs-lake nu twee jaer ten achteren ftonden, flen voor de maetfchappy te fwaer
binnen Lisbon vorderden , kreegen vielen, jaerlijx onderftand toeftond:
ten antwoord: 7Rijk was diervoe- welk nochtans niet is opgebragt.
gen gedrukt door d'oorlog tegen Ca- Waerom geld op renten wierd opgeftilien , dat geen geld konde miflehen. noomen,en een by laeg van dartig tonZedert wierd een voorflag gemaekt nen gouds by de deelgenooten in de
by d'Algemeine Staeten , totherftel- maetfchappy gedaen, tot herftelling
ling der vervallene Weft-Indifche der zelve. Doch 7 een en ander is aen
1668. maetfchappy; doch met weinig ge- de fwaere oorlog gefpilt, zonder geBondig^ vo jg # Weshalven de hoofd-deel-ge-not der zeven tonnen gouds jaerlijx,
erVo°o}d-y nooten in de gezeide maetfchappy
by de Nederlandfche ftaet belooft.
deetgenooten d e n Staeten binnen 7 Graeven-haegeOok heeft de togt van Henrik BrouZdifthf een vertoog ter hand ftelden, behel- werna Chili den kas grootelijx ten achmaetfehap- zende kortelijk 7 geen van tijd tot tijd
teren gezet: dewijl de togt, aen den
AigZlL w a s voorgevallen : namentlijk de yyand ontdekt, vruchteloos af-liep:
staeten maetfchappy had ten eerften ingeleid hoewel hy ondertuflchen diefweegen
nörgelt- yiQr e n zeventig tonnen gouds, veele groote fchrik kreeg : alzoo Brouwer
vlooten onder d'ammiraelen Wilkens, een weg uit vond, om binnen twee
vert.
loan Dirks zoon Lam, Boudewyn Henrixmaenden van 7 Reciffo 7 rijk Chili tQ
zoon, Pieter Hein, Adriaen Pater, Hen- bezeilen , en by gevolg den Spaenrik Lonk, Dirk Uitgeeft, Pieter Ita, Loos,fche moogendheid een körte doodCornelis Houtebeen, Lichthart, Bankertfteek te geven: dewijl haer rijkdom
en andere ten verfcheiden tyden uit- lanx de Zuid-zee bloot leid. Dit alles
geruft: waer door de Spaenfche magt heeft den Spanjaerd afgedrongen het
een ongemein groote krak heeft ge- aenzienelijk vreedens-verbond voor
kreegen, tot byzonder voordeel des 7 Vereenigde Nederland,geüooten binVereenigden Nederlands: alzo de Span-nen Munfter op 7 jaer feftien honderd
jaerd, niet alleen fijn magt verdeelen acht en veertig.Doch onaengezien de
moeft, om America te bewaeren; maer Weft-Indifche maetfchappy zulke
ook op en voor America de rijkdom- merkelijke voordeelen den ftaet heeft
men, zeenuwen des oorlogs , quyt toegebragt, is zelf blijven fteeken onraekte, met welke den ftaet alhier ge- der een laft ten verderf, en zonder byweidig had gedrukt.En wie weet niet, fland verlaeten : als blijkt by 7 flot
hoe de Weft-Indifche bewindhebbers der rekening door de bewindhebtot eigen nadeel haer oorlogs-magt bers overgelevert aen de Algemeine
lieten gebruiken, om den vyand, op Staeten ; want de bewindhebbers
Xxx 2
ko-
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komen aen haer te kort fesen fettig • hoedjens: riepen7volk tot'tgebed
tonnen gouds , drie en veertig dui- door 7 geklop op geholde kalabaffen:
zend, twee honderd en negentig gul- gebruikten boeken, van boom-fchordens. Weshalven gedwongen zijn fen gemaekt: de boeken begreepen en waer in
b,ftMt
'
geldte lichten, tot betaeling der loo- in kris-kraffen veel bygeloovige kerkpende renten. Ondertuflchen hield zeden: ftelden groote heiligneid in
de Weft-Indifche maetfchappy om- 'tbeeven , uit-fteeken der tonge en
trend vijftig fwaere fchepen in 7 vaer- een hol geluid, voortgebragt uit de
water: haer volk-planringen en zout- borfl, tot welke verrichting eenzepannen ftonden zeer wel. Zoo haeft ker kruid knaeuwden: gaven voor,
verleng ontfing der verleendegunft- hoe haer ouders, over ettelijke honbrief tot het uit einde defer loopende derd jaeren geftorven, te fcheep hereeuw en voldoening van de Portu- waerds ftonden te komen, om Brafil
eefche kroon , volgens 7 laetft ge van 7 Portugeefche jok te verloffen:
oote verdrag, zoude den handel de Portugeefen die door de vlucht ontmet nieuwe wakkerheid voortgezet fnapten zouden verändert worden in
worden. Indien nochtans d'Algemei- viflehen of verkens: waeren zeer op
ne Staeten omtrend dit billijk ver- de zelve verbittert, ter oorzaek zy
zoek eenige fwaerigheid maekten, d'oude ingezeetenen ten grooten gezy konden hier over de bewindheb- taele vermoord , van de zee-kuften
bers hooren : die buiten twijfel alle landwaerd in verdreeven, en totelvoorgewende fwaerigheid lichtelijk lendige flaverny vervoert hadden.
zouden op-loflen. Ach hoe veel dui Maer de Brafilaenen, zedert de Weftzend weduwen en wefen fchieten by Indifche maetfchappy een vafte voet
de Weft-Indifche maetfchappy te op Brafil kreeg, zijn geoefent, om
kort, welke haerpenningenhebben met 7 Europifche geweer om te gaen:
te koft geleid aen de krijgs-magt, die zommige hebben de zijde der Portuin de twaelf eerfle jaeren den Span geefen , en andere van de Nederlanjaerd'zulkeen af breuk deed, dat de ders gekoofen. Te vooren toen noch
Schaede der fchaede begroot word op elf honderd verfch voor oogen ftonden de bloedSpanjaerd, en tachentig tonnen gouds? 7 Ver- baeden tegen haer landzaeten aengeleeden by
de Weft-in- zochte by de hoofd-deel genooten gerecht , plachtenze elkander ten
difche
hebben de Algemeine Staeten toege- oorlog op te hitfen. d'Aenzienelijkmatt fchap- flaen: zulx de Weft-Indifche maet- fte wegens ouderdom riepen tot de
py*
fchappy , uit kracht van een nieuwe jongmanfehap: Zullenwywachten, BraßUaevergun - brief, den handel op Africa niet zonder luye flaeuwhartigheid, IZder'to't
en de Caribifche eilanden als nochdat de Margniaten (zoo noemenze *fe den oorlog
drijft: benoodzaekt ondertuflchen Portugeefen) en die Peros Engaipa, zoo £££."> "
Brafil te laeten in banden der trouw- veel gezeid als fchalke Volkeren, ons
loofe Portugeefen: die zedert aldaer binnen de hutten overvallen > Thans
gelijk te vooren meenigte Brafiliaenen kloppenze met de handen opd'oxevolgens haer fchrijven tot de fehoot len en billen, en fchreeuwen: EriZen nieuwe der Roomfche kerk bragten. Doch ma, erima , toxouquinambaults comogodsdienft de voort-zetting des Roomfchen geni, ouaffou, tan, tan: dat is, geendir Marne'
loofs
onder
de
woefte
Brafiliaenen
zints , geenzints , gyfterkejongelinlukken in
wierd meer te rugge gezet, zedert gen, laet ons wreeken de dood der vaBrafil:
7 jaer vijftien honderd drie en tachen- deren. d'Aenmoediging tot de ftrijd
tig : wanneer de Mamelukken (zoo duurt gemeinelijk fes uuren lang: na
worden genoemt die gebooren zijn welke de meenigte aendachtig, zonuit een Portugeefche vader en Brafi- der te kikken, luiftert: en rukt geliaenfche moeder) een aenhang van fwind uit alle dorpen ter beftemder
nieuwe godsdienft maekten. Zy plaets in grooten getal te zamen,
verkooren een Mamelukfche paus , met de fwaere knodfen tacapes fes voebiffchoppen enpriefters: onderhiel- ten lang , de fterke bogen orapats,
den de biecht: lafen miffe en roofen- fcherpe pijlen, en fchilden, trommeis^22

g

D E R D E

B R A S I L .

*>33

mels-gewijs gemaekt, van de huid verftrekt tot fpijs op een vroolijke
des beeft tapirouffou. Meeften tijd maeltijd. Na dat met de meenigte ze- £j*jj^i
beflaet 7 leger uit acht of tien dui- ven uuren gedanft en gezoopen heeft, ttvemgthaer bevel- zend man : waer over bevel voeword by drie mannen met touwen,nenhebbers:
ten die de meefte menfehen ge- gevlochten uit baften der boom iuira,
dood en gegeeten hebben, kenbaer gebonden, en door het dorp geleid.
aen diepe fcerven gefneeden lanx De gebundene keert 7 aengezicht
de borfl, billen en dyen en vol fwart herwaerds en derwaerds, fnaeuwtdepoeyer beflrooit, welk altijd in de fen toe: hoort gy, ik heb uwe vadergevrouwen;
lit teikenen blijft
De vrouwen geten : en wederom tot andere : uwe
draegen in d'ooren lange ketenen broeder is door mygebraeden : uwe neef
van Hek huisjens , flingerende over fmaekte eertijds lekker: over mijn dood
de borfl en fchöuders: het aenge- zal genoegzaeme wraek genoomen worzicht is vol veel-vervige ringen met den. Aldus rondom gevoert,ftappen
ftreepjens rondom bezet: den hals Wederzijds af die (Jen gevangen leien armen vercierenze met banden uit de , en rukken 7 touw ftijf om des
witte dünne beentjens: volgen de zelfs middel toe , zulx noch voormannen ten oorlog, ten einde de leef- waerds noch achterwaerds wijken
togt torzon. Met d'hoornen inubia kan. Thans worden den gevangene,
vorderenze 7 heir ten gefchikte flag- aen voeten en handen los, fteenen en
orde : andere pijpen op menfehen- pot-fcherven toe gereikt, en hem gebaerwater- beenderen , te vooren geflacht. Inzeid : neem wraek van u dood, eer gy
togten
merkwaer dien een water-togt doen, gebruiken fterft. Gefwind dient hy zieh van het
dig:
fchepen uit fchorfen, ieder kan vijftig toe-gereikte werp- tuig, fmij t na ieder
man voeren, die ongelooflijk fnel dien bereiken kan, en als de fteenen
voort- roeyen. De fterkfle fpoeden ontbreeken gooyt zeer verwoed met
voor uit met groote flilheid. Zoo aerde. Eindelijk komt de beul vol * » «
meenig man, vrouw of kind in haer Vederen beflooken, met een fwaere^X«»
handen vervalt, word aenflonds op knodze, en vraegt: hebt gy niet t'eeni- gegettn
de roofters boucans gebraeden. De ger tijdJemand onfer bloed-verwanten word"
dorpen beftaen uit wooningen ta- epgegeten ? Onverzaechd antwoord
chentig en honderd tr'eeden lang, wei- de gevangene: Packe tan tan, aiouca,
nige , die naeft aen den vyand leggen, at.oup.ave : daris, Ik ben die fterke, die
zijn met pael- werk tegen een aen- veele van u volk doode en op-at: en legloop vertlerkt. De veldflaegen gaen gen de beide d'handen op 'thoofd,
Veldfiae, zeer yzelijktoe. Wanneer malkander roept blijdelijk: hoe dapper hebik my
gen zeer
in 't gezicht krijgen, vertieften weder- in ztulk werk gedraegen ? Defcherpyzeltjk:
zijds een gehuil, niet ongelijk der reehter fnaeuwt-hem hier op toe, en
wolven: welk hoe fwaerder verdub- daeromzultgy ook, van my gedood, tot
beltword, hoe meer en meer nade- fpijs voor defe meenigte verftrekken.
ren. De hoornen en fchinkels geven De gevangene antwoord ftoutmoeondertuflchen een naer geluit. Zy dig : Wat is hier aen-gelegen , dewijl
flingeren wederzijds de tanden der niet enge wrooken zal flerven ? Terwijl
vyanden, aen fnoeren gereegen twee fpreekt, word hem de kop met een
eilen lang om den hals : fchreeuwen, knodze van achteren tepletteren gedar d'een den ander terftond ten fpijs flaegen.Op7 neder-geftone licchaem
verftrekken zal. De pijlen, metaller- valtfijnvrouw, (want d'overwinnaer
ley vederen geprankt, vliegen by dui ontziet hem niet de gevangenen in
zende door de lucht. Eengequetite echt te verbinden aen fijn fufler of
rukt de pijl u i t , in welke gelijk een dochter) en beweent 7 lijk met geraefende hond bijt. Met d'houte veinfde traenen. alzoo onder d'eerfte
knodfen flaenze d'herfenen aen ftuk- haers man« gebraeden vleefch eer.
ken. 7Gevecht duurt doorgaens et- Ondertuflchen loopen d'oude wijven
telijke uuren, eer d'een voor d'ander toe , en broeyen 'tlicchaem in ziehet veld ruimt. De gevangenegemeft dend water , tot de huit af-ftroopt.
Xxx 3
De

De heer, wien de gevangene toequam, alle ander quaed. Qndef verfeheide Haerzük.
deelt onder fijn gaften met groote ziekten , welke Brafil onderhaevig "»**+•
vaerdigheid 7 fchoon-gemaektelijk. blijft, tieftpians niet min befmettelijk "*;
De ftukken , op d'houte rooftersbou- als de Spaenfche pokken,ontftaende
cans tcbraeden geleid, nemen de ou- uitgeilheid: 7gantfchelichaem flaet
de vrouwen waer, likken 7 afdruipen- ftijf van puiften, grooter dan 7 lid van
.devet, vermaenen de nevens-ftaen- een duim. Anderzints worden de *u ook der
de jongelingen, om meer zulke koft vreemdelingen in -5/v»/i7zeergequelt Y'emd"
toe te brengen, enbeflrykenmethet met zinkingen, veroorzaekt door de BrafiC
bloed d'aengezichten der kinderen. koude des nachts ;gelijkookmetzeeTen laetften vat ieder gaft een fluk, re oogen ,dieze krijgen, wanneer onen knaeuwt niet zonder wreed ge- der den blaeuwen hemel loopen by
zicht 7 vleefch ten been toe af. De zonnen-ondergang of in den vroegen
beenderen worden tot zeeg teekenen dageraed. De klem gaet ook alhier
Be Duivel bewae rt. Doch gelijk de Brafiliaenen
buiten gemein in fwang: welk iemand
quelt de
elkander
ongenaedig
quellen
,
alzoo
diervoegen fchielijkovervalt, dathy
Brafiliae
nen onge- wordenze infchelijx gantfch jammer- binnen weinig tijd neder-plotft, vernaedig.
lijk door de duivel (zy noemen hem ftijft en een yzelijk geluid geeft.
Aygnan en Raagerrel) geplaegt. De Zommige beginnen haeftig te knerzichtbaere getuige loan Leerius Bor-fen op de tanden : de mond word
gonjon verhaelt, noe hy haer meenig- fcheef getrokken en toe-geklemt:
werf zag fweeten vanbenauwdheid, d'afgang ontfehiet haer: loopen veelmet d'handen kloppen op de dyen, tijds gevaer van teftikken. Behalven
fchreeuwende : Mair autouraftap,ace-defe quaeden vallen taeye fluimen
querey, Aygnanatoupave:datis,mijnfot,
uit 'thoofd en 7rugge-been op de
mijn makker, den duivel vrees ik voor leeden, welke de zeenuwen en 7 geelhair
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hair ver ftrammen: Waer by komt een niet alleen ten opzicht derkenteikekoude verftijving van äderen, flag- nen; maer ook van genefing. Wanaderen,7 vleefch, vlies en huid. Doch neer de ziekte niet luiflertna detoegeen ziekte verflintof cpielt'm Brafil gepafle genees-middelen, ontbied
meer menfehen als de roode loop, een huis vader of moeder de gebuuwater zucht, 7 drukken ter kamer- ren: ten einde een h ulp middel, volgang , 7 rood melefoen, degal-ziek- gens plicht van fchuldige liefde, aente, ontfteeking der aers-darm, de wijfen, indien raed weten voor 7 tewormen,maefelen en vuurigefchurfd gen woordige quaed. Dufdaenige gewoonte greep ook eertijds ftand onMtrkwaer- heid. De bejaerde Brafiliaenen zijn
d 8
- L^' doorgaens ervaerene kruid-kenners: der de oude Grieken. Zyonderhouüaenfche
den vorders een zeer naeuwe eet-regenees-mee zy haelen de kruiden fchrander uit de
bofichaedjen: en eigenen die den gel en zorge, om den zieken te befkers.
kranke van binnen en buiten voor- waeren voor de zonne-ftraelen en
zichtig toe. Byzonder boven alle land-wind des nachts. Wegens iemenfehen wetenze raed tegen vergif. mands krankte houd 7 gewoonelijk
By de genees-middelen, die haer van danfen en zingen niet op. Maer in- nouweover
hand tot hand zijn overgelevert, blij- dienfterft, byzonder een huis-vader, dedoodva»
venze hartnekkig: willen liever 7 le- huileno verhorn gelijk wolven: m e t ^ f ;
ven dan gevoelen in defen af-ftaen: een beevende ftemme roept d'een
en zy miflehen niet altijd ; maer be- den ander toe: diefterkeman isovertoonen menigwerf, datze d'artzeny leeden, die zoo veel gevangenen tot een
beter vatten, als d'Europifche wond- lekkere maeltijd en weer-wraek na huis
heelers. Degeleerde Guilielmus Pifo ßeepte. 0 wat een gefwindejager en vergetuigt, hoe hy in 7 leger, welk graef ftandige viffcher heeft 7 leven afgeleid!
Maurits op den Brafilfchen boodem Wyzullen hem niet wederom zien, dan
tegen de Portugeefen te veld bragt, als onß zielen verhuifen achter d'hooge
meenigwerf gezien heeft: dat de Bra- bergen, daer de man-hafte voor-oudefiliaenen haer gequetflen met verfche ren, aen reyen gefchaert, huppelen.
gommen en heelende fmout gelukkig 't Vrouw-volk, elkander omhelfende,
genaefen : daer de Nederlandfche maekt'tgfootftgebaer. Ditduurtfes nis.begrAtvtbaerd-fcheerders den verwonde ar- volle uuren , wanneer 7 lijk in een
men en beenen af-zetten. Pifo voegt graf, niet ongelijk een wijn-pijp, op
hier by, dat hy zelf in de gaft huifen fijn voeten gezet Word , en nevens
te vergeefs den konft van Hippocrates 7 lijk een veder-cieraed en 7 geen
en Galenus omtrend zommige gefwel- waer by de levende meeft vermaek
len en kankers te werk leide, welke fchepte. Maer nevens 7 graf plaetfen
de Brafiliaenen met enkel zap vanta- de naefte bloed-vrienden vaten met
bak herftelden: ja zy genaefen op meel, vifch, vleefch en de drank
ftaende voet door vochtigheid , uit cauou-in: ten einde de duivel Aygnan
de verfche wortel iaborandi geperlt, door dufdaenige offerhande veringegooten den ziel-toogende , en zoent, 7 lijk niet weg fleepe. Doch
bereeds by alle Europifche artzen ver- wanneer verhuifen, bedekkenze het
laeten : weshalven nietongaerne toe- graf met 7 kruid pindo. Defe geliet, datze omtrend kranken en ge- woonte evenwel grijpt geen ftand
queftenzich nevens hem lieten vin- onder alle Brafiliaenen ; want zomVreemde ge- den. Vorders verfcheelen deziekten mige eeten haer afgefturvene maeTntfing.
in America zeer veel van d'Europifche, gen op.
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En Maragnan, 7noordelijk- land eenige ververfching te haelen.
fte deel van Brafil, ftoot Gevordert t o t ' t bevolkte landfchap
Guaiana, anderzints ook ge- Machiparo leed vinnige aenftood
naemt deWilde-kuß, bequa- twee volle dagen en nachten; want
verdeeiing melijk verdeelt in de landfehappen
zoo lang vervolgde hem in ettelijke
vanGuaia befpoeltdoorde rievier d'Amazones,canooen de cacique Aomagua. Na dat
na
en die leggen tuffchen d'Amazones en een vlek had overvallen , uit welk
Orinoque,
als ook Orinoque zelf Deverfeheide gebaende wegen landWondergroote ftroom Amazones, (zommige waerd liepen, ontmoete een rievier
laeritjke
togt van
noemenze Tobo, Topoi en Tapera) iswiens mond drie eilanden vertoon' "Erancifcut
eerft
ontdekt op 'tjaer vijftien hon- de : defe ontfing de benaeming de la
Orellana,
derd en veertig door Francifcus Örella-Trinidad, befproeyende een vruchtDefe, met Gonzalvus Pizarrus uit baere kuft. Veel kleine fchuitjens
na.
Quito gereift, ten einde 'tgewefl Cun- hielden geduurig in fijn vaer-water.
dirumarca vonden: (alwaer d'inboor- Weinig beneden Trinidadlag een dorp
lingen, volgens bericht van een vreem en lull huis, alwaer Orellana veel leefde gevangene Americaen, met goude togt, zilver, goud enaerdwerk, konplaeten gewaepent gingen) geraekte ftig verglaeft engefchildert, roofde;
na veel zukkelings aen de rievier Ma- doch vond fwaerigheid om lanx de
ranon. Alhier bouwde Pizarrus een effene wegen landwaerd te trekken,
bergantyn, in welk de zieken en pak- alzoo het over al vol Volk grimmelde.
kaedje gefcheept wierd, onder 7 ge- Honderd mijl afgezakt, quam aen
zach van Orellana, gelaft om leeftocht 'tgewefl, gehoorig onder de heer Paop te zoeken, waer aen 7leger, te guana, die hem vriendelijk onthaelland volgende , groot gebrek leed. d e , en begiftigde met fchaepen niet
Orellana dreef binnen weinig dagen ongelijk de Peruaenfche, en allerley
met de geweidige flroom zoo verre aengenaeme vruchten, welke7land
af: dat in geen jaer kans zag wederom overvloedig voort brengt. Zedert Pek-fman
op te komen: had dagelijx te flrijden ontdekte hy ter flinker-handeen rie- rttvter.
tegen d'lndiaenen, die in kleine fchuit- vier, diefijnpek-fwart water met zoojens ftoutmoedig na boord voeren. daenig geweld in d'andere rievier
Eindelijk vermeefterde hy een vlek wierp, dat defe een bruine ftreep belanx den oever, alwaer levens-mid- hield twintig mijlen lang. Hy bezichdelen, eenig goud en kleinoodjen be- tigde ettelijke dorpen, en vond ten
quam: liep zedert groot gevaer we- laetften de ftroom zoo breed, dat van
gens een rievier, die met yfelijkge- d'eene oever geenzints den andere
druifch Horte in 7 vaer-water 7 welk konde over zien: nam alhier een dorp
hy bevoer: ontmoete vorders in twee in, zonder tegenftand: alzoo binnen
honderd mijlen noch menfehen noch de hutten niet als vrouw-volk was;
wooningen. Thans in een dorp uit- doch de mannen quamen tegen den
geftapt, wierd door de dorp-vooehd avond t'huis. Nevens een groot vlekbegiftigt met fchildpadden, pape- ke ftonden zeven hoofden op ftaegaeyen , patryfen, vifch en andere ken: waerom 7 landfchap de benaeleef togt: en gewaerfchouwt voor de ming de las Picotas kreeg.Hier gingen
ftrijdbaere vrouwen d'Amazones, die ettelijke wegen met fteenen beleid,en
fy Comapuyara noemde. Tachentigweder-zijds met geboomt in goede
mijl afgedreeven zonder tegenftand, orde bepoot, landwaerd. Weinig beontmoete zeer Heile en woefte ber- neden Picoias uitgeftapt , voorzag
gen ter weder-zijds van d'oever: zulx zieh van maiz, fchild-padden, gannergens gelegendheid was, om aen fen en papegaeyen: nam aen een ei-
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landeken een Americaenfch wijf ge- fijns weder-vaereris aen 't Spaenfche Tweede togt
vangen. Dit fchrander genoeg, will hof, en een verzoek , om 7 hoogfle van Orellana zeer
bericht te doen : hoe Orellana was on- bewind over 7landfchap der Amazo-merXwaerder 7 gebied der Amazones, en binnens nes. Hy verkreeg na lang aen-hou- d,sland een volk den Spanjaerden niet den tverzochte. Voor Lucar zeil geongelijk woonde, onder welk twee gaen vertoefde op 7 eiland Teneriffe
witte vrouwen van beneden de rie- met drie fchepen en vijf honderd kopvier op, door een heer derwaerds op- pen drie maenden , en twee maengebragt , verkeerden. Hy liet niet den op d'uithoek Verde. Van Teneweinig dorpen aen weder zijds der riffe verliepen veele , en achten neoevers leggen. Ten laetften aen een gentig vonden haer graf-fteeden aen
vlekgeland, vond aldaer overvloedig de gezeide uithoek: alwaer ook vijfhaver, drank uit haver gekookt, ko- tig kranken leggen liet. Na Brafil
toenc-ly waeten, een kerksken ron- over-geftooken , zoude wegens langdom met wapenen behangen en twee wylige tegen-wind , van dorft verbiffchoppelijke myters veel-vervig fmacht zijn , indien niet de ftortgeweeven. Voor een uithoek, diep vlaegen ververfching toe-bragten.
in de rievier fteekende, ging zulk een Een der drie fchepen, voerende zeharde ftroom , dat hy niet konde ventig zielen en elf paerden, isnooit
landen. Op d'uithoek ftonden ver- te voorfchijn gekomen. De twee
fch eideaenzienelijke gebouwen, en overige liepen onder Baxos de fanRowitte wijven groot van licchaem met que en voorts honderd mijl boven
lang hair die de mannen moedig ten Maragnon ten noorden : alwaer diep
ftrijd aenvoerden. Ter oorzaek op in zee verfch water vonden. Orellana
fant lans dag 7 geweft ontdekte, hield in 7 verfche water, en geraekte
(welk zieh anderhalf honderd mijl tuflehen twee eilanden binnen de
lanx de oevers metgebergt voleiken rievier de las Amazones. Aen defe eien fchoone jagt of vlakke velden landen verkreeg hy by mangeling
dicht bewoond uit-flrekte) noemde ieef-tocht : zette de rievier honderd
hetprovinc'ie de Jan Iuan. Ontmoete mijl op : liep ten anker nevens weieindelijk verfeheide eilanden:'tgroot- nige hutten, van weinig voorraed
fte bereikte vijftig mijl lengte : alle voorzien. Alhier wierden drie maenhoog, luftig en vol volks : welk in den zoek gebragt, om een jagt te
fchuitjens (by haer genoemtpiraguas) timmeren, uit een der fchepen welk
ife Spanjaerden moedig bevocht; doch hy floopte. Middelerwijl flierven
defe kreegen een Indiaen binnen een zeven en vijftig boots-gezellen.
bofch gevangen, en zoo veel bericht Twintig mijl hooger aen-gezeilt, veruit hem wegens d'Amazones : datze loor het laetfte fchip. Men was
bezaten fteene huifen, bemuurde bezig , om uit het wrak een bark
fteeden, veel zilver en goud, en vier toe te flellen : terwijl Orellana met
prächtige tempels, met goude plae- 'tjagt dartig dagen vruchteloos zocht
ten gedekt en aen de zonne toege- na de voornaeme arm der ftroom
wijd. Doch Orellana zeilde vorders Amazones. De bark vol timmert binhonderd mijlen , lanx een kuft ge- nen darde-half maend, vond boven
hoorig onder d'heer Caripuna , vol- d'eilanden Marribuique en faritan
gens getuigenis der gevangene. d'in- drie fwaere ftroomen gevallen in de
woonders fchooten allerwegen ver- Amazones, welke aldaer twaelf mijl
giftige pijlen. Men wende de fteven breed was ; doch alzoo te fwak
door verfeheide eilanden: voer niet van volk alles gebrek had , fmeet
buiten 7 gezicht des lands in de bogt over fiaeg na het vruchtbaer land
Paria,en geraekte den elfdederherfft- Comao, alwaer honderd Spanjaerden
maend des jaers vijftien honderd een zieh ter neder-floegen. d' Overige
en veertig voor 7 eiland Cubagua ten zakten met de bark af, om Orellaanker, na dat achtien honderd mijl na op te zoeken: welken verftonwas afgeleid. Orellana deed bericht den, volgens bericht van fijn huisY yy
vrouw,
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vrouw, uit hartzeer geftorven te zij n. met de ftroom Wiapoco tuffchen
De Nederlanders en Engelfche, die,ze- d'hoofden Oranje en Comariboo in de
dert de Spaenjaerden 7 werk flaekten, Noorder - Oceaen uit. De meefte rieherwaerds voeren , fchrijven den vieren van Guiana leggen vol eilandeMond der mond van de rievier Amazones eenkens ,en können niet hoog opwaerds
Amazones. w j j d t e tQQ ^
tfjfo
f f e f t i g m i j l ) bevaeren worden, wegens de fwaere
7
w elk zoo geweidig fijn water in de water - vallen. DeTayos , lanx dege- rayoshoeNoorder Oceaen uit-werpt; dat het totnoemde ftroomen woonachtig, zijn daenigvoii
dartig mijl haer verfcheid in zee be- goedaerdig, engaennaekt. Zyvanhoud, volgens d'oog-getuige hopman gen vifch op eenzonderlijke manier:
Harcourt. De wett-hoek Race, byde werpen flechts, 7 flerk-riekende hout
Nederlanders de Noord-kaep genaemt, ayauw in 7water, waer door de vifheeft een groote vlakte, welke diep fchen diervoegen bekaeyen, dat met
zeewaerd fteekt. Voorts ter zij den af d'hand gegreepen worden. De bemeeft noord weftelijk vallen de ftroo- kende Americaenfche wortel caffavi
men Taponaowyny, Arowary, cArykary,verftrekt haer voor brood, gebakken
Caffepouri en Wiapoca in dOceaen. tot ronde koeken op heete fteenen,
Zommige befproeyen groote wilder- Uit defe koeken bereidenze den Vrttmit
niflen vol geboomt, andere, vlietert drank perrinoe , welk eenigzints r™£pertuflehen lufligelandouwen. Tachen- 1 fmaekt na oud bier. De toe-bereiding
d^AmazV? *'ß m "* ^ e r * e v i e r Amazones opwaerdsword verricht by oude wijven en
fnotterige kinderen, die de caffavi
nesdoorde hebben </? VliffingersopCogemineeen
vijßngers fm3\ eiland twintig mijl lang, enknaeuwende quijlen , en 7 quijl in een
door een kreek van d'oever gefchei- vat vol water uit-fpouwen- Ditmenden de flerkte Naffouw geflieht, en gel-moes blijft eenige tijd ftil ftaen:
een tweede genaemt Oranje zeven eindelijk word het door een zeef gemijlen laeger : uit welke vaftigheden gooten , en aen 7 giften geholpen met
handel drij ven met d'ingezeetenen patatas - wortelen. Geen ortgediert
Arowaccas en aApehous, tegen eenige quelt haer meer als de kleine vlooyen Vlooytn
Europifche fnuifteryen verruilende niguas , in -kruipen de tuflehen de »«"«'•'
kotoen, tabak, zuiker, gommenen naegelen en fwect-gaten. Op de zeeverfeheide verven. d' Engelfche zee- kuft vallen veel fchildpadden, welvooehd Walther Ralegh vaerdigde, op ker vleefch fmaekelijk is; doch fwaer
7jaer vijftien honderd vijf en negen- om te verteeren. Schaepen hebben
hier gantfch geen tier , noch ook
Togtvtt» tig, uit Wiapoco den hopman Fisher
afnaLeonardRagapo, in Engeland ge- d'hoorn-beeften. Daerentegen zoudoopt voor eenigejaeren. Ragapo be- den de verkens buiten gemein voortvremdevit
heerfchte 7 landfchap Cooshebery, ge- zetten, indien de vleder-muifen haer dermu
'fa
legen tuflehen de rieyiereri Amazones des nachts niet veel-tijds de teeen Wiapoco; ontfing Fisher beefdelijk, pelsafbeeten. Doch de rievier Wiaen geleide hem vijftig mijl ten zui- poco heeft verfchiede zorgelijke waxtrg den landwaerd tot den berg cowob: ter - ftortingen , de een hooger als
comb. wiens t 0 p } i n e e n diepe poel, de fmae- d' ander. Weinig boven d'eerfte ftorkelijkfle vifch , en rondom de poel ting valt de ftroom Arwy in Wiapoco.
het glinflerende gefteente topaefen Drie dag-reifens weftwaerd woo- VolkMenr
heeft. Ralegh liet zieh aen de topae- nen de Marashetvaccas, welker oorenhtveccu.
fen te meer geleegen zijn, dewijl de tot over de fchouders flingeren. Zy
Zelve grond in Oofl- Indien de dia- eeren binnen een geheiligd huis een
manten verbergt, alwaer de topae- beeld voor haer God. 7Beeld verclof&r fen g e V o l , den worden. 'tLandfchap toont een man, wiens hielen tegen
ery
* Cooshebery vorders rijft met vermae-d' aerde leggen, d'elleboogen ruftenkelijke heuvelen; doch beftaet meeft de op de knien , de handen en
uit fchoone velden en bofichaedjen. 'raengezicht met een wijd-gaepende
In den inham Wiapoco looft zieh de mond hemelwaerd gekeert. Ten
rievier Arocawo, en waetert te gelijk nood-weften van Wiapoca rijft de berg
Ge-
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Gomeribo , welkers grond gelukkig verhelfen. 7Word bewoond , ge- Caraibes -,
voed tabak, maiz, cottoen-boomen lijk ook de vafte kuft by (faraibes,haer zeden.
Winteren en wijngaerden. Aen de zelve kant welker overfte Arrawicary voor eenivan Guaia- loopt de kreek Wainary vol verfch
ge jaeren den Nederlanders groote
water, een dag-reis landwaerd ten we- vriendfchap bewees. Zy onderhouiten. Een hoog gebergt bequaem voor den geen vafte voet van land-beftier:
tabak en zuiker-riet flrekt zieh van overfpel en dood flag ftrafienze met
de gezeide kreek na de rievier Apur- de dood : zijn zeer min-yverig on7
Wiapoca- waca. De Wiapocaries bewoonen al- trend haer vrouw en : welke om de
riet.
hier een uit-geftrekte landftreek.Ten minftekrenking van kuisheid d'hernoord-wetten van Wiapoco vloeyt fenen worden ingeflaegen : ieders
Aperwacque, wiens gebergt Brafilien- aenzien beftaet in 7 grootfte getal
hout en wilde kaneel draegt lanx d'oe- van wijven: d'oudfte onder defe doen
vers. De flroom zelf neemt haer oor- alle huis - werk. De Caraibes worden
fprong uit een ruim meir, welker gehouden voor d'eerfte inwoonders
midden een hoekig eiland vertoont. van dit geweft ; want de laos , SapHarrytta- Ten - zuid-ooften van 7 meir woo- paios , Arowaccas en Paragotos zijn
bans.
nen d HarryHakans. Volgen voorts door de Spanjaerden herWaerds verin orde de rievieren Cauwo, Wia en Ca-jaegt uit Trinidad of Orinoque. De
y-aos hoejani. Lanx d'eerfte onthielden haer, Wilde Caraibes woonen dieper land-Wilde Cddaenig volk
op 'tjaer vijftien honderd fes en ne- waerd , en vallen zomwijl zeer ver- ratbes.
gentig, volgens Laurens Key mis,de laos,woed d'andere op het lijf. Doch zedoor de Spanjaerden uit Moruga vet- dert de Nederlanders haer van gejaegt. Zy bezaeten eertijds7grootfte weer voor-zaegen , lijdenze zoo
gedeelte in Guaiana: en onderfchei- veel overlaft niet van de Wilde. Na
den haer zelf van andere Volkeren Macavia volgt de rievier Caurora zeer
door afbeeldfels, geprikt in het aen- eng, doch diep: en voorts de ftroogezicht met de tand eens beeft, den men Manamanary Sinamary , Cuna"Eilanden rat niet ongelijk. Doch legen woordig nama , Juraca , Mawary , Amana en
van Guaia
zedert 7 vertrekder laos , leid 7 ge- Marawyny vol eilanden , en in de
na;
weft alhier onbevolkt. Wia, diep uit mond vier mijlen breed. Lanx de
't hooge land gevloeyt, heeft een wy- oever waflehen kleine boomkens, Wonderlijker boom*
de mond, en onder ettelijke eilande- welker blaederen verwelken , zoo ken,,
kens een bequame reede. 7 Grootfte haefl een menfeh de zelve aenraekt;
doch bekomen wederom tot haer
Gowateri, bewoont by de shebdios, is
eerfte ftant, na een half uur. Vorlijf-tochtig , wegens overvloed van
ders vloeyen de ftroomen Sorrenam,
gevoogelt, vifch, fmaekelijke vruchSorrenamme , Copanama , Marateka
ten , wilde verkens en ander wild. en Curetyni. Aen Curetyni hebben
De Triangel-eilanden weftelijker afge- de Nederlanders, uit kracht van een
legen zijn infchelijx vruchtbaer; doch
geenzints te vergelijken met Gowa-1 gunft-brief by d'Algemeine Staeten
tiruchten. teri.
Zoo verre de kuft alhier met verleent, voor eenige jaeren hangebergt rijft, draegtze Brafilien hout: del gedreven. Vervolgens loofen
delaeger grond brengt voort kotoen, in d'Oceaen Berbice , Apary, Maycapeper, zijde, balzem en de wortelen wini, Aiabeyca, Mirara en Eftekebe wiapaffa fmaekende na gember, en welkers uit - waetering en fontein
zonderling goed tegen buik-loop en ) twintig dag-reifens van malkander
hoofd-pijn. Voor de mond van Ca- afgelegen zijn : alwaar een groote
jani doed haer hoog op 7 eiland Mat- meir (de laos noemen het Roponotoory, omrihgt door de minder eilan- Wim doch de Qaraiben Parime) zieh
dekens Sannawony, Epenefari, Epone-wijd en zijd uit-breid: op de noorder
regemerce en 7 Verlooren Kind. Tuffenoever vertoont haer de ftad Manoa.
de rievieren Cajani en Macaria ont- LanxEffebeke valtfchoonletter hour,
moetmen 7 laege eiland Muccumbro. de verve orellana en veel caffavi. In
uit wiens midden twee bergen zieh de mond der ftroom leid 7 eiland
Yyy 2
Ottoma.
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Ottoma. Eindelijk ontmoet men, tuf- delijk gevordert tot een vlek, waer
fchen Effebeke en de geweidige rievier over Viapari 7 hoogfle gezach voerOrinoque , de minder vloeden Iwapoi, de, wierd van hem vriendelijk ontPauroma, Wayni Moruga, Ammacoura haelt: weshalven Ordas aldaer oveten Paryma; voor Parima worden ette- winterde in weer-wil.van fijn vlootelijke naemeloofe eilanden gezien. lingen , die liever landwaerd wilden
Togt van Chriftoffel Colonus,opfijn derde togt na
trekken, om eiders zieh neder te
colonus •. Weft-Jndkn, ontdekte 7 groot eilandflaen. Zoo haeft de reegen-maenden
Trinidad: alwaer voor de mond der ten einde liepen, zette Ordas wederbogt Valle na , nevens 7 fchip gevoert om den rievier Orinoque ongelukkig
byAlonfodeOieda, grootgevaerliep op; want fijn fchip fliet tegen een
door de ravelingen, die de groote rie- droogte aen ftukken: zulx hy gevier Tuyapar, anders ook Orinoque ge-# noodzaekt was met twee honderd
heeten uit7 hooge land Paria, met voet-knechten en veertigruitersden
yzelijkgeweld in zeegevallen,maeltt: oever te volgen. Vijftig dagen zukwaerom hy de gezeide mond noem- kelde Ordas, alles gebrek hebbende:
de boccadelDrago. Zulx Colonus, op ontmoete geen menfehen, als weini7jaer vijftien honderd negen en ne- ge viffchers, niet min arm dan wild:
gentig , voor Americus Vefputius de en ftuite eindelijk voor een onbekenvafte Americaenfche kuft benoorde de rievier, die in d'Orinoque viel. De
Guaiana gevonden heeft , tot d'uit- Guaianfche gidze, welke Ordas wierd
van ordas hoek de la Vela toe.Diego d Ordas wentoegevoegt door Viapari ried hem
"aefdig" ' de herwaerds drie zeilen , met vier den oever der nieuwe rievier te volhonderd Caftiliaenen bemant: kreeg gen: alzoo leide na een volk wel gevoor Güaiana vier Caraiben in een ca-kleed en rijk. Maer Ordas hield fijn
noe gevangen, en van haer een efma- voorige ftreek lanx d'Orinoque, tot
raud, bereikende de groote van een daer de ftroom over hooge klippen
hand , op 'tjaer vijftien honderd een neder-ftort, en zulk een geweidige
endartig. Degevangenen deeden be- kabbeling maekt: dat 7 vaertuig van
richt , hoe opwaerds de rievier een Ordas, welk hem geduurig op zijde
klipftond, beftaendeuitzoodaenige hield ,'onmoogelijk vorder kondegegefteenten, eneen berg, aen welker raeken. Twee honderd mijl had nu
hooge boomen wierook groeyde. De achter zieh, wanneer benoodzaekt
geweidige tegen-ftroom en gevaerlij- wierd wegens de gezeide water val
ke ravelingen beletten Ordas op te fcheep te ftappen, en af te zakken.
zeilen. Afgefchrikt door verlies van Sijn volk, afgefchrikt door de moeyeeen fchip, liep lanx de wal na Paria en lijke en gevaerlijke togt, verliethem
overviel de fterkte , welke Antonio op 7 eiland Cubagua: weshalven over
«W<?»»0bevelhebber van Trinidad al- Hifpaniola na spanje keert, alwaer eerdaer had opgeworpen, en toever- lang door hartzeeraf-lijvig wierd. Dit
trouwt aen Iuan Goncales. Ordas wen-ongeval (chtikteHieronimo Ortalgeende voor, hoe Sedenno tegen 's'kaifars zints af, om 7 werk te hervatten,daer
orde en buiten de paelen desgebieds 7 Ordas liet fteeken. In 7 jaer vijftien
onder hem gehoorig, de vaftigheid honderd drie en dartig, ginghy voot
maekte: behalven dat hy d'ingezee- fan Lucas zeil na de fterkte, die Ordas
tenen tot flaeverny vervoerde. Mar- ontweldigt had den flot-voogd Iuan
tyn lannezTafur bleef binnen de ver- Goncales. Van hier fleekt Ortal over
ooverde fterkte, door laft van Ordas: op Cubagua: om een gedeelte van fijn
die ondertuflchen deriever Orinoque volk, aldaer verzeih, aftehaelgmen
opvoer, niet zonder drukkendeon- fchikte den luitenant Alonfo Herrera
geleegendheden : alzoo de levens- met vijf jagten, voerende twee honmiddeler^ fchaerfch toe-reikten , en derd man, tot de togt, dien Ordas ten
de flekende moskieten des daegs en halven liet fteeken. Herrera geraekte ««*»«'•
de bytende vleder-muifen in de nacht voor Ordas-water-florting, en ont- **"%,.
7
t volk on ophoudelijk quelden. Ein- laede hier fijn jagren, welke hy dicht rZ.
onder
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onder denoever doorde flortingbo-, fcherpe klippen, over welke de vloed,
ven de klippen geweidiger hand trok. ! met geweidige drifr, verfeheide eiVlakke velden zonder menfehen ver- j landekens befpoelt. Een gantfch jaer
fpreiden zieh tot de mond der rievier bragt hy zo e k, eer aen d'uiterfle
Meta : alwaer hy 7 vaertuig verberg- [grenzen van Amapaia geraekte: verde, entenlaetflen met groote moe loor te water verfeheide barken , te
yelijkheid, qver moeraflehen en poe land veel paerden en volk, door onlen, de zaey-akkeren der Xaguas, gemak gefneuvelt, of aen«de vergifeen volk niet min'wreedals flrijdbaer, J tige pijlen der ingezeetenen. Seftig
onder den voet kreeg. Na een hevig van fijn bette foldaeten wierden afgegevecht, wierd hy meefter van haer maekt op den boodem van Amapaia,
dorp, alwaer leef-tocht vond: gelijk wijd en zijd verfpreyd lanx d'Orinoook in 7 naeft-gelegen vlek. Sijn uit- que: behalven 'tgtqot getal welk algehongerd heir begon nu adem te daer flierf aen 7 water, vol vergiftig
fcheppen: en wierd byzonder ver- ongediert: 7 water vloey de over een
vreemde cpjiikt met 7 voedzaem en fmaekelijk
veenachtige en modderige grond,
honden: vleefch van flommehonden, aldaer waer door drabbig en rbflachtig was.
in meenigte te vinden. Binnen dit Ses maenden hield hyhuis in 7 landvlek over-winterende, zijn door de fchap Amapaia : maekte eindelijk
Caraibes heevig befprongen. Dever- vreede met d'inwoonders Anebas: die
wonde Spanjaerdenftiervenin raezer- hem tien künftige beeiden uit louter
ny, wegens 7 vergif der quetzende goud vereerden. dOrinoque is hier _. .
J
ir ^
i/. i
i
Rievier
aisookpij- pijlen: onder welke ook Herrera zelf
doorgaens
twaelf
Engelfche
mijlen
orinoque.
aldus 7 leven eindigde. Sijnftaet-vollen
ger Alvaro Ordas keerde na't vaertuig, breed en zeven honderd lang, eer in
aen de mond der ftroom Meta ver- d'Oceaen valt: allenthalven verrijkt
borgen , enzeilde aldus onverrichter met rievieren, welke ten zuiden en
zaeke te rugge ; want'toogmerklag, noorden ontfangt. Hy zocht wel zuiom te vinden de goud-rijke ftad Ma- delijk na Guaiana aftezakken; doch
noa, op den oever des grooten meirs wierd belet wegens 7 fleil gebergt:
Ongelukki- Parime. Zedert hervatte Peter Her- vervorderde dieshalven fijn togtooft7
ge reit van
nandez de Serpa , met drie honderd waerd, en kreeg t geweft Emeria on- Land Ime:
Serpa:
Spanjaerden, ettelijke Brafiliaenen en der de voet: alwaer minzaem volk en na.
Negers, 7 zelve werk; doch , eer hy overvloedig leef-tocht vond. De
de rievier Orinoque kreeg, wierd door landvooehd Caripana, omtrend honde woefte landaerd Wikiri afge- derd jaeroud, had lang verkeert by
maekt: achtien alleenlijk bragten de de Chrifienen op d'eilanden Trinidad
tijding van zulk droevig weder-vae- en Margareta, en een goede voet van
ren- Uit Quito had Peter de Orfua,vol- volk-beftier geleert.Berreo voer d'Orivan Orfua:
gende de voetftappen van Gonzalvus noque af, tuflehen de meenigte eilanPizarrus, 7goud in Guaianagezocht: den voor de mond der rievier na Triop de rievier Amazones vermoord nidad, en voorts op Margareta, aldoor Lopes Agira,liep de togt met hem waer vijftig man in dienft nam. Hy
zelf, afgeflooft door zulk een moeyeals ook van vruchteloös af. Uit Nieuw Granada
Berreo :
reifde ten zelven einde Antonio Ber- lijketogt, bleef aen Trinidad uitruften: en verviel aldaer onder d'hanop welkers reo na Guaiana: vervallen in handen
den der Engelfche. Doch eer gevantogt veel ge- der Engelfche zee-voogd Walter RaA nk
ge zaZn' //g verrichte niet anders: als dat hem gen wierd zond hy ettelijk volk te
rugge na Caripana: die haer den weg
z^n voorge- bericht deed, wegens 7 geen op de
vaiim. re ife ontdekte: namentlijk hy zocht wees, om den koning Morequito te
een weg te openen lanx de rievier Caf- vinden : dewelke voor drie jaeren
fanar tuflehen Nieuw Granada en met veel gouds geweeft was aen CuGuaiana: voer uit Caftanar na de mana en op Margareta, en den Spanftroom Meta, en van MetanaOrino- jaerd Vides zoo veel wijs maekte, weque: alwaer groot gevaer liep wegens gens 7 goud-rijke Guaiana : dat by
7Spaenfche hof vergunning kreeg,
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om Guaiana te ontdekken. Vides be-bloey-mand en herfft - maend in de
ducht, dat hem Berreo mögt voortko- toppen der boomen : ter oorzaek
komen , rokkende Morequito tegen d Orinoque, geduurende die tijd, darBerreo op. En defeluifterdena Vides. tig voet hooger rijft : enalle d'eilanfijn ver- Hy liet dan d'afgezondene door fijn
den diep onder water zet, behalven
richting ,
land trekken , otngoud te haelen uit ) eenige hoogten en heuvelen. Doch
detlad Manoa. d'Afgezondene, alhier Ralegh zelf roeyde by de groote rie- xAogfr
verrijkt, keerden te rugge; doch wier- vier Amana op : 7boots volk ver- ToltZnk.
den op de grenzen van Aromaia ne- fmachte van hette : deleeftogtquam waerdig.
vens een monnik door Morequito ge- fchaerfchom. Tenzy d'Indiaenfche
dood.
dood. Een alleen ontfnapte den bloe- pieloot een andere ftroom, gemakkedigen dans. Berreo, wegens de moord lijker te bevaeren had aengeweefcn,
gevoelig, fchikt krijgs-knechten af: hy zoude vruchteloös te rugge moeom wraek te nemen over Morequito, ten keeren. Uit een dorp lanx d'oever
die tot den landvooehd Vides vlucht. Wegens lijftogt voorzien, nam zedert
Berreo eifchthemuit 'skoninx naem van vier canooen een : en kreeg een
van Vides : dewelke Morequito over- Atwaccas, die hem binnen vijftien daleevert. Onaengezien een groot los- gen in d'Orinoque bragt, alwaer 'thoog
geld aenbood, wierd Wreedelijk ge- gebergt van Guaiana leggen zag. Radood. Berreo aldus niet van wraek legh geankert voor een fchoone
Aromaia
verwoeß. verzaedigt, liep Aromaia te vuur en zand-bank , welke op de zamenfwaerd af : kreeg Morequitoos oom vloeying van drie ftroomen lag, vong
Topiawari gevangen , die fijn leven veelfchild-padden en ontfing allerkocht voor honderd plaeten gouds ley ververfching, by de landvoogd
en ettelijke edele gefleenten. Nam Toparimaca minnelijk toe-gebragt.
voorts veel volks in Spanje aen voor Defe bewoonde 7 vermaekelijk dorp Dorp Ar».
7goud, welk derwaerdsoverfchikte: Arowocay op een klein bergsken ge- W"M1'
voer met barken op de ftroomen Ba- flicht. Rondom vertoonde haer aenrema, Pattroma en Deffequebe: alwaer genaeme hoven en landeryen , betegen vrouwen en kinderen eenige bouwt byde Nepoios, van welke Raflechtigheden verhandelde , en van legh een ervaeren pieloot binnens
de gekochte menfehen gtoot geld boord ontfing. Met een ftijve oofte
maekte op 7 eiland Margareta. Dit wind weftwaerd aen gezeilt,ontmoebericht, welk Walter Ralegh uit den te d'eilanden Affapana, lang vijf en
Togt van
Ralegh na gevangen Berreo verkreeg, porde twintig mijlen fes breed en Jwana van
Guaiana. hem aen, om een togt te doen na
gelijke groote. d' Orinoque ishier darGuaiana. Hy vaerdigt dieshalven hop- tig mijlen wijd, en in hem vallen de
man George Gifford met een jagt en rievieren Arrawopana en Europa. Zeilbark na de rievier Capuri; doch 7 wa- de vorders voor by d' eilanden Ocayter ontviel, eer 7 vaertuig boven de wita en Putayma, over welk aen 'tvafte
zanden in de mond der flroom konde land de berg Oecope een verheven
geraeken. 7 Gelukte loan Domglos kruin hemelwaerd ftak. Ter rechter
betet, die , infchelijx door Ralegh zijde fpreyde haer een fchoon vlak
uit-gezonden, met booten bevond: land wijd en zijd uit. De pieloot deed
hoeOrinoque negen armen ten noor- bericht : hoe dit geweft de benaeXefchry den en zeven ten zuiden heeft; welming droeg van de vlakten Sayma, DevMtt
ving der
rievier Ort ke verfeheide eilanden , ter rech- ten noorden uitgeftrekt honderd en saym*.
noqne.
ter zij de genaemt Pallamos, ter flin- twintig mijl tot Cumana en Caracas,
ker Horotomaka,aengti)pen. De mond bewoont by vierderley landaerd, nader flroom bereikt de breedte van mentlijk Sayma , Aftaway, Wikiri en
. honderd mijl. Op de gezeide eilan- Aroras. d' Aroras pekfwart gebruik't Volk Tiri den woonen deTitiriras,een gefchikt
ten zeer vergiftige pijlen. Ralegh liep
tiras.
enfraey volk : fpreken een manhaf- zedert tuflehen de twee bergen Aroatige tael : des zoomers onthouden- mienAio, en eindelijk ten anker onzehaerteland, en's winters tuffchen der 7eiland Murrfcolima, en voorts
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in d' haven Morequito. De koning To- een goud-rijke berg in fijn land , en
piawari , ©ud honderd en tien jaeren, voorts lanx de rievieren Mana, Oianj
bragt op - ontbooden allerley fruit, en Cumaca, tot daer d'Orinoque zieh
hoenderen gevoogelt en vifch aen verdeelt in drie heerlijke ftroomen :
boord : en deed bericht wegens de de voornaemfte (fararoopana befpoelt
toeftand van Guaiana : te weten de 7 landfchap Emeria: uit welkers gegantfche landttreek tot Emeria toe bergte de rievieren Waracayari, CoiInwoonders draegt de benaeming Guaiana: d'in- rama, nAkaniri en lparoma na de Noorvan Guaiawoonders noemen zieh Orinoque Po*der Oceaen vloeyen: gelijk ook <ts4rana.
ni , en ftooten tegen de bergen Wa- turi, Amacura, Barima, Wana , Moroocarima: aen welker andere zijde de ca, Paroma en Wyni, alle armen van
ruime valleye Amariocapana leid, al- Orinoque. Zonder andere verrichting
waer de Guianiatas huis-houden. Zui- keerde Ralegh t'huifwaerd: en vaerdelijker hebben d'Oreiones en Epure- digt uit Engeland Laurens Keymis en
mei, uit vreemde geweften herkom- Thomas Masham te rugge na Guaiana.
ftig , d'oude ingezeetenen vernielt, Keymis bezocht alle de rievieren tuf- Togt van
behalven d'Awarawaqueri en Cafftpa-fchen d'Amazones en Orinoque : en Keymts'
goios. d'Epuremei bouwden aldaer de Masham de ftroom Wiapoco. Beide
prachtige ftad Macurewarai. Maet Ra- fmeetenze cmverrichter zaeke over
legh reis vorderende bezichtigde 7 ei- flaeg. Ondertuflchen bleef 7 werk
land Caiama, en quam voor de mond een geruime tijd fteeken : alzoo WalRievier
der rievier Caroli , welkers ftijve ter Ralegh, nevens Gray, (fobham en
Caroli,
ftroom onmoogelijk konde dood- de Roomfche priefters Watfon en
roeyen: weshalven hulp verzocht aen Klerk fchuldig bevonden aeh hoog
Wanuretona land vooehd over Canuria.verraed tegen Jacobus, wien Elizabeth
En dees bragt allerley ververfching, d'Engelfche enlerfche kroon by eren magt van volk , om d'Engelfche fenis na-liet, ter dood gedoemt wierd.
booten door de fterkfte ftroom te Jacobus evenwel verzachte 'tvonnis:
trekken: verhaelde vorders, hoe de zette Ralegh op den tour van Londen Raleghge't Meir
rievier Caroli, uit het ruime meir caf- gevangen: alwaer veertien jaer door- v»»gm:
Caffipa.
fipa oortpronkelijk, ter flinker-hand bragt met 'tbefchryven van Guaiana.
bewoond wierd by d'Iwarawakeri, en De koning Jacobus vond infijnpapie7 meir Caffipa by drie magtige Volke-ren zulk een fmaek , dat hem uit de
ren Caffiapagotos, Eparagotos en Arahechtenis los liet: byzonderlijk dewagotos , alle geflaegen vyanden der wijl aen wees, hoe Engelandhaer meeSpanjaerden. Ralegh fchikte eenig volk fleres konde maeken van verfeheide
derwaerds welk met groote hoop goud-rijke mijnen, aen welke Spanje
van rijke goud-mijnen te rugge keer- geen eigendom mögt voor-wenden.
de. 7 Voornoemde meir levert ook Ralegh, aldus op vrye voeten gefielt,fijntweede
de rievieren Aroi , Atoica en Caora. hervatte de togt na Guaiana met tien topn*i
Wonderlijk Nevens Caora woonen d'Ewaipanomafchepen, in 7 jaer feftien honderd en J S .
volk.
zonder hals en kinne : d'hoofden zeventien. Geflingert door gevaer- waerdig.
fchuilen tot de monden toe in de lijke ftormen liep met vijf zeilen na
fehouderen. Ten noorden valt de rie- de rievier Calliana: alwaer in fwaevier Cari in d'Orinoque, en ten wetten re krankheid verviel. Hy fchikt diesLimo. Tuffchen beide woonen de Ca- halven hopman Keymis met vijffchenibales : welker hoofd - plaets Acama- pen af na Orinoque: om 7 volk aen de
eari vermaerd is wegens een vreemde goud-mijnen te geleiden. Ieder fchip
koophandel; want aldaer word htt voerde vijftig koppen, onder 7 gevrouw-volk ter markt gebragt, en by zach Van Parker, Noort, Thornap en
d'Arwaccas opgekocht. Doch alzoo Ralegh de longe. Aen dOrinoque hielWederom- het dagelijx hard regende , en de den de Spanjaerden een fterke betogt van
ftroom Caroli zeer ftijf afliep, keerde zetting , welke dapper vuur gaf op
Ralegh.
Ralegh te rugge na Morequito.. Putima d'Engelfche , die groote fchaede leekoning over Warapana leide hem tot den. Onder andere fneuvelden ook
Raleghs

Koning
Topiawari.

544
D E R D E BOEK*
Raleghs zoon. d'Overige vijf zeilen ! menthjk 'tontdekkender goud-mijbleven onder de vlagge van loan Pen- nen. Hoewel Raleghs redenen by ieder
nington aen 7 eiland Trinidad leggen, gewichtigfeheenen ,zoo achte d'Enniet buiten vrees voor de Spaenfche gelfche koning meer gelegen aen de
D
Vl 0t
re!!van
° " D ° C h Ke)miS
^ttde
Op d'Ori- vteede met spanje, dan aen eens mans
Keymis. noque zeer befwaerlijk landen, we leven. Men laet dan Gondemars begens de banken lanx den oever wel- fchuldiging achter; doch voert het
ke Diego de Palameque, uit Puerto dood-vonnisuit, te vooren gevelt
Ä
Rico met volk en gefchut verfterkt, wegens hoog verraed. Ralegh oud **J* "»
bezet hield. Eindelijk vond hy een fettig jaer wierd uit de Weftmunfter- *'"
vlakke ftrand : derwaerds geroeyt fche gevangenis geleid na de markt
wierd van de Spaenfche vuur - roers voor 7parlaments huis, alwaer aen
diervoegen raeuw bejeegent, dat et- een bijl op 'tfchavot fneuvelde. Uit
telijke ter dood gewond zijn. Echter de romp ftroomde ongemein veel
tegen de koogels ingedrongen, liet oloeds. Hy toonde in de dood zieh
degoud-mijnen leggen, alzoo de weg niet minder tezijn, alseengod-verderwaerds door een boffchaedje liep, loochenaer : welkelafter hem by nyalwaer de vyand fijn hinder-laegen digena-ging. Zedert hebben de Nehad. Ook oordeelde zieh te fwak, derlandfche koopluiden jaerlijx acht
om de mijnen tebearbeiden; welker of negen fchepen na d'Orinoque om
een toe- behoorde Peter Rodrigo de tabak laeding afgefchikt. Onder Be[chry,
Parama, d' andere Herviano Frontino, d'eilanden de Sotavento , is Trinidad vmgvan
de derde Francifcus Fashardo. Ook 7 grootfte : leid drie-hoeks gewijs '-J^JJi.
waeren d'Engelfche verfchrikt door voor de bogt, welke Paria en Guaiana
de wreedheid der Spanjaerden, die heeft : bereikt in de lengte vijf en
onlanx verfeheide koop-luiden le- twintig, en achtien mijl in de breedte:
vendig vilden. Keymis dan dorft het voed veel volk, hoewel een onIbome ver- nietwaegen; doch alzoo 7t ftedeken vruchtbaere grond beflaet : vertoont
brand.
fan Thome leedig gevlucht was, rooft drie punten d' ooftelijke de la Galera,
lieft geen de Spanjaerd niet konde ten zuiden Redonda, na 7 wetten de
weg-draegen, en fteekt het aen brand. Anguilla .-ftaetvol boflehaedjen : de
Vorders liep hopman Whitmy met velden, met rievieren doorfneeden
een fchip uit de vloot weg. Keymis draegen zuiker-ried, gember, tabak,
onverrichter zaeke weder-gekeert maiz en caffavi. Eertijds wierd het
tot Ralegh, wierd van hem dapper verdeelt in de landfehappen Camucaover - gehaelt: hy gaf hem de wijt raos, gehoorig tot den heer Baucuvan 'tonnoodig fpillen der koften, mar, en los Chacomares , welker open defchande der vruchteloofe togt. perhoofd wasMaruan. IsalsnochbeZoo diep treften defchampere woor- volkt van verfeheide landaerd, naden : dat Keymis in de kajuit gewei- mentlijk laio, Aruacas, Salvaios, Nedige handen aen zieh zelf leide. Maer poios en Carinepagotes. De Spanjaerden
Ralegh na Londen gekeert, wierd al- bouwden 7ftedeken fan Iofeph, nedaer door de Spaenfche gezant Gon- vens 7 rieviertje Carone; doch is door
demar befchuldigt, wegens t verbran- Walther Ralegh aen koolen geleid:
den van fan Thome : fijn koning nam zulx zedert niet meer bewoonen als
7 werk zoo hoog op: dathy Engeland het vlekke Pueblo. Aen d'uithoek
met den oorlog dreigde, tenzy over Picho vindmen meenigte van pek,
Ralegh een dood-vonnisging. Defe welk in de zonne niet fmelt. Robert
bragt wel tot verontfchuldiging by: Dudley, die voor Ralegh alhier te land
de spanjaerden toonden eerft vyand- ftapte, ontdekte een veilige inwijk
fchap tegen d'Engelfche, die flechts vol pelikaenen, met witte vederen, letikim.
geweld met geweld afkeerden. Ook donker-roode fnebben, drie vingewas de zaek gefchied buiten fijn ren breed en tweefpannen lang; doch
laft; want Keymis volgde geenzints d'onderfte een hand palm grooter als
7geen hem gebooden wierd, na- de bovenfte : zy weeken in lengte
niet

WTLDE

KÜST

of

GUAIANA.

$4$

niet voor een middelmaetig man: \ verblijf des nachts alwaer kotoene
aefden op vifch: flokten d' oefters hamakken, in 7 Vierkant ftijf gefpan
dqör, enfpoogenzeweder uit: om nen, ten nachr-iutl ftaen. By dag
d'oefters door de wärmte te doen gae- fchoolenze te zamen in wooningen
pen: gaeven een geluid, niet onge- hoog getimmert, en rondom open,
lijk 7 bulken van een efel: maekten ten einde de door-waeyende wind
haer neften uit takken lanx d'oever. koelte veroorzaekt. 7 Huisraed beDudley verruilde bellen , meffen, ftaet uit aerde potten en fchotelen,
glaefen en andere fnuiftery met d'ei- konftig gefchildert. Zy leven ge- matter van
landers, moeder-naekt en rood ge- fchaert in geflachten by malkander. ltvtn '
verft, en anderzints welgefchaepen, 7 Gefach ftaet aen d'outfte. De krijgstegen verkens , potatos , tabak en handel word beftierd van die de meehoenders. Ter zijde van Trinidad fte geezel flaegen zonder bewijs van
B'Uand Ta- leid 7 eiland Tabago: welk, tentyde
fmert kan verdraegen. d'Hoof den der
iago.
als Laurens Keimis aldaer lande,,on- geflachten hebben doorgaens drie of
bewoontwas, ter oorzaek de woefte vier wijven: andere zijn met een te
gebuuren op Dominica niemand te lijf vreede.De mannen fteeken d'handen
lieten, die in haer handen viel. Maer naeuwlijx aen eenig flaefachtigwerk:
Befchrij'
wat belangt de geftalte desluchtsbo- leggen alle laft op defchouderen der
fing van
Guaiana: ven Guaiana verfcheelt onderling. wijven. Ja zelf wanneer de vrouw geOmtrend de ftroom Amazones begint baert heeft, moet terftond tot de gededroogtemetoogft-maend, de ge- woonelijke arbeid keeren: en de man
weidige Winden enftort-vlaegenmet houd op een hang-bedde den kraem
lprokkel-maend; doch ten wetten na uit. Haer tael luid niet onaengenaem;
a'Orinoque neemt de zomer aenvang doch valt befwaerlijk te leeren: ter
in wijnmaend, en de winter in gras- oorzaek veel woorden weinig vermaend. De dagen- en nachten zijn fchillen in uit-fpraek,en nochtans een
meeft even lang : en 7 onderfcheid gantfch verfcheiden beteikenis hebtuflehen koude en hette is zeer klein. ben. Als tegen den vyand te velde zul- envan
jJJJ7eerHeete koortzen, water-zucht en de len trekken,zend de veld-hecr aen de
jawes verflind veel volk.James,niet on onderhoorige dorpen een ftok , op
gelijk de Spaenfchepokken, ontftaet welke zoo veel kerven ftaen, als dauit vleefcheiijke vermenging met de gen over fchieten tot den togt : op
Guaianafche vrouwen, die dit quaed ieder dag word een kerfuitgefneeden:
van natuuren onder-heevigzijn. De aen 7 einde vervoegt zieh ieder ter beingezeetenen worden in verfeheide flemder plaets. Diergelijkegewoon- vreemde behaer in,0 en
woonders : Volkeren verdeelt: de voornaemfte te onderhoudenze in belofte; want ft •
Caraibes gaen naekt, alleenlijk dek- zy geven elkander zoo veel flokjens,
ken de fchaemachtige leden met een als dagen nemen tot nakoomen van
Jap: welken de vrouwen weg-wer- 7 een of ander. Alle dagen werpenze wonderlijk
pen, wanneer een of twee kinderen een ftokje weg ; en wanneer zieh ttUm:
gebaert hebben. En defe zijn door- 7 laetfte quyt maeken, gedenken aen
gaens niet min fchoon als geel. Bei- 7 volbrengen der gedaene belofte. Zy
de mannen en vrouwen beftryken de kennen geen hooger getal dan tien:
licchaemen met d'oranje verve anot- twintig drukkenze uit met de tien
ta, die op kleine boomtjens in fchae vingeren te voegen aen de teenen van
batrdragt:

huifen:

len wafcht. Zy door-booren den ; de voet. 7 Geen boven de twintig
neus, lippen en ooren, en hangen j gaet vergelijkenze by de hairen des
glaefe bellen of ftukken kooper of hoofds, fchreeuwende : Ounfaawa
andere fnuiftery , welke van de En- ra. Haer gefcltilderde canooen, uit haer cagelfche of Nederlanders ruilen , aen een boom trogs-gewijs geholt, moen •
de genoemde ledematen. Omhals, können zommige twee en drie
armen en beenen flingeren fnoeren laft voeren. Zy gebruiken ten oor- gevetrvan korael of vifch-fchelpen. Haer logh boogen , vergiftige pijlen,
huifen met laege daeken, dienen tot) körte ftokken yan gefpikkeü hout
Z zz
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en fchilden vol gefneden beeiden. ftoote caffavi den drank parranow- vrtubtenon
/
Vechten vorders zonder orde : en In holle boomen en onderaerdfehe JJ£" «gaen op geen aenflag, danby nacht, kuilen.word overvloedig wilde hooen met fchijnbaer voordeel. Gevan- ning gevonden. De wijnftok vergene kinderen en vrouwen worden fchaft tweemael 's jaers lekkcredruitotflaevernyverkocht ;doch de man- ven. Nooit ftaet een plant en boom
nen , niet zonder alle bedenkelijke zonder blad, bloeyzem of vrucht:
wreedheid, gedood. Men kan naeu- uitgezondert d'Europifche appelwelijx een fweem van gods-dienfl by boom, dewelke geenzints veraerd:
gods dienfl dit volk befpeuren. Alleenlijk bewij- alzoo ter gewoonehjker tijd op den
fen eenige eerbiedighoid aen de zon boodem van Guaiana haer blad,bloeyen maen, van welke gevoelen, datze zem en vruchten krijgt en verlieft,
beide leven ; doch doen aen haer. even als in Europe. De wilde yeikens
wandere geen ofterhanden. De dood-maelen pokkiero, welker navel op de rugge
dood-mae- over aenzienelijke perfoonaedjen ftadt, en depanigo, niet ongelijk de
gaen vreemd toe. De mannen dan- Nederlandfche fwijnen, geven een
zen vol en dol in den drank parrano-groote vervulling tot levens-middero drie of vier dagen achter malkan- len. Men vind hier ook zeer fmaeder : die 7 meeft zuipt en overftallig kelijke water-verkens; doch dewijl
befchonken is , leid de grootfte eer fchouw zijn, en op 7minfte gerucht
in. De wijven ondertuflchen vaft en, of gezicht onder-duiken, worden
en maeken naer gehuil over d'afge- zelden gevangen. 7 Geboomt krielt
fritfters.
fturvene. De priefters Peeaios heb- vanaepen, baviaenen, meerkatten
ben geen klein aenzien: ter oorzaek en 'tluye beeft ai. De haefen bruinvoorgeven: hoe gemeinzaem om- hairig met witte fpikkelen, en roode
gaen met de duivels Wattipa en Tara-konijnen vallen ongemein goed. Akin, welke de Guaianers zeer vreefen,merica voed nergens zoo groote ardewijl meenig werf blond en blaeuw mctdillos als hier: zommige weegeti
van de zelve worden geflaegen. De tachentig pond. De mieren-beer is
Peeaios geven haer ook uit voor heel- donkergraeuw, heeft een lange ruige
meefters ; maer indien den kranke ftaert, met welke 7 gantfche lijf benietgeneefen, loopen levens-gjevaer, dekt voor de regen; hyfteektfijn
lijken ver- tenzy zieh by tijds weg pakken. De tong ter lengte van een voet in de
brand.
lijken worden verbrand, nevens alles mieren-neften : en leeft by zulk
wat den overleedenen lief was. Een voedzel. De tygers zijnfwart ofgc- tygm:
*
Opper hoofd krijgt ook tot gezel- fpikkeld of rood. De fwarte overfchap in 7 ander leven fijn flaeven, treffen d' andere in wreedheid; doch
opden dag der begraefenis jammer- worden zelden gezien omtrend belijk vermoord. Zy gelooven dat de woonde plaetfen. De gefpikkeldc
goede Guaianers na Caupo ( zoo npevernielen veel vee. De roode zullen
menze den hemel) verhuifen : ende niet lichtelijk een menfeh aen-doen,
goddeloofen hellewaerd onder de byzonder des daegs. De boffchaed- fihiidpei
den:
Vordere be-aerde na Soy. Tenzy d'oofte winden jen krielen van land - fchildpadden:
fchry ving de flerktle hette temperden , 7 land
welke d'ingezeetenen vangen en binvan Guaiawas niet tebe woonen. De ftroomen nen kotten fluiten, om zieh te diena:
zetten nu en dan de laege landen plas. nen van haer vleefch. d'Egels, bui- ogiU-.
7 Gebergte verbergt overvloedig zil- ten gemein groot, werpen met haer
ver en goud. De wortel caffavi uit- fcherpe pennen, na dieze wil vatgeperft, met peeper gezooden, ge- ten. De meerkatten maeken ter ge- mt1w*
droogt, geftampt en op heete fteenen zetter uur, zoo wel des nachts als
gebakken, verltrekt voor brood. Ie by daeg , een yzelijk en doordrinder graen levert doorgaens in den gend geluid; want het word twee mijl
oogft meer dan vijftien honderd gra- verre gehoort De marmazet een klein „dm
nen. tMeel geeft niet min fmaeke- beeftjen bijt de meerkatten cn aepen «"JJ*
lijk als gezond bierpaßaw, en dege- in d'ooren , en dwingtze te fpringen ****'
van
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van d'eene boom op den ander. De menfehen en vee diervoegen behenfmartachtige quottogelijkt na een oud dig't bloed af, dat het quyt zijn, eer
besje, en Singen, hangende aen de gewaer worden : waerom verfeheiftaert, van d'eene tak tot den andere. de Volkeren benoodzaekt zijn op te
Cufcary is een bruin vier-voetig dier, kraemen. De mieren brengen invan groote als eenkleine hond; doch fchelijx groot ongemak toe, byzongevoogelt-, heeft eensleeuWs gedaente. Vorders
der op zandige gronden. En niet
brengt Guaiana voort taelingen, gan- min plaegen de moskieten des nachts;
fen, veelvervige reigers , kraenen, daerze byten ryfen pijnelijke puiooyevaers, faifanten, patryfen, dui- flen. Defe muggen quellen alderven , lyfters , meerlen , fneppen, meeil aen de zee-kuft in laege lanvalken , pijl - ftaerten , pluviers en den : weshalven de viflehers haer in
papegaeyen van allerley flag: behal- 7 zand begraeven , zulx alleen de
ven 7 vreemd gevoogelt, onder wel- neus en mond vry houden, om nachtke uitmunten , Wiens vederen als ruft tegenieten. Nergens maeken de
rood fcharlaeken glinfteren, en door- kik-vorfchen zulk een fchel en naer
gaens met groote troppen , gelijk geluid , als hier : voornaementlijk
foldaeten in orde .gefchaert, voort wanneer een ftort-vlaeg gevallenis.
vifch; treeden. De zee levert overvloedig De grond behoeft voor geen boodem
fteen-braezems, meulenaers, ton- des weerelds* te wijken, om zuikergen, fcharren , roggen , fwaert-vif- riet voort te teelen. De gemeinfte
fchen, fleuren , geele falmen, gar- koopmanfehap beftaet in kotoen koopmanch ner
naet, kreeften en oefters hangende hennip, vlafch , de beefie annoto J * '
aen boom-takken. Onder alle is de welke fchoon oranje verft, een ancaffoorwa weinig grooter als een fpie- dere die blaeuw , bladeren dewelke
ring , wonderlijk: defe heeft in elk hoog-rood, en hout wiens zap puroog twee gezichten, welker een pur en karmofijn geeft. Vorders lefwemmende altijd boven water, en vert Guaiana degommen lemnia, ba7 ander beneden 7 water houd. Hier rattu en carriman. De carriman fwart
vallen ook overvloedig de groote en brokkelig riekt gefmolten aengeviflehen manati en num-eel, niet on- naem , en geneeft hoofd pijn , gegelijk den paeling; doch indien van raektheid, 7pijn in de lendenen,
eenig levendig fchepfel aengeroert jicht en w onden. Byna de zelvegommen:
word, flaetze met verftijfde beroerd- kracht heeft de gomme baratta. Hier
vallen ook goede zeene-blaederen,
ongediert heid. Verfeheide ongediert plaegt
bolus armenus , caffia fiftula, terra
zeer vreemd Guaiana. Men vind hier flangen dartn Guaiana: ^
^ ^
j a n g ^ j ^ ^
[ ^ w a t c r
^ lemnia , de beezien kelette, zeer
komen , en te land weyden ; doch dienflig tegen den bloed-gang , het
doen weinig fchaede, alzoo niet ver- zap uit het lof upee , heelende de
giftig zijn. Een kleinder flag valt zoo quetzuuren van vergiftige pijlen, de
gevaeriijk , dat haer bect 7 vleefch vocht uit de ftruik icari, goed voor
doed verrotten binnen vieren twin- hoofd pijn en flaep - appeltjens,
tig uuren. Andere flangen draegen diervoegen fterk , dat de minfte beet een dood flaep veroorhoornen aen de' ftaert , en flag-tan zaekt . De boom , welke door- wondmifke
denaen 'tgeheemeltderbek. Dekrogaens omtrend der Guaianers woo-*M'B;
kodillen verflinden meenig vee. De
ningen wafcht, verdient een byzonfchorpioenen zijn fwart, fwijmenna dere verwondering. De takjens geeen kreeft, verfchuilen onder droog morzelt op een Heen , -en in de
hout of koorn : d'angel leid in de kreeken met hoog water vol goede
ftaert: een geraekte van de zelvege- vifch geworpen, doed de vifch bovoeld, buiten levens gevaer, ondrae- ven drij ven op de rugge. 7 Lettergelijke pijn : de genees-middel ver- hout (zy noemen het pira timinere)
fchaft de gedoode fchorpioen, op de geeft goede wind : gelijk ook het
wonde geleid. De vleder-muifen koftelijk gefteente jajpis en porphyr.
zijn niet kleinder als duiven: zuigen
Zzz 2
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De tabak flaegt infchelijx buiten gemein wel. De goud-en zilver-mij nen
worden niet na-gefpeurt. 7 Koorn
groeyt op een fleel zeven voet hoog:
ieder draegt twee airen, vol korrelen,
zoo groot als een erwete: rijpt binnen
z««^r«w. vier maenden. 7 Zuiker-riet krijgt
de dikte van een mans arm, en fes
voeten hoogte : om 'tjaer afgefneeden, word gebrooken en geperlt in
een moole: 7 zap gekookt in koopere
keetels tot een behoorlijke dikte:
thans gegooten in houte bakken, bo-
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ven vierkantig breed ; doch final toeloopende na den boodem, met een
klein geftopt gaetjen : welk men
opend, zoo haeft de zuiker genoegzaem geflolt is : door d'opening
zijpelt de zieroop. De zuiker eindelijk in oxhoofden geflaegen gaet
fcheep. De Negers uit Angola en Guinea, welke de zuiker-moolens waerneemen , worden zeer hard gehandelt : waerom dikwils door mifmoedigheid haer zelf van leven berooven.

Sefte Hoofd-ftuk:
HIEV

W-A

K&ALUS1A.

Egen Guaiana floot Nieuw- verloopcn zijn, of haer groey belet is
Andalufia ten zuiden ver- door al te greetige vangfl, worden
deelt in eilanden en de vafte zedert eenige jaeren weinig peerlen
kuft. 7 Grootfte eiland Mar- alhier gevonden : waetom ook MarEilandMar
gareta ontdekt by Chriftoffel Colonus,gareta meer en meer vervalt. Tufgareta:
op 'tjaer veertien honderd acht en ne- fchen dit eiland en de vafte kuft Paria
gentig , begrijpt in d' ommegang twee leggen d' eilanden Cubagua en Coche. Moni c«.
en dartig mijlen : heeft veel geboomt 7 Eerfte heeft een on vruchtbaere en b*ilMen teel-land; doch weinig verfch wa- fweevelachtige grond, zonder geter. Ten ooften leggen de klippen boomt , gevoogelt en vier-voctig geTeftigos, alwaer 7 bergachtig rijft, ge- diert: behalven pok-hout, zee-voolijk ook weftwaerd. Rondom valt gels en konynen. De Caftiliaenfche
fmaekelijke vifch: zonder welke d'in- verkens derwaerds gevoert veraergezeetenen niet konden leven : de- den wonderlijk; wanr binnen körten
wijl de brakke grond weinig eed-wac- tijd waffchen haer klaeuwen een halpeeri-vangfi r e n verfchaft. 7 Voornaemfte welk ve palm om-gekromtuit. De SpaenM*«>Mtr Margareta vermaerd maekt is de fche koning plagt eertijds uit 7 vijfde
peerl-vangft: waer toe een merkelijke deel der peerl-vangft te trekken vijfaental barken vol Negers in 7 vaer- tien duizend dukaeten jaerlijx. De
water na de peerl banken geduurig af winft lokte veele derwaerds : zulx
en aen roeyen, De Spanjaerden leeren eindelijk op Cubagua 'tfiedeken Novafi*daldttr,
den Negers het duiken na de peerlen Cadiz gebouwt wierd, in 7 jaer vijfniet zonder onmenfchelijke wreed- tien honderd een en twintig. Maer,
heid ; want zy flaen d'on willige on- wanneer d'Arayaenen het Mindergenaedig, bedruipenze met zieden- broeders kloofter op Paria vermeide oolie of drukken op 7 naekte lic- den , vluchten de Spanjaerden, drie
chaem gloeyende yzers. Depeerl- honderd fterk , uit Nova Cadiz na
banken verfchuilen onder vijf, fes, Hifpaniola : alwaer de koninglijke
zeven en acht vademen waters: van vuur fch aer niet wel nam zulk een verwelke de Negers met zulk een geweld wijfde vlucht. Men vaerdigt dan vijf
d'oeflers pp de grond af-rukken, dat fchepen, onder7 gezach van lacomo
7 bloed ten neus en mond uit-gudfl, de Caftellan na Cubagua : om nieuwe
wanneer boven vv-ater den adem hae- fteene huifen in Nova Cadiz te timlen. Tot verfrifling ontfangenze een meren. Zedert wierd 7 ftedeken wedronk wijn en pijp-tabak. De Spaen- derom bewoont; doch als de peerl- mrivtrl»fche koning geniet 7 vijfde deel der viflchery ophield, is 7 eiland en 'tfte- mbefle peerlen. Doch, dewijl d'oeflers deken t'eenemael verlaeten. Tegen
over
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over Margareta fteekt d'uit-hoek reta. Dit geweft word zeergeplaegt
Araya zeewaerd , achter welke een door yzelijke krokodiiien; heeft een
brak meir leid : alwaer overvloedig ruime inbam Cariaco, welke veertien
zout-pan- zout gevonden word, niet alleen bo-mijl landwaerd inboord : en is by
nm van A- v c n >t w a t e r ; mäer ook onder, met verfeheide Volkeren bewoond. Al[Sreeven. welk zout de Spaenfche , Engelfche
le loopenze moedernaekt, behalen Nederlandfche kielen bevracht ven dat de fchaemelheid bedekken
worden. Ifaac du Verne zichtbaerc ge-meteen ftukvan eenkalabas, ofeetuige befchrijft de zout - panne aen nigefchelpen, riet of goude kookerAraya zeer omftandelijk. Rondom, kens. De mannen omhangenkotoe- vr.umde
•
, r
i. ,
zeden der
zeidhy, vertoont haer bergachtig of
doren brak land, zonder verfch wa- ne mantels, enbelmeeren 7licchaem inwoonders:
ter : welk drie mijl verder in de bogt met kleevende gomme, waer op alComena uit een beek, vloey ende vanlerley vederen plakken: wanneer ten
7 gebergte Bordones word gehaelt: oorlog trekken, of haer gewoonelijgelijk ook allerley ververfching. Ten ke feeften vieren: fcheeren'thairaf
wellen van de punt Araya is een veili- tot boven d'ooren : plukken den
ge reede,al waer de fchepen haer zout- baerd uit: en verven de tanden met
laeding in-neemen. Drie honderd zekerkrüid fwart. De heeren nemen
fchreeden van den oever leid een ! zoo veel vrouwen , als haer goedgroote zout-pan, alwaer 7 zout aen dunkt, en geven de fchoonfte aen de
ftukken geflaegen, eerft in praemen galten, om beflaepen te worden.
en voorts met kruy-waegensen boo- Maegden achten d'hoerery geen
ten aen fcheeps-boord word gevoert' fehande; maergetrouwt zijnde leven
De kleine zout-pan levert minder kuifch, tenzy de man in haer overzout, en is van de hand af-geleegen -. fpel verwilligt. De vrouwenjaegen,
waerom ook weinig vaertuig aldaer fchieten, fwemmen cn nemen de
vracht zoeken. 'tLandallenthalven, , landbouw vlijtig waer.Hebben meeft
dicht begroeyt met fleekende hee- alle quaede oogen , niet zoo zeer,
fters, maekt het af-fchouwelijk: te (gelijk zommige verkeerdelijk meimeer ter oorzaek in die ruichte ver- nen) ter oorzaek de wateren uit de
flindende tygers en zeer vergiftige ftroom Cumana drinken, als wel dewijl allerley ongezond voedzel, zelf
flangenfchuilen.Hier loopen infche- fpinnen,
nuttigen. Onder veelerhan- geboomte».
lijx veel harten, hinden, haefen en de flag van
boomen munten zommikonynen , behalven ander vreemd ge uit, welke
of een witte wel-riekengediert. Tot het jaer feftien honderd de gomme geven, of gerönne melk,
en vijf voeren de Nederlandfche Zei- buiten gemein fmakelijk : of een
len onverhindert omzout; wanneer vrucht den moer-beezien niet ongeacht Spaenfche galjoens haer on voor- lijk , tot een aengenaemefieroopgeziens over den hals quamen: en het kookt , (uit het hout flaetmen vuur)
boots-volk wreed mishandelde. Ze- of fcheeps' planken of voogel-lij m.
dert 7 Vereenigde Nederland met Span'tAerdrijk brengt infchelijx overje een twaclf-jaerig beftand trof,wierd vloedig voort camoa-fiftula, roofen en
de vaert op Araya wederom hervat; andere fterk -riekende bloemen en
doch ten einde des beftands bouwde kruiden. Behalven leeuwen, tygers
de Spaenfche koning de fterkte fan en wilde verkens loopen hier ettelijke
Iago, die de groote zout-panne vreemde beeften : gelijk onder andedwong, en den Nederlanders de zoutre cappa, grooter als een eefel, ruiglaeding belette. Defe beftormden hairig, pek-fvart en wreed : 7 loopt
7 flot meer ftoutmoedig, dan voor voor een menfeh weg; dochvernielt
zichtig: de voorbaerigfte bleven anderzints al wat hem voor - komt.
dood: d'overige keerden leedig te d'Aranata heeft een bokke-baerd en mnderlijke
huifwaerd. Vorders beflaet Cumanade groote van een haefe-wind : huilt baßmvingvln een groote ftreek , lanx de Noorder zeer vervaerlijk: loopt by troppen:
Cumana: Oceaen, tegen over 7 eiland Margaenleeftbyboom-vruchten. De wilde
Zzz 3
kat-
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katten fpringen met haer jongen van vorft Maraguey gaende, tegen de
d'eene boom op den ander. Voorts Dominicaenen en Francifcaenen; alzoo
komt des avonds een vreefelijk dier, zy Oieda tot 'tvoor- noemde misdrijf
gelijkende na een magere hond, om- hadden opgeruyt. Gonzales danvertrend d' hutten der Cumaeners: fchrey t draegtmetiVftf/-<7gtf<?y : dat Maraguey
gelijk een kind : en verfcheurt al wie de monniken zoude vermoorden,
7 hoofd derft buiten fteeken. Waer- en hy Okdaaen kant helpen. De toeom ieder die uit de tent by donker leg van beide wierd ter uitvoering
gaet, brandend hout in de hand gefielt. Oevel nam de koninglijke
neemt; want het beeft fchrikt voor raed binnen,/«» Domingo defen handel
gevoogelt: devlam. De lucht is vol papegaeyenop. Men zond eerlang drie fchepen,
en ander fchoon gevoogehe. De vle- met drie honderd koppen bemand,
tck
der-muifen zijn ongemein groot, en onder 7 beleid van GoncalodeOcampo: als vm
zeer fchaedelijk : zuigen menfehen die, binnen d'haven Mar acapana ge- ocampo
en 7 vee veel bloed af. Demoskieten loopen , zieh veinfde uit Spanje affteeken ongenaedig. Defpinnen,vry gezeild, en onkundig wegens 7vergrooter als d'Europifche en veel- handele tuflehen Oieda en Gonzales:
vervig , maeken fterke webben ten einde ettelijke ingezeetenen bin
*»/**• Lanx de zee-kuft en in de rievieren nen fcheeps-boordlokte. Een merke- valt fmaekelijke vifch. Op'tjaer vijf- lijk aental was nu over geftapt: als had,
tien honderd en dartien, fcheepten de Spanjaerden, onder 7 verdek getwee Dominicaenen uit Terra Firma waepend verborgen, fchielijk te voorna Cumana', die vriendelijk onthaelt fchijn fprongen : d'ellendigecwwazijn by d' ingezeetenen; doch alzoo nersaende reeden ophingen : 7vlek
een Spaenfch fchip , om de peerl- Maracapana aen koolen leiden : en
handel aldaer geankerr, den land- 7 land wijd cn zijd tevuur en fwaerd
voogd geweidiger hand nevens ze- verwoeften. Ocampo bouwde een
ventien dienaers weg-voerden »dreig- half mijl landwaerd 7 ftedeken Toden d' inwoonders de twee Domini- ledo : alwaer hem de biflchop Barcaenen te dooden : tenzy haer heer tholomäus de las Cafas bezocht en geweder befchikten. Defe beloofden lafte, te ftaeken d'onmenfchelijke
de vereifchte herftelling binnen vier wreedh eid tegen de Cumaners, welke
maenden ; maer alzoo de koning- dagelijx geworgt, geblaekt en gelijke raed op Hifpaniola den land- brand wierden,' of tot flaverny verkocht. Cafas zelf was bezigmeteen Handeivn
Domimcae- voogd niet wilde ontflaen, wierden
Ca
f*"»
nen ver- de twee monniken gedood Zedert kleine fterkte op te werpen aen de Cumana.
evenwel hebben de Francifcaenen en mond der rievier cumana : ten einde
Dominicaenen ieder een kloofter ge- by de hand mögt zijn, om 7 moorbouwt in 7 landfchap Chiribkhi : al- den en ongehoorde overlaft, welk
waer vreedzaem met de Cumaners fijn lands-luiden pleegden, te veromgingen , tot het jaer vijftien hon- hinderen. Doch alzoo d'inwoonders
derd en twintig : wanneer Alonfo de van Cubagua hem fijn bouw-meefter
ontrokken, bleef 7 gebouw ten halverrichting oieda voor Maracapana ten anker liep,
ven
fteeken. Cafas liet 7gezach over
vunoteds: v o o r . w e n d e n d e : dat maiz wilde verruilen aen de Tagare? tegen eenige fijn volk aen Francifco de Soto: en verSpaenfche fnuiftery. DeTagarez qua- trok te rugge na Hifpaniolo : alwaer
men vijftig fterk van 7gebergte, op binnen Domingo voor de koninglijke
welk drie mijl landwaerd in woonen, vuurfchaer een ernfthaftig beklag
en bragten maiz op ftrand; doch de deed wegens der Spaenjaerden verSpanjaerden namen fes en dartig ge- woedheid; doch kreeg weinig gevangen , quetften of fchooten d' ove- hoor : weshalven zieh uit mifmoerige onder de voet. De land voogd digheid begaf in een kloofter der DoGil Gonzales gcvoelig over zulk een minicaenen : namaels gevordert tot
trouwioosheid gepleegt aen fijn on- biflchop van Chiapa. Ondertuflchen
derzaeten, maekt den naeft-gelegen had Soto tegen laft van cafas twee
fche-
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fchepen zeil-vaerdig gemaekt: om fterkte Miguel de Ncveri, en eindelijk
soto gejUt- j a n x jj e (tU(j. Parta t e handelen. Dena Domingo , uit vrees voor Antonio van sed.n**"'
togt liep ongelukkig af; want hy Sedenno: die zieh door Ortal veronge- m
wierd met fijn volk afgemaekt door lijkt waende, om dat Cumana tot fijn
d'ingezeetenen , niet zonder reden land-voogdyfchap behoorde. SedenGedenk- verbittert; want de Spanjaerden, vol-no vijf honderd man fterk ontdekte de
VHJSu gens verhael van Cafas uit de mond zee-kuft tot Patigutaro toe : week
dersoan- e e n s zichtbaere getuige, ontvolkten voorts binnenwaerd • en onderhield
jmden. ^ landen diervoegen ongenaedig: geen krijgs-tucht altoos. d'ingezeedat een fchip, tuflehen Lucayos en Hi- tenen diende zieh hier af: en floegen
fpaniola , «fettig mijl zonder ftreek-wij- meenigen Spanjaerd dood. Ookver1er voer, alleenlijk op de driftige Cu- lekkerden de tygers niet alleen op de
manfehe lijken,uit de Spaenfche fche- lijken; maerrukten zomwijl d'een en
pen baldaedig over boord geworpen. ander uit de trop weg. By nacht liep
Vorders wierden de gevangenen , 7leger 7 meeft gevaer : befchermde
door honger aemechtig, meeft op Hi- zieh met geftookte vuuren rondom
fpaniola te land geworpen : aenhoo- tegen defe wildedieren. Met den inpen tien of twintig fterk gedeelt :"ou- gang des jaers vijftien honderd zeven
ders van kinderen, mannen van vrou- en dartig, reifde Sedenno door de gewen gefcheiden: over ieder trop 7 lot weften Anapuya en Orocomay na 7 landgeworpen. Dien eenige kranke, ver- fchap Goioguaney : alwaer d'inwoonminkteof oudete beurt viel, was ge- woonders haer dapper weerden uit
wend te zeggen: (Cafas getuigt mee- een houte fterkte. De ftormende
nigmael gehoort te hebben) Wat doe Spanjaerden fneuvelden veele aen vervreemde
ikmet zulk een zieke, verlepten ofver- giftige pijlen : die niet doodelijk ver- nondm
wond
waeren,
moeften
7
vergif
laeftijfden hond ? Geeft hem den duivel
over : ik wilgeen moeite doen, om hem ten uitbranden met gloeyendeyzers.
te dooden en te begraven. Maer de De verweerders liepen ook niet mis:
dood van Soto bleef niet ongewroo- weshalven des nachts met wijf en kinderen na een gebergt, vol dikke ruichverrichmg ken Eerlang ftak Jacob Caftellon voor
te
van caftet- Do^ng0 zeewaerd: liet ettelijke ben- begroeir, verftooven. Sedenno, over
den op Cubagua, om 7 ftedeken Cadiz woefte velden en bekommerlijke rievieren voort-gezet,kreeg't bergachtig
te herbouwen : maekte een fterkte
landfchap Catapararo onder de voet:
aen de mond van Cumana, zedert al- vond hier overvloedig maiz en ettelijtijd by de Spanjaerden verzeekert, en ke goud-korrelen : en was nu bygifbedreef vorders een groote moord fing anderhalf honderd mijl gevordert
van ortal..ondet de Cumaners. Niet min woede opde boodem van Cumana, wanneer
alhier Hieronymus Ortal: deftroomNe-met de dood plaets maekte voor fijn
geri opgevaeren, zond fijn luitenant ftaet-volger Joan Fernandez : die inAugußijn Delgado door de volk-rijke fchelijx eerlang den geeft gaf. Echter
landfehappen Guächaruco en Parima-bleef de togt niet fteeken. 7 Spaentuetu na de rievier Unare: alwaer hy fche heir ontdekte voorts een laeg
niet zonder fchermutfeling , over- land welk by winter-tijd plas lag:
vloedig voorraed vond in een vlek. zulx d'inwoonders haer flechte hutOrtal ondertuflchen trokop na Meta, ten verlieten , en opkraemden na
met diepe voetftappen van onmen- het gebergt. Eindelijk wierden alle
fchelijke wreedheid; doch tot Guani- het zukkelen moede en onderling
la genaedert, (alhier fneuvelde Del- twiftig: zulx by verdeelde troppen
gado) wierd van fijn muitende volk, en lanx verfeheide wegen na Veneover-loopende tot Nicolaes Federman,zuela , Maracapana of Cubagua ververlaeten: zulx met tien krijgs knech- trokken.
ten te rugge keerde na de nieuwe
Seven-
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Gelegendheid van
Venezuela:

1
E landvoogdyfchap Venezue- lanx Coriano ontdekte , en bereeds
la, iLi de lengte uit-geftrekt met Manaure magtig heer aldaer een
lanx.de Noorder Oceaen, tuf-verdrag geflooten had. Maer Alfin- J J J J i
fchen Maracapana en d'uit- ger , na 7 meir Maracaybo voort-ge-fingetze»
hoek de la vela twee honderd my- rukt, liep 7 geweft der Axaguas ver- Jg'*" *"
len, en tachentig landwaerd tot woed af. De Axaguas quamen hem
Nieuw Granada, levert overvloedig danzende te gemoed met rijke
koorn, kaes, vee, kotoen, huiden, fchenkaedjen van goud; doch hy verJarzaparilla, allerley wild, vifch en fchoonde niemand: joeg een groote
oorfprong eenig goud. De naem Venezuela be- meenigte binnen een huis, alwaer de
des naems:
duid zoo veel als Klein Venetien : ter gevluchte aen ftukken wierden geoorzaek /f/w/o ^ 0/*</Ä, in 'tjaer kapt: en, dieop'tdakzichbergden,
veertien honderd negen en twintig, verbrand. Zedert vertrokken na de
aldaer een ftad ontdekte, welker hui- Pocabuyes , ten weilen van 7 meir
fen, op paelen uit 7 water gebouwt, Maracaybo onder een woeft gebergte
met bruggen aen malkanderraekten, verfpreyt: by welke ettelijke tyd
landfehap na de manier van Venetien. 7 Land- vriendelijk onthaelt en rijkelijk bepen:
fchap begrijpt de geweften Curiana, gütigt, wanneer vertrekken zoude r
greep hy mannen, vrouwen en kinCuycas, Caracas, Bariqukemeto,Tucuyo,
tnCarora. Meerais honderd duizend deren , zoo veel te bekomen waeren,
ingezeetenen ftaen onder geld-op- by den kop: en flootze in een perk,
brenging; van welke laft, volgens door een hooge ftaeketfel omzet. Alorde by 7 Spaenfche hof beraemd, al hier leedenze honger en dorft: tot
7man-volk boven de vijftig jaeren, elk een groot fluk goud ten randzoen
^ J f . ^ o f j o n g e r d a n achtien, vry is. Doch op-bragt. Die t gevorderde goud
dit land had eertijds vry meer volk; niet konde uit-maeken , verging by
want het wierd diervoegen uit-ge- mangel van fpijs en drank. Op gelijke
moord door dHoog-duitfche, op voet handelde hy met het naeft-gele'tjaer vijftien honderd negen en twin- gen volk Akoholados: van welke veel
tig, dat meer dan vijftigmael honderd gouds afperfchte, niet zonder alle be duizend zielen , gelijk de biflchop denkelijke wreedheden : zette alle
Bartholomäus de las Cafas verhaelt, gebouwen aen koolen : verwoefte
aen kant geraekten : ja geheele Vol- vorders 7 land te vuur en fwaerd, van
keren uitgeroeyt zijn, onaengezien Thamalemeque tot de rievier Lebrixa:
den ftruik roovers minzaem onthael voerde een merkelijk aental ingezevan wie en deeden. Belangende dit werk, 7 leidtenen, met ketencn om den hals aen
malkander gefchaekelt: ieder torfte
lanTv'er-'* aldus. Wanneer kaizar Kareide Vijfde
met Ifabella dochter der Portugee- meer dan honderd pond geroofde
beert is.
fche koning Emmanuel trouwde, op goederen : zoo haeft iemand door
'tjaer vijftien honderd fes en twintig, honger onder den laft begon te beverdroegen met hem de Weifaren, fwijken , wierd ftrax den kop afgeDuitfche edelen binnen Augsburg fneeden. Maer Alfinger kreeg eindevoor een fluk gelds: om de ftad en lijk een koud gebergt onder de voet:
landfchap Venezuela te beheerfchen. alwaer een manhaftig volk zieh dapEn defefchikten derwaerds Ambrofius per te weer ftelde: zulx hy zelf geAlfinger cn Bartholomäus Sayltar met quetft wierd, en na Coro gekeert njn
vier honderd voet-knechten cn wonde beftierf, op 7jaer vijftien hontachentig ruiters. Aen Venezuela ge- detd twee en daxrig. De Weifären
land verjoegen loan de Ampues, die felükten zedert tot Alfingers flaetvoluitßn Domingo afgefcheept de kuft ger loan Aleman: die eerlang door de
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Stad Coro.

't Lands?»
ragoana.

Steden in
Venezuela.

Goud-tnijnen.

Stad Segovia.
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dood plaets ruimde voor lorge de eerlang ter oorzaek d'ongezonde
Efpoira en Nicolaes Federman. 7 Hoog-lucht verlegt wierd, en gebouwt op
ile gezach ftond aen Efpira, de welke d' oever der rievier Bariqukimeto, aldrie jaer fpilde met om te fwetven zoo genaemd wegens 7 water welk
landwaerd in, zonder eenige merk- geroertafch-vervig is- 7 Vlakke land
waerdige verrichting : alleenlijk lag rondom beflooten tuflehen gebergt,
geduurig over hoop met fijn luitenant zoude ondraegelijker heetzijn , inFederman. De voornaemfte Had al- dien niet koele winden van'tgeberghier is Coro, anderzints ook genaemt te vielen, d'inboorlingen, verdeelt in
Venezuela,en by d' ingezeetenen Cora-Volkeren, die elkander geenzints verna : zy beflaet, onder een gezonde ftaen, leven by kalabaffen, harten,kolucht, een waterloofe vlakte, ron- nynen en deftruiken cocuy, waer uit
dom met gebergt bezet : heeft twee een firoop trekken. In de rievieren vreemde
havenen, een ten noorden en d'an- Hacarigua en Boraute werpenze dege- lfnha
der weflwaerd, als ook een goede flampte wortel Barbafco, welke de
zout-panne. De kerk behoort onder viflehen diervoegen driftig maekt,dat
7 bifdom Domingo. Op 7 jaer vijftien met d'hand gegreepen worden. By
honderd vijf en negentig wierd Coro zoomer-tijd voorziet ieder zieh van
by d' Engelfche ftormender hand ver- wild-braed.. De vangft gaet aldus toe.
meeflert en verbrant. Noordelijk van Zy fteeken 7 drooge gras en ftruiken als ook van
de ftad fteekt 'tlandfchap Paragoana in brand : de wilde varkens, bokken, mld%
den uithoek fan Roman, tegen over harten ,armadillen, tygers, de groote
d'eilanden Aruba en Quracao, diep flangen bobas en meer ander gediert
zeewaerd. Paragoana zelf is vlak en vlieden voor de vlam uit d'aengevol wild.Uit't midden rijft een hooge flooken ftruiken. Weinigontkoomen:
berg. d' Inboorlingen zijn buiten ge- alzoo de jaegers, ervaerene boogmein minzaemen galt vry. De leeu- fchieters, vinnig op-paflen. In 7 hol
wen vlieden hier voor menfehen; geboomt nevens de rievieren maeken
maer nergens loopen wreeder tygers. de byen overvloedig hooning. De stroomnwVan Coro loopt een weg landwaerd meefte rievieren vallen in de ftroom «*?*».
over 7 gebergt Xizaezaras na 7 geweft Huriapari vloeyende uit 7PeruaenBariquicemeto. Tuflehen beiden leg- fche gebergt na de Noorder Oceaen.
gen vruchtbaere valleyen, welke by- 7 Landfchap Chioas levert goud. d'In- mwoondert
zonderlijk overvloedig maiz voort- boorlingen rondom Segovia zijn v*n St&°brengen -. of woefte heuvelen, be- blood,verftandeloos, zeer gemindert ™'
woond by de menfch-eeters Axaguas. door de pokken, en geneegen tot
Se'ftig mijl ooftwaerd van Coro leid op dronkenfchap: dronken vermoorden
d' ongemein hooge kuft Caracas de elkander : leven onbekommerd by
ftad Noftra fennora de Carvalleda, metwilde wortelen tot de maiz rijp is:weleen onbequaeme en vervalle haven: ke op zommige plaetfen binnen veeren, drie mijlen verder ten zuiden, tig dagen , op andere eerft in drie
7 ftedekenyä» Iago de Leon, alwaer de maenden haer volkoomen rijpheid
land-voogd over Venezuela meeft ge- krijgt. Dicht onder Segovia vloeyt de Smim
wend is huis te houden. Zuid-wefte- beekClaro : 7 helder water zinkt niet ciaro.
lijk vanfan Iago vertoont haer de ftad verre van de fontein onder d'aerde: by
Neuva Valentia, dicht by 7 meir Toca- zoomer ftroomt het hoog, des winrigua. Voorts leggen ten zuiden van ters loopt de boezem bykans droog.
Valentia op een ry deftedenXerez, Se- Hier vliegen allerley vogelen; doch vogehn.
govia en Tucuyo. In 7 jaer vijftien hon- aldermeeft quakkelen en ringduiven.
derd twee en vijftig, ontdekte loan d'Hoorn-beeften fchaepen, geiten
de Villegas 7 landfchap Tucuyo. en aen en verkens vermeenigvuldigen un7 gebergte Pedro, waer uit de ftroom gemein : worden veel gedreven te
Burio vloeyt.tamelijk rijkegoud-my- koop na Nieuw Granada. De geweenen. 7 Goud beweegde hem, om ne- ven kotoenen brengengoede winften
vens Burio te fliehten Segovia : welk toe. Uit Segovia loopt een weg door
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een valleye twaelf mijl lang na de i Spaenfche huifgezinnen een zoutllad Tucuyo , gebout op een laege panne hebben. Ses mijl landwaerd
Stad Tucuyo.
grond, rondom bezet met gebergte, ontmoetmen 7 verfche meir Tocarionder een gezonde lucht. 7Land gua, vol bewoonde eilandekens,
geeft overvloedig koorn, Spaenfche welker ingezetenen vreedzaem lemoeskruiden ,zuiker, kotoen, offen ven en goud vcrhandelen. Ten
koeyen, paerden, fchaepen , harten noord-wellen maekt d'Oceaen de Eilanden.
engeiten. De tygers en leeuwen doen groote inwijk Trifte: voor welke 7 eigroote fchaede. De goud-mijnen bly- land Bonayre, boven gemein vee-rijk,
ven leggen, by mangel van volk. Hier gezien word. Weder-zijds leggen
valtookbezoar fteen. Het ftedeken d'Aves vol gevoogelt, en quracao.
truxillo.
Truxillo, anders ook genaemt noflra d' Uithoek Jan Roman fteekt twintig uithotka.
Sennora de la Paz, leid in 7 geweft der mijl zeewaerd : en 'thoofd CoquiboCuycas, een ftrydbaer en wreed volk. coa reikt noch verder in d'Oceaen.
7Vlek Laguna vertoont haer dicht aen Tuflehen beide loopt de ftraet Venezuela, welke 7 meir Maracaybo aenMeirMara- den oever van 7meir Maracaybo:
caybo.
heeft ter zijde een woeft veld vol grijpt. Voor Coquibocoa zietmen de
wild; doch word zeer geplaegt van de vier laege eilandekens Monjes met
tijgers, die des nachts tot de huifen witte zand-kreeken en dicht gezomtijds inbreeken. Maracaybo zelf f boomt. Uit 7 middelfle rijft een
loopt veertig mijl landwaerd, istien hooge berg. Op de vafte kuft landbreed, vloeyt enebt, ontfangt ver- waerd verheft 7 gebergte de Azieyte
feheide rievieren, en voed de groote gehakkelde toppen. Om de hoek
viflehen manati. d'inwoonders ron- verfchaft de bogt Honda een veilige
dom 7 meir fliehten d'huifen op pae- reede. 7 Hoofd de la Vela heeft ter 'tmofdvt.
1
Volkeren in len boven 7 water. Ten wellen woo- eener zijde den inwijk Porteteenten *Venezuela. nen de Pocabuyes en Alcoholados, beideandere kant de vlekken Rancheria en
vreedzaem en goud-rijk. 7 Land- noftra Sennora de los Remedios : tuffchap Xuruara beflaet ten zuiden een fchen beide vloeyt de ftroom la
vlakke boodem , fchuilende achter Hacha. d'Hoog duitfche gezachhebhoog gebergt, alwaer zieh onthou- ber Nicolaes Federman mein de , op
den defktijdbaeteCoromochos, en ten 'tjaer vijftien hpnderd vijf en dartig,
noorden van Xuruara de Bobures, aen Vela een Had te bouwen; maer bedicht by't ftedeken Merida. 7 Land vond den boodem laeg , roflachtig
rondom valt ongezond en moeras- en onvruchtbaer, de peerlen klein,
fchig : 7 volk word zeer gequelt van en landzaeten levende by vifch een
Havenen.
demoskieten. De haven Mar acapana fmaekeloos zaed van wild kruid.
is de bette van Venezuela, leid aen Voorts leggen voor Venezuela behalooflelijkfle deel des landfehaps. O p ven de genoemde eilanden Aves
7 gebergt aldaer zijn de woefte Chiu Bonayre, Quracao en Aruba het eiland
gotos neder-geflaegen, die zoo mee- Tortuga, alwaer d'Enkhuifer ftiernig Spanjaerd bekoomen, ten mael- man Simon Simonjzoon, op 'tjaer fetijd toe-bereiden. De vordere have- ftien honderd drie en twintig, veel
nen ten wetten wijken voor Maraca- bokken en geboomt, onder welk
pana : als namentlijk Flechado, Sardi-eenig pok-hout, als ookeenzoutnas en Burburate, alwaer ettelijke panne, zag.
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Ahd Rio de la Plata, alzoo ften. 7 Landfchap Rio dt la plata be' genaemt na een vermacr- hoort onder 7 beftier des Peruaen' de rievier, heeft geen be- fche onder-koning. Doch de rievier Riovier de
paeldefcheiding ten we- de la Plata (d'inboorlingen noemen - larlata. ?
llen; maer ten ooften door d'Oceaen ze Paranaguazu) isnaeff.de flroom de
befpoelt , fluit in 7 noorden tegen amazones de grootfte desgantfehen
Braß, en zuid waerd voor de ftroom aerdboodems: valt in de Noorder
de la plata. 7 Geweft, voor zoo veel Oceaen tuflehen de hoofden Antonio
bekend is draegt overvloedig terwe, en Maria , dartig mijl van elkander
zuiker, wijn en allerley Spaenfche gefcheiden : ontfangt van ooften en
vruchten. De weyden voeden on- wetten verfeheide rievieren tot het
telbaer vee,welk jaerlijx zeer vermee- meir Xarays toe , drie honderd mijnigvuldigt : byzonder zijn de paer- len boven de mond van la Plata opden on gern ein toe -genoomen , ze- waerds gelegen : en in Xarays loodert de Spanjaerden uit Buenos tAyfen ettelijke fwaefe ftroomen , uit
ras op-kraemden , en aldaer achter- het Peruaenfche gebergte Andes nelieteh zeven hengften en dartig mer- der- geftort. d'Eerfte die tegen de- Solis ontrien. Hier loOpen driederley har- fe groote rievier in voer, op het jaer ftmm-*
ten. De grootfte met vreefelijke vijftien honderd en vijftien, tot een
hoornen wijken in groote voorgeen eiland in het midden der vloed, was
koey , onthouden haer op moeras- loan Dias de Solis : dewelke , alzoo
fchiege gronden en riedt-landen. hem onvoorzichtig te land begaf,
Over het vlakke land rent een klein- wierd nevens verfeheide Portugeefen
der flag; doch de alderkleinfle vind- dood-geflaegen engegeten. Elf jae- jw vm
men op her gebergt, nevens on- ren na defe yoorval ging Sebaßiaen hnwaTds
telbaere daflen en fmaekelijke ver- Gabottus uit Spanje onder zeil : om morkwaerkens , die den naevel op den rug- door de ftraet Magellanes de Specery di£'
ge draegen. De Spaenfche fwijnen, eilanden aen te doen ; doch wierd
boven gemein fwaer , maeken een benoodzaekt , wegens fchaersheid
merkelijk getal uit. Zommige meer- van lijf-togt en onwilligheid der
katten hebben een gemeine mans vlootelingen binnen de rievier la
lengte en lange basrden : tieren y- Plata te zetten. Dertig mijl na boven
zelijk als iemand na haer mikt om gezeilt, ankerde onder een eiland,
te fchieten : rukken de pijlen uit welk den naem fan Gabriel toe-pafte:
het lijf, en werpenze op den fchut- voer met booten zeven mijl verder,
ter. De ongebaerde baviaenen Val- en ontdekte de ftroom die in la Plaien kleider. De leeWen, tygers, ta Horte. Hy noemde de ftroom
flangen , die gantfche harten in- Salvador, en wierp aen de mond
flokken , en ander ongediert mae- een fterkte o p , alwaer d'inham een
ken 7 land zeer affchouwelijk. De bequaeme haeven verfchafte voor
chameleons draegen doorgaens fes of allerley vaertuig. Vond vorders la
feven jongen op zijde , en houden Plata doorgaens ftijf tien mijlen
den bek geduurig open tegen de wind: breed, en vol eilanden : en ten wewaerom gezeid worden by wind te llen de rievier Zarcaranna , aen de
leven. Voor weinig jaeren zijn hier zuid-kant bewoond by de vernufontdekt mijnen van goud , zilver, tige ingezeetenen Diaguitas. Daer
kooper, yzer en koftelijke amati- Zarcaranna in la Plata valt , wierp
Aaaa z
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vorderdereis. W w a e X h y l e g Seredo een hooge kruin. De flinker
oever van Plata begind met d'uitt l
™ W >K*oofiendeQui* hoek Antonio: word gefneeden door
S
deZT TT'nü
"gvoonruit de rievieren Ortis en dos Sanäos:
e r
™ ^ ^ b y d e 1 t r o o m i > . - en vertoond 7 ftedeken Buenos Ayres
^noord-ooftelijkin. Hy had nu op een effen ftrand. Martyn del Barco
op dit vaer-water vol eilandekens vervolgt de befchry ving van la Plata.
twee honderdmijUfgeleid, wanneer De ftroom valt gevaeriijk wegens
Uit P f l e g e n deftroomParaguay d'ondiepten. d'Eilanden op de rievier
miiep. Alhier ontmoete hy volk, met leggen aldus: die de benaeming Jan
deland-bouwbezig, hoedanig op de Gabrieldraegen zijn vijf in getal. Margantfche togt niet gezien had. Defe tijn Garcia ftaet vol geboomt, cn is
booden vinnig tegenweer: zulx vijf wegens t goede zaey-land by Peter
en twintig Spanjaerden fneuvelden. de Mendoza bevolkt, en naderhand
Dit onthael benookzaekte Gabottus, ook door Joan Ortiz Carate. Min
zonder andere verrichting, wederom vruchtbaer zijn d'eilandekens Lazaro,
te keeren , met den Portugeefchen alwaer de rievier Vrayg den Plata aenpieloot Diego Garcia , die , 7 zelvegrijpt; doch inVraygvalt Salvado, en
vaer-water ingeflaegen, Gabott us op ' in Salvado de fwarte vloed Negro, welParana gemoete. En dewijl beide ee- ke uit moeraffchen zachtjens loopt,
nig zilver bequamen, noemdenzede geheel diep en vol vifch is. Vorders
groote rievier na 'tzilver de la Plata. krijgt la Plata elf armen, ieder buiten
De vordere ontdekking bleef zedert gemein wijd , en vol eilanden , beverrichting negen jaer fteeken. Thans liep Peter
woont by de Guaranys. Stijf honderd
r
vanMtndo- , ° ,'
,
trr ,
mijl opwaerds hebben de Cherandyes
za:
Mendoza met elf fchepen, voerende haer neder geflagen op vermaekelijacht honderd man, tot 7 eiland Ga- ke eilanden, niet verre van de üadjant
briel, en bouwde aen de zuid-zijde Fe, gelegen op de punt, welke de riede vaftigheid,Buenes Ayres : alwaer vier Bermeio maekt, daerze in la Plata
veel volk van honger ftierf: zulx wei- uit waten. Opwaerd leid 7 landfchap
nig verricht wierd. O p Mendozaes Ana, ten deele wegens vruchtbaervoetftappen volgde eerlang Alvares
' heid dicht bewoont, ten deele verCaleca, die'tlandfchapÄio de la Plata
dronken : voort6 de rotze Pennapoboven andere ontdekte en bevolkte.
bre: niet verre van 7ftedekenGuayra
Btfchrif- DemondvanP/dtabefchrijft Laurens
ftort la Plata zeer yzeltjk over hooge
Ä » Bikker aldus. Buiten 7 hoofd fanta
klippen. Doch belangende d'inboorhPlata: Maria leid 7 vlakke eiland Cafiilhos
lingen van dit geweft : het wordby £%£*
zonder eenig geboomt, vertoont een
verfeheide, malkander zeer ongelijk 't Bland u
rolfcheflrand, en aen de noord-zijde
in tael en zeden, bewoont. Aen de {Jj'**' m
een rotze > niet ongelijk een vervalzuid-kant der gezeide rievier , van fcheide».
ieflot: ten zuiden rijfen twee andere
d'uithoek Antonio tot Buenos Ayres»
klippen. Recht voor de mond ontfwerven wijd en zijd de Quirandies,
moetmen 'tfteenachtig eilandeken
niet min wreed als flrijdbaer, die met
de Lohos, op welk niet te vinden is,
7 vleefch van meenig spanjaerd'nu en
dan een meenigte zee-wolven : ten
dan een vroolijke maeltijd houden.
ooftenfteekteenfteenerif diep in de
Landwaerd loopen de Juries en Diarievier, kenbaet aen kabbelende raeguitas. Lanx la plata leggen verfprey t
velingen. d'Uithoek Maria is vlak
de Tenbues, een gezeggelijk volk,
en kael ;'doch brnnenwaerd verheft
welk meeft by de vifch-vangft leeft.
z Ä g Und voot d'eilanden//.Nevens de rievier Paraguay onderfeTenmldmdo. Dit heeft een goe^
houden d'Ameguaes de zelve voet van
leven. Maet de Carioes houden vee
dS e z a de
n klippen.
d ^ ^ ^Doch
^ ^ ^Flore,,
r
en bouwen 7 land. Honderd mijl ver'TTmettweeheuvelen,
brengt
fende met twee n e
.
der leven de payaguaes. Diep in 7 land
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woonen de Chanes en Carcares, die geflaegen de Guxarapos , die jaerlijx
veel goud en zilver bezitten. Joan verhuifen na de Paraguay, om aldaer
d'Ayola, alhier verrijkt, wierd met al te viflehen, wanneer 7 water laeg gefijn volk, doot de Chames af gemaekt.vallen is ; want anderzints met het
Op 7 jaer vijftien honderd een en begin van louw-maend fmelt de
veertig, fcheepte uit Spanje Alvarez rievier zoo geweidig : dat het land
ftijf honderd mijl meer als fes vadem
catlca^zTer Nunez Cabeca, voor land-voogdhergedmk- waerds; doch konde, wegens tegen- diep plas leid. Eindelijk verlieft de schrikkeitfr
vaerdig. w«flj e n fl-room ja p/ata m e t bezeilen: Paraguay zieh zelf in 7 groote meir ^ " f * "
weshalven aen de rievier Itabucu te Xarayes vol eilanden. Onder andere
land ftapt: trekt over hoog gebergt: ftroomen uit 7gebergte Andes, valt
bragt zedert negentien dagen zoek, ook in dit meir d' Ignazu, lanx welke
om doot ruige boffchaedje te hakken: de Volkeren Xacoaes , Xaqueffes en vreemde
lkerm
geraekte thans in 7 gebied Armiriri, Chane ff es huifveften. Voigt vorders ™
en een dag-reis verder in Cipoyay, en een groot fluk verdf onken lands,waer
eerlang ook op den boodem Tocan- achter de Xarayes bequaeme wooninguazu. Delandzaeten Guaraniesoog- gen hebben.. Defe door-booren de
ften tweemael'sjaers maiz encazavi: lippen^ planten maizen fpinnenkovoeden ganfen, hoenderen en pape- toen. Haer.geweft ftoot tegen een
gaeyen binnen haer huifen : zijn naere wildernis, die eindigt omtrend
menfeh-eeters en ongemein Wraek - 7 landfchap Tapuaguazu, wiens in gierig. Cabeca pafte dit geweft de be- woonders Tarapecocies van allerley
naeming Vera toe : vervorderde reis leeftogt overvloedig voorzien zijn.
over de rievieren Ignazu, Tibagi en De Payzunoes ter zij den afgelegen
Taquari, öp wiens oever 7 vlek Aban- zijn als noch niet recht bekend. Bogobi gezien word, en weinig verder ven 7 ftedeken Affumcion woonen de
Tocanguzir. De grond, aller wegen Mayas, opden weg na **£/*«. DeMavruchtbaer , heeft luftige vlakke vel- yas grenzen aen de Tamacoas : beide
den, fchoone rievieren en vermaeke- bezitten zilver mijnen. De eerfte ftad
lijk geboomt. Maer hier aen volgen deslandfchaps Rio de la Plata is Bue- stadBttmot
woefte bergen, diepe moeraflehen, nos Ayres, op een vlakke boodem, AP"on veilige riet-velden Wegens 'tfchui- gehoorig tot de Morocotes, gebouwt
lende ongediert, en dichte boflehen. door Peter Mendoza , in 'tjaer vijfCabeca had defe ongelukkige gronden tien honderd vijf en dartig, fetlig mijl
achter zieh: wanneer de voet zette van de mond der rievier. De nieuwe
op 7 vrucht-rijke geweft der Guara- burgers hielden wangefchikt huis:
nies zeer woefte menfehen. 7Land zulx ieder eerlang om een goed heengeeft overvloedig maiz, batatas, grae- komen zag. Alvarez NunnezCabeca benen en een fchynbaere hoope van zil- volkte wederom den verlaete plaets:
ver-mijnen. Weftelijk voort reifende welke omtrend twee honderd inover derievierpiqueri, bragt achtien woonders ui tmaek te,di e by den landdagen toe , eer wederom geraekte bouw en handel op Brafil leven. Ook
aen de Hroom-lgnazu, die in de Para- brengen zomwijl de karren uit Potofi
na valt. Hy kreeg ook eindelijk den eenig zilver herwaerds , hoewel ter
vloed Paraguay op zijde: vond lanx fluik; want de Spaenfche koning zulx
den oever de reufen Agazes, dewel- geenzints toe-ftaet. Tuflehen Buenos 'tLa„4
ke geen landbouw waerneemen;maer Ayres en Corduba leid 7 vlakke land Defpoptado
geduurig in canooen ten roof vaeren. Defpoplado, negentig mijl lang zonder
huifen en boomen.- de graefige grond
Reufen uit- Naderhand is dit volk, volgens Margmeyt. tyndelBarco, tot een toe uitgeroeyt voed meenig honderd duizend paerdoor de Spanjaerden. Niet verre van den, die in 7 wild weyden. Hier ylied' Agazes woonen de ftrydbaere en ten na la plata de fttoomen Luchan,
radde Guaycurues; en hooger op de los Arrechivos, Arreca, Zarcaranna en
Cacoues, welker geweft goud en zil- andere. 7Valt onveilig voor een klein
ver leevert. Landwaerd zijn neder- gezelfchap te reifen over dit geweft:
Aaaa 3
alzoo

B o E K:
alzoo de fwervende luries niemand en allerley Spaenfch gewafch , hoeverfchoonen. Maer d'hoofd-ftad van da-enig infchelijx rondom Affumcion
Rio de la Plata is Neuftra Sennora delis te vinden. Niet verre boven Real
Affumcion, (andere noemenze Afcen-ftort deParana over Heile klippen in
>*)getimmert aen de rievier Para- een laegte van twee honderd vadeguay, vierde half honderd mijl af van men. Geen vaertuig derft op een g J J J J .
de mond der ftroom de la Plata. De mijl weegs aen defe water- val nae- „„/,
burgery beftaet uit vier honderd 'span- deren , of het loopt in de fterke
jaerden en drie duizend Mefliecen. De mael-ftroom merkelijk gevaer. De ™f™iS<*
landvoogd en andere koninglijke be- vefting fanta Fe beflaet een vlakke ta *
velhebbers houden alhier huis : on- landouw, welke ftoot tegen 7 groot
der welker gezach meer als vier hon- geweft Tucuman. Rondom Fe wooderd duizend Americaenen ftaen, da- nen d'Aigais, Mepenes, Mequaretas,
gelijx vermeenigvuldigende. Binnen Chiloacas, Calchinos en Tenbues. De
Affumcion woonen doorgaens meer zee-kuft eindelijk heeft een gelijke
vrouwen als mannen , ter oorzaek en veilige ftrand zonder blinde klipde mannen nu en dan in togten tegen pen ; doch vol duinen en bergen. De
deCariosen Agazes fneuvelen^ hoe- rievier Grande vloeyt hier door een
wel anderzints de Guatataes , Cheri- enge mond zeewaerd; en breydzich
guanes, Mogolaes en Connanequaes den
binnen wijd uit tegen 'tgewefl Patos.
Spanjaerden dienstwillig gehoorzae- Vorders vloeyen vetvolgens in d'Omen.In 7 gezicht van Aftumcion fteekt ceaen de rievieren Tamandabug en
de berg Lambare fijn top boven de Ararungo en 7 meir Alagoa. Noordwolken.Weinig verder verfpreid zieh ooftelijk boven Alagoa leggen de ei7 meir Ttapua, ut wiens midden een landen catharinaenGale. In de bogt
Heile klip , hoog honderd vade- Tojuqua vertoonen haer verfeheide
men hemel waerd rijft. Zeventig eilandekns. De ftroomen Tajahu en
mijl ten noord-ooften van Affumcion Ytabttcavallen uit hoog gebergt, beontmoetmen 7 ftedeken Real, an- woont by de Volkeren Anniriri en
derzints ook genaemt Oliveros, lanx Cipopoy.'7 Geweft befpoelr door de
de rievier Paratta. Alhier valt over- rievier Ararapira verfchaft overvloevloedig brood , wyn, vleefch, vifch dig ververfching.
5$S
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C H 1 LI.
Hili ftrekt haer uit tuflehen omookChili, onder een getemperde
Peru ten noorden, en d' uit- lucht tuflehen hette en koude, niet
hoek Diego Gallego zuid- anders als Spanje, overvloedig koorn,
waerd, lanx de Zuid-zee, tot wijn en voorts allerley fmaekelijke
twee honderd en zeventig mijl: de vruchten geeft, en weelig vee aenbreedte bereikt twintig en minder queekt. De lente begint met d'herfftmijlen; na dat 7hooggebergte^W*j, maend, de zoomer met winterWiens toppen onder een geduurige maend, d'herfft met lente-maend,
fneeuw duiken , meer afwijkt van en de winter met zoomer-maend.
gelegend d" Oceaen ofnaedett. 'tLand is meeft
De wärmte nochtans is doorgaens
heyd van
't zelve, vlak, behalven daer de bergen Serra- grooter dan de koude.Men verneemt
tia, herkomftig uit Peru, doorgaens hier weinig donder ofblixem. In verj t
drie mijl de zee my den, en zomwijl zommige valleyen valt een dikke damm
tocdic
AKT"
b t a e n ftrand loopen. De Win- daeuw , welke verftijft en gezond
ter alhier komt gelijk met de zoomer voedzel geeft, niet ongelijk 7 manin Spanje : alzoo Chili by na de zelve na. 7 Gras behoud een geduurige
hoogte heeft ten zuide der middagl'jn, gehjk Spanje ten noorde. Waer- groente, entgeboomt bladeren. De
weyden, jagt en viflchery ftaen, volgens
Grenzen
van Chili,

i.
55^
gens orde des Spaenfchen koninx, ken een mannelijketael, volgens blijk
voor ieder vry. Alle reizigers wor- by Elias Herkmans: die uit de mond
den 7 gantfche'land door koft-vry der Chileefers de volgende woorden
Wonderlijko. onthaelt. Men vind hier tweederhan- aenteikende. Het zal den lefer niet
fchaepen.
de fchaepen, tamme en wilde. On- verdrietig vallen, indien ettelijke alder de tamme worden gerekent de ka- hier ter neder ftellen. Zy fpreeken Tael der
meel-fchaepen met langefijnewolle, dan aldus: tepanto, een jaer: tien, een Chileefen.
een hals vier voet hoog , de voorfte maend of de maen: toninco, een week:
pooten viermael gefplitft, d'achter- ante, de dagof zon :paun, de nacht:
fle eens, en een wijde muil: waer uit tabuyo, den avond: eppeun, morgenfchuim briefchen op welken vergram- ftond: rangtante, middag: urle, mormen, en vijften te gelijk diervoegen, gen : eppoe, over-morgen :vya, gittedat niemand omtrend haer duuren ren : putey ,eergifteren :bachiante,hekan: wanneer door laft vermoeyt ne- den: mintay, nu : weytivä, toenmaels:
der- vallen,flaen niet op.fchoon dood wantarulei, des morgens vroeg : tapgeflaegen wierden. 7 Vleefch valt tou, laet: biliante,ali\)d:chumel,wantaey, gelijk der paerden. De wilde neer : chemchuem , gelijk als : hueno,
berg-fchaepen zijn rood, en hebben d'hemel: quereb, lucht of wind :tomo,
zachte glinflerende wolle, welke la- wölken: wangelen,ftetten:pillan, donkenen geeft van luifler als kamelot. der : gualic, blixem: buta que quereb,
Defe fchaepen loopen fnelder dan een ftorm: maoni, regen: piren, fneeuw:
paerd. De Chileefers leidenze met een verqumao, dauw :pilingei, ys: quetal,
koorde geflpoken door de ooren. vuur: ko, water: tue, aerde : mappo,
Vorders brengt Chili niet alleen tar- land: feie, kley: cura, fteen: maviel,
Aerdvruchten m we , garft, maiz en allerley aerd-ge- hout : aluven, timmer-hout : millia,
Chili.
wafch overvloedig voort; maer by- goud : lien , zilver .- paila, metael:
zonder de teca , welk een halve eile titi, tin : pavillue, yzer : qutal-cura,
Teca
vreemd ge- hoog groeyt, niet ongelijk de garft, eenkey-fteen : chadi, zout:
lijfeen
wafch.
7graenfwijmtnarogge: indefchoo- klip : milla-mappu , een goud-ader:
ven gedroogt by zon,word gedorfcht, alyquen, een boom: cahu, kruid : nein heet zand gerooftert, en op een bo, nooten :pino, gras: cayron,hooy,
vierkant-platte fteen met een fteene wento, een man: domo, een wijf: quirolle gemaelen. Dit meel, ongemein duugen, eenjongeling: Techo, een jonvoedzaem , (een klein muddeken ge dochter : penien, een knechtjen:
voed een man voor een gantfche domopenien , een meisjen : chou. vaweek) verftrekt ten fpijs en drank; der: nenque, moeder: cheche- grootwant met veel waters gemengt geeft vader : domo-cheche , groot moeder:
aengenaeme lavenis , en met weinig weueo, moeders-broeder: mama, moevocht een aengenaem eeten. De ders-zufler : pelcuchau , ftief-vader:
vrucht unni {de Spanjaerden noemen- caulla,ffief-moedet: botum, een zoon:
ze murtilld) is gelijk een kleine rof- neaque, een dochter:penu, broeder:
fche druif, van fmaek tuffchen zuur lamoen , zufter : guempo , fchoon-vaen zoet. De wijn, uit unni geperlt;, is der : vilca, fchoon-moeder : choupo,
Wijn.
helder voor 7 oog, liefelijk op de tong fchoon-zoon: weuro-penco , bloeden goed voor de maeg, zonder hoofd- vriend : eunewa , wees-kind: buytha,
pijn te verwekken : zy geeft ook oud-man: cW<?,oud-wijf: penienboe,
fchoonen edik. 7 Voornaemfte van voedfler : apocuraca , opper-hoofd:
Chili zijn de rijke goud-mijnen. curaca , heer : apo , alderhoogfte geChili waer7 Land leid ten grooten deele woeft, zach-hebber : nentoque, beftierder:
om muß
woeß leid. wegens geduurige oorloogen, welke ulmen,een aenzien^elijke perzoonaed
de ftrijdbaere Arauco en haer bondge- je: pulmen, een edelman: machi, een
Arauto hoenooten
tegen de Spanjaerden diervoe- genees-meefter: cona , een foldaet:
dornig volk.
gen manhaftig voeren, dat nergens in retave-caman, een fmit :guito-wok, een
America ooit harder tegenftand von- weever: challo-acaman, eenviffcher:
den, of meer afbreuk leden. Zyfpree- nillacaboe, eenkoopman: turintawe,
een
H
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een verver: chumpiro-caman een mut- ren, een rat : tuwe-deive, eenmol:
fe-maeker: tultuncacaman, een trom- tewa, een hond :pulpeo ,een vos: nomel-flaeger:nkhetaniweni,een knecht: ^«^»»eenbeerin : lame, een zeehond:
voerquin, een boode : langamcheboe,lemo-cuchi,een\wild-fvif)n:chumam,een
een dood-flaeger: chuguiboe, een dlef: hart: puedo, een zeebok : quelen, een
illuiboe - een bedelaer: alvee ,de dui- ftaert: chiliweki, eenfchaep: zunem,
vel: ruca, een huis: ullin, een deur: een vogel: lyppe, eenpluim: mepoiichaquana, een trap : pylca, een muur: nem, een vleugel: guelem-inem, een
wana-ruca, een dak: pithe-ruca , een kleed uit vederen: dani inem een nett:
hut: guetaltuange , een haerd: lolcura,achawal, een henne: alchahawal, een
een eetens-kas: cawyto,een bed-ftee- haen: pylken, een endvogeb/»//*?, doof:
de : depo'uarka, een gevangen-huis: hilca, die een 00g heeft : topilgen,
weltelve,een galg:pengal, een graf:\leu-fcheeluw: topil, mank :jeca, een raef:
quen, de zee: levo, een rievier: buta- guereo, een lyfter: cogo, een koekoek:
ivampo, een fchip : pkhuampo , een uullyn, een bye :pulli, een vlieg: uulgnfcheepje: dolio, eencanoo: wampo, musky, derbyen-koning -.petar, een
een boot: aliwen, een maft: mou, tou- luis: nerem,een vlooy:piro,een worm,
wen, vela, Zeilen: wyta, een riem: gue- culculla, een mier: cunincunin,cen ftaetal, vuur : tubquen, afch: cuju, een pel: vilo, een flang: bylcum, een baedoove-kool: ale, vlam: aypel, een bran- gedifle : ponono, eenpadde: challua,
dende kocl: wietum,took: catila, een een vifch: cawel, een dolfijn: iene, een
kaers: wyno, een mes: witi, een lepel: walvifch : uouqui, eenfpiering : viloguidi, een pot: lepoe, beezemen •• lepo- chalva, een ael: chadituel-chalva, geboruwe,een tan d-\\ooker:pavilla-lonco, zoute vifch: anque n-chalva ,gedroogde
een flormhoed: waiqui, een piek: />y/- vifch :quinpilon, oeflers: chapes, mofgwz, een pijl: pulque-tuboi, een boog: felen: coinouw, een kreeft: quichiquintultunca, een trompet: macane, een chio, een valk: manco, een arend: choyzere knodze: cachal, eenbijl: wita, roi, een papegaey: poo, een tak: kerneen fpaed-.juifue,een zeef: chilca,een pomamel, een ftronk: bopemamel, verbrief: charawilla, een brock: ic/rf, een dort h o u t : nebue, een okkernoot:
vrouwen-kleed: domo-ruida, een rok: nido-iwas, een wijngaerd: nidu, een
couchon, een fak: pino-chompiro, eenftaek: uaguen,aetdtbeezien: couchouw,
ftroo-muts: awgi, fpijs: cobque, brood: fwarte aelbeezien: litue, paddeftoenul-cobque, 'tbinnenfte dcsbroods : len: cachu kruid: pilun-proque ,weegliquangue, licht: dumingei, duiftemis: bree: calicai, drie blad: curi, barnende
quemeiquen,lekkernyen: med da,pap: netel :pragyn, bloemen :manen,zaed:
core, vleefch-nat: Hon, vleefch: cuicha- methen, meel: chiquelen, zemelen:
ilon, fchaepen-vleefch: warailon,offe- gueli-uanca , korael: kifpy, glas: cudi,
vleefch: cuchi-ilon, verkens- vleefch: een molenfteen: pel, rnodderpf lym:
cuchi-cham,een hamme: chaditues-ilon,taffaquido,fchatting: quengü ,houwegezoute-vleefch: caucan, gebraeden- lijx-goed: dereno-culyn, fchuld: culyn,
vleefch : avaun , gezooden-vleefch: loon: nillawijn, los-geld: quyn, een:
puytfcha, de darmen: curam, een ey: jeppo,twee : quila, drie: meli, vier:
quecuram, de dooyer van'tey : lycu- quechu,vi]f: cuyn,fes : relgi, zeven:
ram,'t wit van het ey: iwyn, botev.ylu, pura, acht: aita, negen: maripataco,
melk -.puuloo, drank: uino ,wi)n:chkhe,honderd: warama, duifend: guiltui,
biet: cutan, pijn of ziekte: arencutan, een kerne : tapel, loof : mtl, een
de koorts: towongen, 7 hoofd: lanco- fchorfch: pelli, de ziel: oalel, 7 liccultano, hoofd-pijn: veno-aren, fchurft: chaem : laicalel, een lijk: ven, vleefch:
albungkn,een wonde: molbuen, bloed:molvin, bloed : boro,een been : telqui,
touma, een blinde : cawinto, een mael- vel: uel,een zeenuwe: uen molvin,
tijd : cokhou, dekinder-pokjens: wocu- een ader: lonco, 'thoofd : toi, 7 voorbu, een wild- dier: pangi, een leeuw: hoofd: lenglen, d'harzen pan : lonco,
naguel, een tyger: cuchy, een fwijn : diair : teren-lonco, grijsheid : lolo,
™chun,eenkalf:dewc,eenmuis: wa- d'herzenen: angen,'t aengezicht: taun,
de
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de koonen : ne , d'oogen : tacune, ju, verruilen : illuwyn , geven : tuiledemaeten : denen, wijn-braeu- gnei, vroolijk zijn: umatum, flaepen:
wen: ju, de MUS :peloju, de neus- Urnen , uit denflaepontflaepen : tanggaeten : merum , fnot: tilum, oo- nube , breeken : bemgne bouwen:
ren : oun , een mond: adem, fweet: playn , vinden : uangen-byn , verlieque wen, de tong : melbue, de lip- fen : neeul, loopen : amon , gaen:
pen : boru, de tanden: ilga, de kie- utalegen , flaen : wiwijn , zijn : jufen : bida-bida , 7 verheemeld des cJjeleyn , leggen : tecanen danfen:
monds : coun , fpoufel: mewe, de padenatum , vallen : utalenen , opkeel : neen , adem : quette, de kin- ftaen: auinge , zitten : dimgue, fpreene : paiun , de baerd : pylco , de ken : temelenge fwijgen : puronge,
hals :pel, de nek: lipan, een fchou- zingen : pyleunge, roepen : quipay,
der : puilpa, een arm : cue, een komen : kn , eeten : butun , drinhand : mancue, rechter-hand : we- ken : mepai , kakken : willam, piflecoe , flinker-hand: puley-cue, 'tplat fen : cudepain , fpeelen : locatum,
des hands : changel-cue , de vinge- kyven : langawyn , dooden : mecoren : buta - changel, de duim : wili, wyn , draegen : chuquin , fleelen:
de naegelen: zevo, de borfl; moju, guallulueno , weder-geven : pelteney,
de mammen : pue, de buik : wed- betaelen ; lay, flerven: rengalgei, bedo , de nae vel: cadi, de ribben: bu- graeven worden : quedau capay. arri, de rugge : anca , de lendenen : beiden : intunge milla, goud uitgraequichio - de billen : penem, de man- ven : nilla-teubyn > verkoopen : nilnelijkheid: metu, 7 baerlid: chan, de lavin, koopen : quimla wi tamipiel,
dyen : lucu , de knien : wetunthoy, ik kan u niet verftaen: chu pipaimi,
de knie - fchijf: hemum , de kuiten wat doed gy > champaila, niet: juei
kamon , de voet : pinque * 7 hart pingeimi, hoe word gy genaemt ?
voocun , de longe : que , de maeg Iuan pingen , ik word loan genaemt:
curique, de le ver: ueca que - de milt cheo ruaimi, waer gaet gy na toe?
quelche, dedarmen : villin, deblaes Moppo muruam , ik ga landwaerd:
mee, flrond : perquen , een fcheet cheo tui mi, van waer komt gy ? Nimomoy, flank : pelengfley, een fjpinne ro comotoun ik kom van huis : chuinche,ik: eimi,gy: tubei,hy: inchen, mel quipa, tuai mi , wanneer zult gy
wy: tecengen^eimen, gy-luiden: lien- komen ? chumel prutuai mi , wangen,zy-Iuiden: emma, alzoo: muh, neer zult gy gaen ? Ale prungi tamruneen : pichumei, dicht-by: auerjngei, ca, is uwe wooning verre afgeleeverre : taymen , tegen : woecuu, bui- gen? picherungei, 'tis dicht by: aleten : compay, binnen: pulon,beneden: prungei, zy leid verder: inchi quipawono, boven: buri,achter -.junengen, rum camappumu, ik denk te vertrekvoor : quelleb , nevens : munai, ge- ken na andere landen: chemnibla quinoeg: alengeii te veel : munalai, te parui camappumu i waerom wild gy
weinig: chemibla, waerom ueinibla, vertrekken na andere landen? Meredaerom : uei-mai, laet het zoo zijn: lya tiva mappumu , hier is geen leefwei , defe : temunei i fchodn : wora- tocht : aleibelay twachi tipanto, beninei , leelijk : newonei , flerk : leptun- bliaalegeniep ayn het jaer is hier öngei , fnel : chouwo , luy: alilonconei,vruchtbaer geweeft , daerom hebzeerwijs: wentannei, deftig: queunei, ben wy gebrek : cheo mappungen tahooVaerdig : culenei, rijk : cunewal, michau , in wat landfchap woond u
arm : toucu, dwaes : molgei, naekte vader ? Alu ei ei, de duivel heeft
ilungey , gekleed : queten; eng : an- hem weg gehaelt: ai eimi ruaju inquen, droog:prequin, gierig :prequi- chio, wilt gy hem gezelfchap houboe , mildaedig: buta , groot : picht, den ? Allan , ik wil niet : aien , ik
klein : montingei, vet: toutau , mae- wil : chuben quecken neieimi tania,
get:pettun, verve : queli, rood : cal- hebt gy iets voor te zetten, omt'ee
bu+ blaeuw : carel, groen : choöt, ten ? cancan achawal, neen ik hebbe
geel: curi, fwart: lye, wie: nilla-ca- gebraeden hoenders : mu wy hoe
Bbbb
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veel ? Munaleienchintavia ,zy zullende kop 7 voorhoofd,«n de ftaert 7achvoor ons genoeg zijn : chuben pu- terhoofd bedekt. Dufdaenig dexel
tuayn, waer zullen wy drinken ? Aile noemenze maniewelonco. Weinige
hebben mutfen, die zy op haer mamangunmeinü, ik dank u : chuben domo trivo, wat vrouw is defe? Inchi tan nier toe-ftelien. Doorgaens zijn de
curi, 7is mijn vrouw: ninave, mijn Chileefen de langtle niet; doch gezet
dochter: ni domo, mijn byzit: ale te- en fterk, tuflehen blank en zaluw. Die
minigei vei domo, het is een fchoone onder Spaenfche dienftbaerheid ftaen \
vrouw: quipangnei, kom hier : amo-voeden lang hair, door welk ondettunge, loop weg: umatuayn, laet ons fc hei den worden vandegefchoorene
te bedde gaen : utajuca, laet ons op Ucais, de welke den Spanjaerden alle
moogelijke afbreuk doen. De vrou- derzthe
ftaen : wira cuchai compay tan mapumu , de Spanjaerden zijn in dit landwen, doorgaens klein, loopen bloots * V : \
gevallen: quipa waicha laimi , willenhoofds : 7 hair lungert los over de
wy zamen vechten? Waiquinagelan, fchouders: 7 word opgebonden, wanik heb geen wapenen: ina en pea in neer maen-ftondig zijn. :Doch, die
waiqui, volgt my, wy zullen wape- rondom Caftro woonen, draegen loknen krijgen : ali teum inche , ik ben ken, niet ongelijk de Nederlandfche
tevreeden. De vlootelingen, die on- jufTrouwen. In Cojuimboen Loquimb$
der de vlagge van Henrik Brouwer, gaenze als 7 vrouw-volk in Peru. All«,
op 7 jaer feftien honderd drie en veer- hebbenze dicht en fwartachtig hair.
tig , uit Brafil om goud voeren na Haer kleding is flecht, hoewel zihdeV
Chili , bragten voor goud dufdaeni- lijk. De mannen trekken een wijder1
gen woorden-fchat te rugge. Chili broek aen, om de lendenen toegebon-*
vorders , ajzbo genaemt wegens de den : nemen voorts een wolle kleed,
ftrenge koude (chili beteikent by de vierde half eilen lang en twee breed,
Peruaenen koude)behoeft niet te wij- met een gat midden-weegs,waer doot
ken voor eenig geweft in America: 7 hoofd fteeken: zulx 7 kleed over de
vruchtbaer- a l s w e lk een gezonde lucht en vruchtfehouderen af hangt: d'armen en beeehiiiT" haere grond zeer dicht bewoont, nen blijven bloot. De vrouwen bedekgeniet. Woorziet Peru meenigmael ken haer met de zelve wolle ftof,van leeftocht: te vaerdiger derwaerds maer op een andere wijfe. Zy maeken
gevoert , dewijl de zuide-winden een fchort om de lendenen vaft, en
geduurig lanx de kuft waeyen. De een langerok tot d'aerde toe, voor de
De Peruaenfche onder - koning fielt krop met zilvere of koopere fpelden
hier een land-voochd. 7Heeft twee zamen - gehecht : 7 hoofd , borft en
bifdommen fan Iago en tImperial. beenen zijn ongedekt. 7 Lacken zelf
Zommige Chileefersftaenonder 7ge- vertoont roode, witte, blaeuwe en
bied der Spanjaerden, en leven in hut- eyer-gele ftreepen.aen de boor den geten: andere zijn meer woeft, enver- fronft. 7 Vrouw-volk is van fterke ge- fl keckin
deedigen haer vryheid gewaepender fleltheid. Henrik Brouwer getuigt, hoe itefchevtm
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g °ote Poppen
den, die binnen een half uur 7 kind
hoedaenig-. met platte aengezichten. De mannen rukken 7 hair aen de lippen , kin- zoogden wandelende : ettelijke hadne en fchamelheid met gefcherptc den zulke groote borften, datze den
fchelpen, ten dien einde om d'hals kinderen, opde rugge gebenden, te
hangende geduurig uit: doch vry- zuigen konden geven, werpende de
ven het eerft met warme aflehe. borften over de fchouders. Op feeftt Hoofd hair gekort tot d'ooren,word dagen trekkenze konftig -gebraeyde
met de band tariwelonco geftrikt. Aen- koufen aen. Haer hutten, laeg nevens Hutte»-.
zienelijke perfoonaedjen hechten d'aerde, beftaen uit ftroo, ried en lieaen de band zilvere plaetjens en tur- fen , en zijn nietopgeflaegen alsgints
koifen. Zommige evenwel draegen en herwaerds by gebuurten, in welke
op 'thoofd d'afgeftroopte huid van d'huifgefinnen van een geflacht, zomweefels of diergelijke beeften, zulx tijds dartig,vijftig.hondert of hondert
en
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zamm- en twintig,ohder7 gezach van een op- brouwen
van maiz,geknaeuwt
byJ tan— — — ... —
—
'ö
wooningen: per-hdofd,(zy noemen hem caraca)
te oude-wijven.Anderzints wort
delofe
leuis.raed: »men-woonen. 7Huifraedisweinig
ook een drank tocgeftelt uit de vrucht
en frecht: namentlijk twee of drie kan- unni welke fmaekt na Maderafche
nen, om den drank ehica tebewaeren, wijn. Ieder trouwt zoo veel vrouwen, koophandel
een hoorne beeker,eenfteenop welke als hy kan koopen en de koft geven: mitvrotl7 koorn breeken, en een of twee hou- wantdevrylterscnweduwen, moete ftoelen: de vermögenfte gebruiken ten van d'oudersgekoft worden. Ieder
ook fchaepe-vachten, welke voor de geit, zoo zeer niet na fchoonheiden
land-huw: galten ter aerde fpreyden. Zy levenaen zien, als na kracht en yver, tot
zonder eenige bekommernis: zaeyen voorftand des huisgezin. 'tVryen gaet *r*mi
noch planten meer, als voor een jaer. vreemd toe. Een zoon heeft geen ei- vryn'
Haer rijkdom leid aen't vee, van welk gendom; maer leeft op genaede van
nochtans geen groote overvloed heb- fijn naefte bloed - vrienden : d'een
ben. Met den ingang der wijn-maend fchenkthem een varken, d'ander een
komt een gantfche buurtte zamen:de koe.de darde een fchaep,de vierde iets
eenhelptd'anderfpitten, ploegen en anders. Aldus verrijkt, hangt eenige mvoUuk.
zaeyen. In twee dagen befchikken de turkooifen enplacten zilvers om den *«»?>*»
mannen dit werk: 7 vordere blijft den hals van de vader des vryfters: maekt houwel'ik'
vrouwen aenbevoolen; want de man- bekend hoe veel houwlijx-goed kan
nen flaen geen hand aen 'twiejenpf looven -. en bedingt eindelijk , ten
7 inoogften. Zy eeten en drinken van naeuwften als kan niet fijn toekometen:
den morgen tot den avond, wanneer ftige fchoon-vader.Zomtijds geeft hy
niet op eenige togt trekken: by welke twintig, zomwijl vijftig, ja honderd
voorval des middags en avonds mael- fchaepen, oflen, koeyen, varkens,
tijd houden. De drank beftaet uit wa- paerden, hoenders, een tabbaerd en
drank:
ter met garfte-meel of terwe gekookt. ettelijke vaeten vol chica. Thans leid
Op feeft-dagen zuipenze chica, ge- de vadei fijn dochter na 7 huis des
Bbbb 2
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bruidegoms, alwaer met fpijs ont- gefturven is zy gewend zijn w zeghaelt word; maer moet den drank gen, alverey. beduidende de duivel
bruiloft: zelf bekoftigen. Ettelijke dagen na heeft hem weg gehaelt: thans verhefdefe vereeniging , komen de naefte fen de bloed-verwanten en vrienden
bloed vrienden den nieuwe vrouw een naer gehuil. 7 Begraeven gaet
^^^
verwellekomen : en zingen over vreemd toe. De lijken blijven drie en
maeltijd een bruilofs-lied aend'hou- meer maenden onbegraeven : wor- graevm
welijx-god Maruapeante. Alle zit- den vol ruikende kruiden geftopt, en j ; ™ *
tenze ter aerde neder op fchaeps- in de zelve gewentelr, tegen de ilank.
vachten. 7Gebeurtmeenigmael,dat Als eindelijk ter aerde befielt zullen
demaegen, den man fijn vrouw ont- worden, komen de vrienden drie dawe
1
TM'I^"
ldigen • byzonder wanneer haer gen te vooren by een; flagten een
'nan vrouhard handelt: hoewel een man over fchaep : zijn zamen vroolijk : en
wen.
de vrouw magt heeft om te dooden: werpen 7 lijk in een kuil dicht by
van welk mifdrijf de bloed-verwanten de hut, welken d'afgefturvene bezomtijds wraek nemen. Elk neemt woonde: men leid ookin'tgraf een
zoo veel wijven als hem goed dunkt. fluk van 7 geflachte fchaep en een
De vermoogende maeken voor ieder kruik vol chica. Maer belangende den
een vrouw
boven alle vrouw een byzondere hut. Wanneer afgod Pillan.welken fy eenige liedjens JjJJJ*»
de andere zieh met een wil vleefchelijk vermen- toe-zingen met vreemde gebaerten,
bemint:
gen, laet zulx heimelijk weten. Een geloovenze : dat een geeft beftaen de
bemindhy boven andere. d'Overige uit lucht is, die alle zaeken opaerde
fijn niet meer als flavinnen, die aller- beftiert : andere houden Pillan de
mtn-yver ley arbeid moeten waer-nemen. De donder te zijn, welk ook alzoo geder manmannen vallen buiten gemein min- naemt word : waerom Pillan aldernen:
yverig. Indien een vrouw een vreem- meeft eeren , wanneer het dondert;
deiing flechts onder d'oogen ziet, want dan fleekenze een pijl en fteene
word jammerlijk afgerofeht: en op bijl in de aerde : engrijpen de wapeoverfpel betrapt, zonderrechts-vor- nen in de vuift, niet anders als of een
dering, dood-geflaegen. En daerom magtige vyand haer fchielijk over den
zijnze evenwel niet kuifch ; maer hals quam : alzoo meinen door de
wonderlijk zeer tot geilheid genegen. Als een donder gewaerfchout te worden webatren :
vrouw een kind krijgt, wafchrze haer gens d'aenkomft der Spanjaerden, van .
zelf en 7 kind in koud water -. men welker wreedheid een diepe afkeer
flacht een lam chiluraque: houd een voeden. Zy noemen alleheldenPi/- keidm:
blijde maeltijd: de kraem-vrouw ont- lan, en fchryven de zelve goddelijke uh h
fangt nevens de galten een fluk deugden toe. Zy zuigen fterk tabak: * **
vleefch: en keert des anderen daegs en als den rook in de lucht, niet zon- **"
tot het gewoonelijk werk. De Span-- der vreemde potzeryen , blaefen,
jaerden getuigen hoe haer vrouwen fchreeuwenze : ontfangdit, o Pillan. vm
^
infchelijx meer en meer door delucht Zeeghafrig uit eenige veldflagte huis
~
i.
/l.
i
i
H
i
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•
J»
overbtverharden , en even als de Chilefche de
hertrouvrucht ontfangen. 'tStaet een wedu- gekeert fteeken de fteene bijl in d aer- V0(htiu.
wen der we
we vry wederom te trouwen; doch de: ftaen gewaepend rondom den bijl: g">-.
auwen:
moet aen haer kinderen giften uit- zuipen tot overftallige dronkenfchap:
deelen.Indien buiten houwelijk blijft, en zingen 'tliedeken pawarytet eeren
en tot haer ouders keert, ftrekt tot Pillans. Zy fpringen zeer wreed met
meerlof. Beide mannen en vrouwen de gevangenen om. Defe, ten dans ^*',*
•
•
J»
wreedoiP'
baeden des morgens, ookbynijpen- „«i • j
de koude, in de ftroom. Zy kennen geleid, maeken haer metdoverwin- VMp»:
naers luftig vroolijk : wanneer 7 fpel
gods-dienft. noch God noch gods-dienft, behalven Pillan en de duivel, die allerley ophaer beft is, worden met bijlen den
quaed veroorzaekt: weten van geen kop ingehakt: d'harten uit delijven
j
i S ' ' x 4 » , ° P a a i l d i n g -achten 't leven onder getarnt: in welk ieder verwoede tanftervn •. 7 hoogfle goed: waerom als iemand den zet. Opgelijkevoetftraflenzede
ftruik-roove*s, dieven en verraeders.
Doch, die veel Chica aen de voornaem-
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liaemfteperfoonaedjen fchenken kan, en vrienden: weshalvtnfmeekt, om
koopt zieh vry van de gezeide ftraf. debediening der afgeflurvene Nentoßraffe over Dit nochtansgeld niet omtrend too- que te bekleeden. Thans flaet een Cutoovenaers: venaers öf hexen, die zondergenäe- race op, wiens hals by de verzoeker
de, met alles 7 geen bezitten, leven- behangen word met een keten turkoidig verbrand worden. Zy hebben fen ofgefleepe witte fchelpen. DeCugeen priefters of • dewelke den gods- race beweegt d'andere tot de verkiedienft waernemen. Alleenlijk zijn in fing, zonder eenige voorgaende behooge achting,diebeft'*7?dH><irvzingt. ding-punten. Deverkoorenebelooft
afgod Ma- De tweede afgod Maruapeante geeft alles ten beflen van degemeine zaek
ruapeante. haer door inblaefingof in den droom te zullen beft,ieren. Terftond neemt
te kennen, wanneer een wijf moeten de Curace den turkoife halsband, en
trouwen of beflaepen. Maer zulx ge- deeltze onder de voornaemfte uit.
fchietniet, ten zy bevoorenst'fijner Defe handel eindigt met langwijlig
eere dol en vol gezoopen en liede- fmullen, drinken, danfen en zingen.
Land-be- kens gefchreeuwt hebben. De land- Op gelijke wijfe maekt men een Apoflier:
beftier ftaet aen voornaeme edelen curace of 7 hoogfle opperhoofd: hoeUlmen of byzondere heeren Curacen. daenigen deUcaes, zedert een geruiOp zommige plaetfen heerfcht een me tijd, om meer vryheid te geriealleen , die de benaeming Pulmen ten , over haer niet gefielt hebben.
draegt. Defe Ulmen en Curacen ftaen De wapenen der Chileefen zijn lan- ft^P'»«*
*
1
, j,r,
./• 1
derChileezomtijds over vijf en twintig, of vijfcien
,eens
zoo
lang
als
dEuropilche,
f
tn,
tig of honderd huifgezinnen. Haer
bepaelde magt is gelegen in vergaedering van aen de punt gefcherpt: zy gebruiken
magt der al het volk te befchry ven , en met ook knodfen met yzer beflaegen, en
bejtierders:
7zelve wegens lands-zaekeh te be- bloote Spaenfche degens , alzoo de
raedflaegen : vermoogen zulx met fcheeden van langer hand verrot zijn.
niemand byzonder doen, noch eeni- De Pulches, ooftwaerd achter 7 hoog rulchti
hoedaenig
ge fchatting af te vorderen , dan by gebergt la Cordilbra woonachtig, volk
hooge noodzaekelijkheid : moeten fchieten vinnig met vergiftige pijlen. '
de meenigte tegen den vyand voor- Van dikke offen huiden maekenze
ftappen: ftaen onder d'algemeine be- heimelten en borft-harnaflen, tegen
vel-hebber Apocurace, of onder een een fwaerd Heck- en flag-vry. Alle
Nentoque. De waerdigheid der Cura- weten handig met paerden en lancien
cen en Pulmen verfterft van ouders op om te gaen ; doch fchroomen zeer PPbnderlijke
in
kinderen -. of, by mangel van zoonen, voor d'handbuffen en vuurroers. Ter- booden
Chili.
op fwaegers en naefte bloed - vrien- wijl noch lefen noch fchryven könden. Zomtijts zien de fchranderfte nen, maeken deopperhoofdendoor
den ander wel een voordeel af: en eengetrouwe boode aen d'andere gelichtenden rechten erfgenaem uit fijn zachhebbers bekend, 7geen in oorftaet. Andere mindere ambten wor- log of vreede tot welftand des gemeiden vergeven by de Curacen of Pul- ne bell noodig achten. De boode
men. Maerdeverkiefing eens Nento- draegt een pijl, aen welke een band
Verkießng
que gaet aldus toe. Wanneer dit eer- hangt, ten bewijs van onderlingegevan een
Nentoaue ambt open ftaet, maekt iemand, die meinfehap: de pijl word gevat met de
merkwaer
na 7 zelve dingt, overflag : of fijn rechter hand : en indien hy dieze
d,g.
middelen zoo verre ftrekken : om de ontfangt, wilantwoorden, ftuurtden
Curacen en Pulmenen met een heerlij-pijl, verdikt door een tweede,te rugke maeltijd te onthaelen. Indien zulx ge ; maer wanneer dienftigacht, ankan goed maeken, ontbied alle ter be- dere Curacen en Pulmen van de zelye
lfernder plaets : werwaerds zieh ge- bootfehap bericht te doen ,zenddoor
waepend begeven. Onder'tbraffen fijn eigen dienaer den pijl op gelijke
en zuipen heft eindelijk de verzoeker wijfe aen haer af. Dus verre belaneen reden aen: beheizende fijn edele gende de zeeden der chileefen. Het
afkomft, treffelijke daeden, rijkjdom kan nieton dien ftig wefen, hier by te
voegen 7 geen de zichtbaere genüge
Bbbb 3
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Alonfo d'Ouaglie , wegens de lucht- nen de wonde neder-gezakt, verrot,
ftreek en t aerd-gewafch in Chili ter na boven te trekken ,en te loofen door
Jaer-gettj- neder geveld. De winter - maenden de wonde. Niet min hcilzaem geneelt
den in Chili zeidhy, zijn diervoegen onftuimig, het zap van culen buiten op de quetdat zomwijl de boomen niet alleen zuurgeftreeken, en binnen ingegoouit d'aerde waeyen; maer 7 aerdrijk ten. Culen, noemen de Spanjaerden alzelf verftuift. Zommige valleyen leg- baciga: 7 heeft riekende blaederen en
dikke
gen vol fneeuw: zulx de fneeuw de een zeer hooge flamme. Vorders
fneeuw
toppen bereikt: welke, als ontdooy t, wafcht hier en daer een naemeloos
de rievieren dapper doed fwellen: kruid, niet ongelijkfijngras: welk.in
waer door de landen veelflibontfan - water gezooden, aenflonds de quaedgen, tot vruchtbaere mefting.De kou- aerdigekoortfenenzijd-pijn geneefl,
de valt hier fcherper: ter oorzaek van en 7 bloed ongemein zuivert. Men
7 naeft gelegen gebergte winden waei- vind infchelijx genees-middelen,weljen, die vel en vleefch door-fnyden. ke denfteenin blaes en nieren verbryfeile wia Defe winden zouden 7 geweft allent- felen en afzetten.De plante luce komt
den:
haiven ontvolken, tenzy 7 gebergt voort uit de reeten der rotzen, welke
meeft vol fwaere eiken-boomen de zee zomwijl onder water zet: deftond, op welke de winden breeken. fe, gedroogt engeftampt, levert een
Ook leveren de valleyen gegraeve ko- gantfch fmaekelijk brood. Dus verre jgjj»
len, die d'inwoonders tot duurzaeme de gemeine befchrijving van Chili:vmSf
brand beezigen. De winter ontbloot volgt de byzondere, beheizende de
de vruchtboomen van bladeren; doch landfehappen, fteden, eilanden,valniet de dichte bofichaedjen. De vel leyen ,havenen en rievieren. Noordden flaen in de lernen zo volwel-rie- waerd dan maekt de woeftijne Ataca- WMa^Ai
blotmen: kende bloemen , dat zonder talzijn,ma een fcheiding tuffchen Peru en Chi- t*cm».
niet alleen ten opzicht der meenigte; li. De woeftijn bereikt de lengte van
maer ook van verfcheidentheid. Uit negentig mijl: des zoomers dorre en
de zelve word gekookt 'twater der En- droog, by winter geflooten, wegens
gelen^ alzoo genaemt wegens liefelij- hooge fneeuw en ondraegelijke kouke reuk en gezonde fmaekelijkheid. de. Nergens vindmen eenig voedzel,
gras: >t Q r a s Wafcht infchelijx zeer weelig. dan weinig wilde fchaepen guanacos,
In de flacht-maend enwinter-maend en omtrend midden wegs de beeke la
i'iiji
bereiktetd'hoogte vanftaendekoorn. Safuit 7 ooftelijk gebergt weft-waerd
Raepen, munte, drieblad, venkel en gevloeyt door een diepe valleye na de
moftaerd-zaed zaeyen haer zelf.ette- Zuider-Oceaen. 7Wateruitdebeek,in
lijke mijlen verre. Vorder heeft Chili eenig vatgefchept,verändert terftond
byzondere verfeheide genees-kruiden, welker
tot zout. Allenthalven lanx d'oever
genees-krui- k t a c h t . d e heel-meefters en meefteref- leggen grooter en minder ftukken
fen(zy worden genaemtAfac/) voor de zouts. Zulx de weg door Atacama uit wegam
Spanjaerden verbergen. De Maci ftaen Peruna Chili gantfch moeyelijk valt; *£«»
in hooge achting,niet alleen by de Chimaer die over 7 fneeuw-gebergte Anleefen; maer ook Spanjaerden: dewijl
des
derwaerds loopt, is vry erger: degroote kennis der artzeny hebben.
Onder d'heilzaeme kruiden munt uit wijl verder omgaet, en den reiziger
quincia-mali, welk niet meer als een eengewisverderfdreigt, wanneerde
halve hand palm boven de aerde rechtejaer-tijd niet waernemen; want
groeyt: 't heeft takjens, verfpreyt ge- op defe bergen waeyt, geduurende de
mmktyt
lijk een bondel bloemtjens: ieder tak- wintermaenden.eenkoudewind.wel- winl
ke
diervoegen
door-dringt,
dat
een
jen eindigt in een fafiraen-gele bloem.
Dit kruid, met de wortel uit-getrok- menfeh buiten gevoelen dood ter aerkcn, word in water gekookt, en het de neder ploft, en verftyft tegen de
warm water een gequetfte ten drank verrotting. iofeph tfAcofta getuigt.hoe
gegeven. 7 Werkt niet zonder won- lijken gevonden zijn, niet anders of
derlijke kracht, om 7 bloed, welk bin- leefden: die voor ettelijkejaren aldus
op Andes aen haer einde geraekten.
Diego
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Almagro Diego Almagro ontdekte d'eerfte Chili,
waeren eertijds de vermaerde goudn
,c ae,: vi
en
*ali!! °P i
)fä honderd fes endar- rijke mijnen Quillota, waer uit Valditig : met twee benden ruiters en vijf via op 'tjaer vijftien honderd vier
honderd voet-knechten derwaerds en veertig, onwaerdeerlijke fchatten
geruktdoor de geweften Charcas, chi- trok : en fliehte tot verzeekering der s dSert
eas,Xuxuyes en chaquana: kreeg voortsgraevers , de ftad la Serena, ander- ** '
over een fweevelachtige grond en zints ook geheeten coquimbo, na de **
7 befneeuwde gebergt Andes, d'eerfte valleye , welker grond beflaet. De
Zuid-Zee maekt een groote en bevalleye Co. Chileefifche valleye Copayapo onder
fayapo.
j e v o e t ; n a j a l g g e n fc\tm a e n t a l m e n . quaeme in harn voor allerley vaertuig,
fchen en paerden, wegens ongemak twee mijl beneden de ftad, aen een
en koude, om hals was geraekt. d'On- kleine rievier getimmert, die nochgelegendhcid dierhalven van beide de tans de vlakke landfdouw rondom
voornoemde wegen , tuflehen Peru diervoegen bevochtigt: dat allerley
en Chili, benoodzaekt dereizigers te aerd-gewafch gelukkig teelt. 7 Retrekken lanx de ftranden, by de Zui- gent naeuwlijx meer dan drie reifen
's jaers. Uit de voorval, die Francois
der-Oceaen befpoelt. Copayapo draegt
Draek
alhier ontmoete, kan de magt
defe benaeming na de fchoone turkoifen , welke een berg aldaer over- van Serena genoegfaem afgemeeten;
voedig leevert. De valleye zelf heeft wantals /£«g<?//cfoalhiergeland wae
de vruchtbaerfle grond van geheel ren om water te haelen , zijn door
Chili: nergens wafcht de mais fmaeke- drie honderd Caftiliaenfche ruiters
lijker , grooter en overvloediger: en twee honderd voetknechten ter
d'halmen bereiken een half eile, de ftad uitgevallen , niet zonder groot
ftruiken de lengte van een lancie : ie- verlies weg-gejaegt. Hoewel de myder gezaeyde korrel geeft doorgaens nen overvloedig goud verbergen, leftijf drie honderd in den oogft. De veren zeer weinig: ter oorzaek de
Spaenfche vruchten flaegen hier be- Spanjaerden d'oude ingezetenen wijd
ter dan in Spanje. Midden door Co- en zijd tot een eenig menfeh hebben
payapo ftort een rievier even eens ge- uitgeroeyt, volgens getuigenis der
naemt, twintig mijl lang uit d'Andes: Chileefche piloot , die Olivier van
fan
en maekt aen de mond een bequaeme Noordgevangen kreeg.Doch de voor- stad
a£0
naemfle
ftad
van
Chili
is
fan
Jago,
al?
'
valleye reede voor de Zuid-zee. Tegen coüuafio. payapoftootten zuiden de Valley Guafi waer de land-voogd over Chili, gefiele
co, min vruchtbaer als d'eerfte; doch by de Peruaenfche onder-koning, hof
heeft een bequaeme haeven, in wel- houd. De Dominicaenen en Francifke een verfche beek valt, doorfloo- caenen bezitten ieder een kloofter.
ten afgegraeven tot bewaetering der d'Hooft-kerk fteekt heerlijk af. De
zaey-landen. Voorts zijn hier over- ftad telt ftijf acht honderd huifen.
vloedig patrijfen, wilde fchaepen en Meer dan tachentig duizend Chilee^
graeuwe eek-hoorntjens, welker vel- fen, verdeelt in fes en twintig reparlen een hooge prijs op-halen. Valdi- tiementos , (alzoo noemen de Spanvia bouwde hier eertijds nevens de jaerden de huifgezinnen der Chileefen±
ftroom Topocolma 7ftedekenfan Iagowelke een Spaenfche opperhoofd bede la neuva Eftremadura, in de land- ftiert) behooren tot fan Jago, welk,
ftreek Mapocho, veertien mijl van de achtien mijl van de Zuider-Oceaen
Zuider Oceaen, en nevens 7 ftedeken landwaerd in gelegen aen de ftroom
een fterkte; doch beide wierden eer- Topocalma , groot voordeel trekt uit
lang verlaeten. Zuydelijk af vloeyen d'naven Valparayfo, welke de gezeide Haven valde rievieren Maypo, cbachapool, Lororievier maekt: alzoo in defe haven de t*vfien Maule.Boven defe vloeden ten oo- vrachten van Lima ontlaeden worden,
ften fchuilen de Promaucaes onder waer tegen de fchepen goud over-ne7gebergte Andes. Aen Guafco volgt men. 7 Land rondom leevert overvaüeye de valleye Chili, welke 7 gantfche vloedig wijn, appelen, koorn, talk,
cM
''
land haer benaming mede-deelt. Hier allerley vee en byzonder paerden, tot
zulk
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zulk een meenigte voort-gezet, dat golven gemaekt. Alhier wafcht overby duizenden in twild loopen. In vloedig tarwe en gerft.Rondom word
Valparayfo verrafchte d' Engelfche am- veel vifch gevangen , onder welke
mirael Z)™* een fchip van Valdivia, ook de meir-fpinne, aen wiens oogen u«r.$*
gelaeden met vijfen twintig duizend vratten groeyen, die de peerlen zou- "'•
baerenfijngoud. 7 Gelukte den Ne- den overtreflen, indien harder waederlandfchen zee-voochd Joris Spil- ren . Twee Spanjaerden hebben op
bergen zoo niet : dewelke, op'tjaer Maria gezach over veertig inboorlin- EiiandM*
feftien honderd en vijftien, met vijf gen-, dewelke diervoegenonderflae- "*'
fchepen alhier ter reede geloopen een verny gehouden worden; dat geen
Spaenfch zeil ontdekte. Sijn beman- appelen ,peeren ,druiven,hoenderen
de booten gefchikt om een Spaenfch of fchaepen, hoewel overvloedig te
vaertuig, voor drie huifen op den oe- vinden zijn, mögen nuttigen. Elias
ver gekort,af te haelen, vonden 7 zel- Herkmans zoude dit eiland voor de
ve brandende te zeilen binnen een Nederlandfche ftaet verzeekert hebkleine inwijk met veel klippen bezet. ben, tenzy door byzondere ongeleDe klippen verftrekten den Spanjaer- gendheid was verhindert. Tuflehen
den tot een borftweering, achter wel- de ftedekens Concepcion en Imperial
ke fchuilden, en dapper vuur gaven. leggen de landfehappen Arauco,TuSpilbergen met twee honderd man te capelen Puren, vol ftrijdbaere Volkeland geftapt ontmoete een merkelijk ren, die den Spanjaerd veel werks
aental Spaenfche voet-knechten en geven. In ieder geweft fliehte Valdbvmkhmg
ruiters, ten ftrijd gsfchaert: doch die via op 'tjaer vijftien honderd een-en-JJ"^
eerlang te rugge deinfden. De ftad la vijftig een fterkte; acht uuren was de
Concepcion, gelegen lanx de Zuider- eene van de ander afgelegen. Hy
Oceaen, heeft een bequaeme haven, in ontdekte ook de rijke goud-mijwelke, uit de valleye Andalien, twee nen d'Ongol: en bouwde aldaer da
beeken vlieten: dekleinfle loopt mid- vefting Confines d'inboorlingen,^»''^
den door de ftad fchuilende achter door de Spanjaerden jammerhjk ge- gtnd,^<wheuvelen met fruit-boomen beplant. drukt beraedflaegden onderling, j«^«»Behalven de kerk flaen hier twee om haer oude vryheid te verkrijgen;
klooflers : 7 een be woonen de Domi- vielen dieshalven onvoorziens op
nicaenen , 7 ander de Francifcaenen.de fterkte in Puren. De bezettelinVoor de ftad leid 7 eiland Quiriquyna, gen , onmagtig zieh te verdeediwelkers flroo-hutten Spilbergen aen gen , verftooven na Tucapel, en uit
koolen leide. De zee leevert over- Tucapel\f\x\nen Arauco : ten einde alvloedig vifch ,en de ftrand uit een mij- daerftandhielden. Vildivia, met drie valdivia,
ne fwarte fteen , brandende gelijk en vijftig man na 7 flot in Tucapel gefmits-koolen. Ten tijde als Olivier rukt, wierdaen de rievier Lebo diervan Noord alhier ter reede liep, had de voegen aengetaft, dat fijn volk tot
fteevoochd Francifcus de Quinones een toe om hals geraekte, en hy zelf
7 gezach over zeven honderd Spaen- in handen der Chileefen, die hem gefchefoldaeten, om d'afvallige Chilee- fmolten goud ten mond in gooten.
fen te bedwingen. Vier mijl buiten Een jonge ontvluchte, en bragt de
Concepcion leggen de goud-rijke mij- tyding der nederiaeg aen de bezetnen Quilacoya: die eertijds groote rijk- ting binnen de fterkte in Arauco. Defe
dom opbragten. De ftad heeft veel vluchte naConcepcion, gelijk die van
verlooren van haer voorige luifter, Puren na Imperial. Zedert trok de enVittagt*
zedert tot viermael door de Chileefen luitenant Francifcus de Villagra met t'/1*'*1"is verwoeft. Tegenwoordig , voor- honderd en fettig krijgs-knechten op
zien van een vafte muuren fterk flot, na Raquetta, een uithoek tegen de
vreeft minder de ftrijdbaere nabuu- Zuid-zee in Arauco; ten einde wrack
ren in de valleye Arauco: tegen welke ( nam over de dood van fijn veld-heer
haer uit zee opdoed 7 eiland Maria in Valdivia; doch hy vond zieh eerlang
een ruime inham, door tgeweld der ten hoogften verleegen : alzoo fes
en
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en negentig man achter liet, enmet worpen te worden) met eenige fnuid'overige ter naeuwer nood binnen ftery op la Mocha. Uitgeftapt wierd
Concepcion ontfnapte.De zeegpraelen- beleefdelijk onthaelt: zulx de vloode Chileefen kreegen hier door zulk telingen vrymoedigheid namen, om
eenontzach: dat de Spanjaerd de fte- des anderen daegs te landen. Alles
den Concepcion, Rica, fan Iago en Conging minnelijk toe. 7 Opper-hoofd
fincs verlier en ten betten gaf • en zieh van Mocha voer zelf na boord: verdaer nae fterk maekten binnen nachte aldaer: engeleide zedert den
Landfchap imperial. Doch belangende Arauca,
ammirael door 7 dorp ; maer verAratua. . g e e n ^j e i n l an dfchap, lang twintig bood, dat geen Nederlander tot de
mijl en zeven breed. d'inwoonders hutten inging. Op zeker yzelijk gezijn buiten gemein ftrijdbaer :*die het roep, vloogen de vrouwen uit de
gebergtbewoonen »worden genaemt hutten, en knielden in drie troppen
Pulches , en vallen door den bank ter aerde neder Ondertuffchen Inm0»derLs
,
..r
.
,
van Mocha.
dommer, als dewelke haer in de val- r
iprong
een
oud
wiji
voor
den
dag
met
leye onthouden. Alle gebruiken ten
oorlog lange pieken , helbaerden, een groote kruik vol chica: engafden
boogen, pijlen, helmettenenborft- Nederlanders, zittende op blokken
wapenenuitrobben-vellen: zy wer- i n t v e l t , te drinken. Ieder trouwt
pen befchanfingen op: fluiten en ont- hier zo veel vrouwen, als voeden kan.
fnoeren haer geleederen : en Hellen Leven alle vreedzaem met elkander:
flag-ordens na de krijgs kunft. Waer- gaen gekleed met een broek en
om dan de Spaenfche koning weinig hembd-rok fonder mouwen.'t Vrouwvoordeel uit Arauco trekt, hoewel volk vlecht 7 hair achter in de nek: de
vol rijke goud-mijnen is: dewijl de mannen laeten 7fluikby't hoofd hanbezettelingen van 7 flot aldaer, door- gen. Doch Spilbergen, vijftien jaer na
gaens vijf honderd fterk, naeuwlijx van Noord, met vier gemande boots
buiten haer vefting derven komen. te land geftapt, vond den oever vol
Eiland la Tot Arauco behoort 7 eiland la Mo-volk , die allerley ververfching van
Moch». chat a e n jj e noord-zijde laeg en ten fchaepen , hoenders en gevoogelt
zuiden rijzende met rotzen te- gekookt en raeuw roe bragten, om
gen welke de Oceaen zeer verbolgeri tegen bijlen en meffen te verruilen.
hooge baeren fmijt : in 't midden d'Eilanders , aen de fchepen gevaeverheft zieh een gefplitft gebergt, ren, ftonden verbaeft over 7 krijgsuit welker keep een verfche beek volk in wapenen gebragt, en byzonvloeyt. De vruchtbaere boodem der toen 'tgefchut los ging: zyleeleevert overvloedigh pompoenen, verde meer dan honderd fchaepen,
maiz, patatas en voorts allerley aen- onder welke een met een geheel
genaeme vruchten : als ook offen, lange hals en beenen , haefe-mond
hoenders , fchaepen en ander vee, en kameels-bult. Xen weiten van
en loopt allerwegen by groote trop- Mocha diep zeewaerd leggen de l nd kmi
&* '
pen. Het dorptelt omtrend vijf- twee eilandekens Iuan Ferdinando ertt
*m
tig huifen ; langwerpig getimmert zeer hoog uit 7 water. 7 Weftelijvan ftroo, met een deur in 7 midden ke is het kleinfte, en rijft met barboven verwelfs-gewijs. d'Engelfche re klippen. 7 Grootfte valt bergachammiraclen Draek en Candifch wier- tig vol aengenaem geboomt,, bokden eertijds by d'ingezeetenen raeuw ken en verkens. De zee geeft ungebejeegent. Gezeggelijker toonden- mein veel vifch. Nevens een verzehaer tegen de Nederlandfche zee- maekelijke valleye is een goede reevooehden Olivier van Noord en Joris de , om te ankeren. 7 Stedeken los
Confines by Garcias Mendoza los In- Ooftodeken
van Neords spilbergen. Op 7 jaer feftien honCenfim:
h
f P
Mot a! derd liep van Noord alhier ter reede: fantes, word befpoelt door de rievier
zette loan Claefzoon (verweefen we- Lacco , en ten ooften en wetten begens mifdrijf om elders aen landge- flooten van gebergt. 7 Land rondom
heeft gelukkige weyden en vruchtC ccc
baere
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baere teel-akkers : die , nevens an- de. 7 Land rondom draegt weelig
dere vruchten, voort-brengen fmae- tarwe en garft. Nergens leggen mijkelijke roofijnen vygen en wijn, nen, die zuiverder goud geven. De
behalven meenigte wel-riekendeci- rievier, die na Baldivia loopt, verpres-boomen. De Dominicaenen entoont in de mond een klein eilanFrancifcaenen bewoonen ieder eendeken. 7 Man-volk alhier valt grof
kloofler binnen Confines. Weft-zuid-en vet: brengt den tijd door met
en danffen, de vrouimperiaU weft van Confines leid Imperialdronke|drinken
aen
d'oever der rievier Cauten. Indien wen moeten 7 werk doen. Een andefe ftad niet verhindert wierd door dere ftad Oforno genaemt , grooter ofom:
de Chileefen , zoude veel goud uitdan Baldivia lijd gebrek van lijfde naeft - geleegene mijnen haelen. togt : heeft een koude hemel en
en een grond vol goud-rijke mijvuia Rica-, 't Stedeken Villa Rica vertoont haer
beneeden 7 meir Mallobouquen tennen. Meer als twee honderd duiwetten nevens de water-loofing Tob- zend chileefenftaenden Spaenfche
ten , uit 7 gezeide meir voort - ge- bezettelingen alhier ten dienft. Ca- c*ft»;
vloeyt. Ooftelijk van Villa Rica fprin-ftro {de Chileefen noemen het Chilue)
gen twee fonteinen , aen de voet is de laetfte ftad ten zuiden , die
van een brandende berg. De fon- by Spanjaerden bewoond word: beteinen ontloffen in Mallobouquen.flaet de grond van een gehakkelt
Het Stedeken zelf beflaet een wit- eiland in d'inwijk Agualay , welke
te grond, bequaem om aerd-werk tfOceaen maekt tot het gebergte Ante bakken. Behalven pijn-boomen des toe. Caftro zelf leid op een verwafleht hier weinig. Ooflwaerd maekelijke berg, met fruit-boomen
ftrekken haer uit zandachtige wil- beplant. Rondom den berg verfpreyBaidivia: dernilTen. De vermaerdc ftad Bal-den haer vruchtbaere bouw-landen,
divia leid omtrend halver - weg tuf- bevochtigt door fonteinen en verfchen 7begin van Chili, daer Chili fche beeken. 7 Grimmelt aller- weHoot tegen Peru , en de ftraet Ma- gen van fchaepen en varkens. De
zee vloeyt met een gemein ty veergellanes , in het landfchap Guadalanquen , twee mijl van de Zuid-zee, tien voet. Zedert Tennis Swarteop vlakke hoogte , aen een rievier, Teun , onder Spilbergens beleid, de
wiens mond een mijl wijd is. De plaets met kleine magt bemagtigde
Nederlandfche ammirael Henrik Brou-enverwoefte, heeftze als noch haer
wer, alhier ten anker geloopen, op fchennis niet goed gemaekt. De
'tjaer feflien honderd drie en veer- overblijffels van prachtige geboutig , verftond uit de chileefen: hoe zy wen zijn getuigen van een groot
voor vier en veertig jaer Baldivia verval Aen de water kant tuflehen
verbrand, en de Spaenfche bezette- twee kleine beeken is een geringe
lingen vermoord hadden. De ftee- fterkte opgeworpen. Over de Andes
voochd wierd gefpaert tot fwaerder beflaen de ftedekens Mendoca en
ftraf. Men goot hem gefmolte goud Iuan de la Frontera een onvruehtten mond en ooren in: maekte van baere boodem. d'Uiterfte hoek van
fijn bekkeneel een drink-beeker, en 7 eiland , alwaer Oforno leid , vervandefchinkels toet-hoorens. Brou- toont het vlekke Carel- Mappa, op wcmU
wer vond eenige overblijffels der het jaer feftien honderd drie en veer- ^*
ver woefte ftad, welke eertijds vier tig verbrand door Henrik Brouwer.
honderd en vijftig huifen telde. Zy Defe wierp alhier fes en feftjg man,
Hond diervoegen niet met zoo veel geleid by den vaendraeger 'Blaeuwenruichtebegroeyt, of de twee mark- haen , te land , onder 7 befchut van
ten ,ftraetenen dwars-wegen waeren ettelijke booten met fteen-ftukken
kenbaer. Swaeremueren gaven noch wel voorzien. Negentig Spanjaergenoegzaem bewijs van d'oud« lui- den , zoo te voet als te paerd viefter welke de ftad te voore vertoon- len tegen haer uit , doch weeken
eerlang
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eerlang bofchwaerd, achterlaeten- dig vifch. Tuflehen beide de ftroode fes dooden en vijftien paerden. men word veel hooning , wafch,
vTchL D e zee-kuft van Chili leid aldus. kojtoen en conchenilje gewonnen.
Ten noorden begintze met de val- 7 Vee zet hier ailenthalven gelukleye Copayapo : loopt zuidelijk nakig voort. De harten -jagt en ander
d'haeven Coquimbo : maekt de rui wild flaegt wonder wel. Patrijfen,
me inwijk Atongayo. Vorders ont- ring-duiven en ander fmaekelijk ge'
moetmen zuidwaerd de bequaeme voogelt geven een groote vervulhaeven jOjtintero aen de mond der ling. Tygers en leeuwen ooen veel
rievier Concagua, alwaer veel wilde quaeds. De Spanjaerden trekken geen
paerden loopen op vlak land , ach- klein voordeel uit laekenen, kotoen
ter met gebergt bezet. Naeft Quin- en een zout-panne. De tweede
tero volgen de havenen Valparayfa, Spaenfche ftad in 'tlandfchap Tucut r
w
/
1
J Stad (an
Topocalma en Penco , kenbaer aen
gebergt onder fneeuw fchuilende. man \sjan Miguel, gelegen aen de Miguei.
De ftroom Labapi watert uit in de voet van een woeft gebergt , voorvifch-rijke bogt Arauco , alwaer de zien van aengenaeme water leidinzee , over ftrand gefpoelt , zout gen, die d'hoven wijn-bergen en
maekt. Op den oever der rievier Lebo zaey-landen bevochtigen. Nergens
bouwde Garcias Mendoza, 7 ftedeken gezonder lucht dan hier. Het derCannete, welk eerlang wegens d'oor- deftedeken*Nuejlra Sennora de Tala*logtegen de Chileefen is verlaeten. Uit vertf beflaet den oever van Salado: en
d'haven Carnero loopt een vaert na de levert een groote meenigte Iywaet,
kotoen, hooning, wafch en veelderftad Confines. De rievier Cauten maekt
een veilige reede voor de ftad Impe- hande verven. Het vierde Spaenrievieren rial. Vervolgens vloeyen de ftroo- fche Stedeken Cordoua leid omringt >tStedekm
van vee rijke wey-landen , onder cordoua-,
van Chili. mGQTolten, Queule , Valdivia, chabin en Bueno. Aen d'uithoek Gallegoeen gezonde lucht, en meenigte
eindigt Chili ten zuiden. Landwaerd kleyne dorpen. Ieder dorp, in het
in ten ooften leid 7 groote landfchap rond getimmert, en met doornTucuman , bewoont by driederley boomen beplant tegen vyandlijke
Volkeren, namentlijkluries, Diagni- indruk, word by een vermaegfehapt
tas en Tucumans, van welke 'tge- geflacht bewoont. Men ontmoet
wefl haer benaeming ontleent. Dit meer dan tachentig verfche beeken,
flot ten noorden tegen deChkas, ge- welke dit geweft befproeyen. Garhoorig onder 7 zilver-rijke Potofi, cias Mendoza fliehte hier dd flede- Andere fie,
ooftwaerd eindigt het omtrend de kens Neuva Londres in het landfchap dekens.
landvoogdyfchap la Plata, enfprirtgt Calchaqui, en Cordura op den boodem der Iurias , doch wierden eerDe stad weftelijk na de Zuid-Zee. De voor- lang verlaeten. Vorders behoort tot
fan jago. naernfteftadfan Iago delEftero, eer-Tucuman de ftad Bernardo de la Frontijds genaemt Varco , pronkt met de tera , als ook Lerma en Salvador:
woonplaets der landvoochd en bif- 7 eerfte voor weinig jaeren gebouwt
fchoppelijke ftoel. De grond valt in de valleye Salta , het ander in
zandachtig en ziltig. De burgers le- luiuy. Tuflehen Peru en la Plata ach- De vUhe
ven meeft by wolle-weevery. d'in- ter 7gebergt ftrekken haer wijd en omaguaboorlingen gaen gekleed , en zijn zijd uit de vlakten Omaguaza, lanx *-"•
van zeedige inborft. De rievier Efte- de rievieren Paraguay en Bermeio,
ro vloeyt jaerlijx over tland: welk, onder een getemperde hemel. Het
metflibbegemeft, overvloedig maiz, Volk gaet gekleed , en hoed veel
garfte, terwe en voorts allerley aerd- vee. Men vind hier aller-wegen afvruchten geeft. De ftroom Salado grijzelijke baviaenen met lange ftaerloopt even als Eftero, van 7 wellen ten en baerden : die gequetfl,
ooftwaerd door een vlak geweft; de pijlen uit de w7onde rukken,
maer heeft brak water en overvloe- en op den fchutter niet zonder
Cccc 2
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leelijk misbaer, te rugge werpen. De den, in welke ftruis vogels vederen
flangen vallen diervoegen groot, dat fteeken, gelijk ook door de neus-gagantfche harten inflokken. De rievie- ten lippen en ooren. Zy eeren voor
ren voedenwreede krokodiiien, de halve goden, die yzelijke pyniging
boflchaedjen leeuwen en tygers. De lijdzaem verdraegen. Hier toe geinwoonders verfcheelen onderling in bruikenze yzere pinnen en fcherpe
zeeden en fpraek. De meefte leven fteenen: met de pinnen doorbooin geduurige dronkenfchap: houden renze tgeheele ücchaem : de fteenen
jaerlijx een groot feeft, om de zielen dienen om d'huitafte villen.De vrouvan haer voor-ouderen te verzoenen. wen fteeken de borfl en 7 aengezicht
Ten dien einde brengenze zoo veel vol peerlen. Voeden niet meer als twee
gebraedeftruis-vogels, als voor zie- ki nderembo ven dit getalflaenfedood.
len willen öfteren. Drie dagen duurt De Planifwerven zonder woon-plaethet bratTen : wanneer 'thoofd der fen onder den blaeuwen hemel. De
fchoonfte docliter, die haer vry wil- reufen Tobae fpreeken een nette tael;
lig ter ftagting aenbied, rondom ge- doch zijn buiten gemein wreed. Op Em vmdt
draegen word. Thans begint ieder 'tjaer feftien honderd zeven en dartig, ""'naer te kermen. Een uur duurt de at Eroüacafijn eigen fufter,huifvrouw,
droefheid. Op 7 weenen volgt een moeder en kinders. Als een togt voor
uitgelaeten lacchen, meeften-tijd be- handen is, braedenze haer zoonen
flooten met onderling moorden.Duf- endochteren: om by zulk een fpijs
daenige gewoonte grijpt alder-meeft te leven. De zieken worden aenflonds
levendig in de aerde gedolven. De vmmit
ftand onder de Matarani. d'Abipones
wtt
loopen by de zoomer moeder-naekt: Caaguiaren blijven binnen dichte bof- «"»'s winters dekken zieh met vellen: fchaedjen, in verfpreyde hutten
befchilderen 7gantfche licchaem met woonachtig: leven by wormen, muyvlekken, niet ongelijk der tygers: fen, mieren, aepen, tygers en wilde
teilen kaelheid onder de hoogfle hooning. De meefte gaen bultachtig
fchoonheid: kerven 't lijf vol won- gekromt, en alle met vachten gedekt.
Tiende Hoofd-ftuk:
MAGELLAKICA.

Togten na
tMagellaxt-

Egen Chili en Rio de la Platana Chili overflaegterugge fmeet: geftoot ten noorden 'tgewefl lijk Herkmans uit Chili na Brafil. Op
Reis Vi*
Sarmimt.
welk na FerdinandMagaglia-'tjaer vijftien honderd negen en zenus , by mis-verftand Magel- ventig lichte ook Peter Sarmiento
lanka genaemt word. Verfeheide tog- d'ankers van tweefchepenvoor Calten zijn gedaen by defe en die land- lao de Lima doot deftraetMagellanes
aerd van de Noord-Zee tot de Zuiderna Spanje. Hy liep voorby d'eilanden
Oceaen: op welke andere en wederomFelix en Ambor: ontdekte in een inandere flreeken wierden gehouden; wijk vijf en tachentig eilanden, meeft:
want zommige volgden deftraetMa- onbewoond: diepte aller wegen d'hagellanes, andere zeilden meerof min venen : vond in 7 zee-kroos ontaliijzuid-weft. Alzoo opende le Maire ke oefters, en binnen d'oeflers peertuflehen Mauritius en 'tStaeten-eiland
len : noemde een inham Francifco, en
een nieuwe doortogt, en Henrik Brou-den berg, die ter rechter hand uit ftak,
wer een weg beneden 7 Staeteneiland.Punta dela Gente: ter oorzaek 7 volk
Alle wenden defteevensweftwaerd: haer licchaem rood befchilderde.
zulx niemand lanx 7 zelve vaer-water Voorts vond Sarmiento de havenen
te rugge keerde , als Elias Herkmans,Mifericordia en candelaria en 7 eiland
en voor hem d'hopman Ladrillero, Sataynes: alwaer vijf inboorlingen bevan CJjili afgeflooken na de Noord Zee,
richt deeden wegens d'Engelfche amalwaer zulke flormen uitftond , dat mirael Frans Draek, op wien hy kruifte>.
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fte: bezichtigde een fneeuw-berg, dat een net uit gevlochte vederen, om
Wienstop vuur fpoog. Aen d'uithoek de lendenen toegeflrikt, tot weinig
Ana leide hy onder een houte kruis boven de knien droegen, en andere
een brief,beheizende: hoe 7 niemand een mantel los over'tbloote lijf geonbekend moeft zijn, dat Paus Ale- flaegen. Loayfa pafle 7 land, by defe
xander de fefte den Spaenfchen ko- reufen bewoont, de benaeming Paning de geweften rondom in eigen- tagones toe : oordeelde de ftraet Madom had gefchon ken. Hy liep zedert gellanes honderd en tien Spaenfche
door de ftraet Magellanes lanx de Bra- mijlen lang, tuflehen de twee uithoemm* tafel- ülfcheku&na Spanje. Maerbelangenken Virgines aen deNoord-Zee en Defi
1
lankaÜ '" de de zee-kuft, ftrekkende van Chilifeado tegen de Zuider-Oceaen s* binnen
na MageHanka, leid aldus : Op d'uit- leggen drie inhammen , welke de
hoek Felis volgen Cypriaen, Clara, Cabo
breedte van zeven mijl bereiken. Side las Iflas, 7 eiland Socorra, d'haven mon Alcazovafloegnegen jaer na Loay- ***Ä **"
Domingo, 7 hoofd Gallego , de reedeJa't zelve vaer-water in: mijde 7 land
Stevan, de hoofden Andres en Ocha- ter flinker zijde in de ftraet Magellavario, en de valleye Neuftra Sennoranes, ter oorzaek toenmaels diep ontuflehen twee heuvelen. Ver volgens der water lag : wierd benoodzaekt
lanx de Zuider-Oceaen leggen Abra dedoor zijn volk overftaegte fmijten na
fan Gulllen, Punta delGadaJosReyes,Ind'haven Leones: alwaer hy met de
nocentes, Auguftijn, Roia, Catalina,Amavlootelingen aen een deerlijk einde
ro en Viäoriano: voor welke de drie ei- geraekte. Zedert rufte de biflchop Andere toglandekens Sorlinges in de mond der van Plafencia drie zeilen toe, die in te*™^*~
ftraet Magellanes tegen de Zuid-Zee 7 begin des jaers vijftien honderd **
MafagSa- gezien worden. Magaglianus overveertig ter ftraet Magellanes ongeluknus.
winter de binnen de ftraet in d'inwijk kig binnen liepen; want'tarn miraelsfant luliaen : vertoefde twee maen- fchip fliet aen ftukken.d'Onder-zeeden voor de mond der rievier fanta voogd overwinterde aen d'inwijk las
Crus, alwaer overvloedig vifch vong: Zorras : (alzoo genaemt ter oorzaek
liep zedert lanx de zuid-kuft tot d'uit- alhier veel voflehen vingen op een
hoek las Virgines, welke die benae- vlakke boodem zonder geboomt) en
ming ontfing , ter oorzaek ontdekt keerde zonder andere verrichting na
wierd op den dag, toegewijd aenUr- Spanje. Het derde fchip bragt het ter
fel met haer elf duizend maegdfen. naeuwer nood voor Arequipa aen.
Een mijl landwaerd vond hy een hut- d'Engelfche hopman Richard Hawkins
te , alwaer meer dan twee honderd lij- vond 'tland ten zuide der ftraet meeft
ken vreemder wijfe ter aerde befielt gebrooken, en weinig hutjens hier en
waeren: en dicht aen ftrand een grote daer ter loops opgeflaegen. In 'tjaer
walvifch, by ftorm op droog gejaegt. vijftien honderd acht en zeventig
En dewijl by nacht ten wellen van de quam de vermaerde Frans Draek her- Reis van
VLithoekSeverino veel vuur zag.noem- waerds lanx de Brafilfche kuft. Aen Dr"k:
de 7 land ten zuiden Terra delFuego. een eiland in de mond der Hraet MaHy verwonderdefichover de verma- gellanes uitgeftapt doode meer dan
kelijke kuften wederzijds der ftraet,te drie duizend vogels: en wierd zedert
aengenaemer door verfeheide inwij- in de Zuid-Zee door fwaere Hormen
ken, en t gebergt met welriekend ge- gevaeriijk geflingert. Hy ontdekte
boomt, welker toppen onder dikke naiver weg van de flraet,hoe de vloed
fneeuw fchuilden. Magaglianus wierd uit de Zuider- en Noorder-Oceaen tegen
op 7 jaer vijftien honderd vijf en twin- elkander flieten , alwaer een groote
bogt zuidelijk omkromt: gaf aen drie
n
evo
t v a n Garcm
Loa
LoTh™ g g ' g
yfa • die,by eilanden de benaeming Elizabeth,
"*'*' d'uithoek Virgines ftraetwaerd inge- Bartholomäus en Georgius: dteef zonvaeren, nijpende koude leed, en in der zeil te voeren , drie weeken in
de haven lorge groen kaneel vonden fneeuw-jagt, dikke mitt en regen:
verfchrikkelijke reufen : van welke verviel tuflehen zorgehjke klippen .
zommige moedernaekt gingen, dan
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ankerde eindelijk in d'haven Health, Spaenfche meffen en pooken : bleef
welk alzoo noemde , ter oorzaek een gantfche maend in de weftelijke
7 af gematte fcheeps-volk aldaer by mond van Magellanes leggen, wegens
gezonde ververfching wederom ter fwaere ftorm üeefde by moffelenjlekbeen geraekte. Zedert fmeet Draek ken en gevögelt: en zeilde voorts met
van Ca*
overflaeg t'huifwaerd. Thomas Can- een buit van twintig tonnen gouds
difch.
difchfloeg7 zelve vaer-water in ,acht den weereld om na Engeland Op
jaer na Draek: vond binnen de flraet 'tjaer vijftien honderd negen en-negentig, liep Simon de Cordes gezach- £*£?
mups ftad Magellanes aen een engte Philips ftad,
d
Q
hebber over vijf Nederlandfche Zei°it'etta"**" °y'^ Spaenfche getimmert, om de
vm. "' togten uit de Noorder-Oceaen tot delen binnen de ftraet Magellanes .vond
Zuid-zee voor haer landaerd in eigen- alhier in de Groene -Baey mofTelen
dom te houden. Vier honderd man een fpan lang , overvloed van endhielden de nieuwe vefting bezet. Vier voogels en ganfen, en meenigte boobolwerken, ieder van een metael fluk men niet ongelijk den lauwrier: algefchut voorzien , verdeedigden de leenlijk waeren grooter en hadden
ftad, gelegen ncven een aengenaem een fcherp-bytende fchelle. De wind
bofch. Doch dewijl de Spanjaerden de viel zeer onfluimig over de hooge
koude lucht niet konden verdraegen, rotzen: zulx de fchepen meenigwerf
en geen gewafch in-oogflen, als w7el-, voor vier ankers door-gingen. Olivier van0jiviir
ke geduurig door de woefte inboor- van Noord volgde Cordes na weinig van mri,
lingen verdorven wierd: begon na maenden: zette onder de Pinguyns
drie-jaerig verblijf d'honger diervoe- eilanden, 'tkleinfte genaemt Talke,
gen toe te nemen: datze in haer hui- hetgrootüe Caftemme. 'tVolkwoont
fen by meenigte den geeft gaven. De in onder-aerdfche kuilen, en leeftby
geftorvene veroorzaekten vuile de vogelen Pinguyns: de vellen ver- vogoienii*
flank, en de flank befmettelijke ziek- ftrekken voor mantels, 7 vleefch ten w
te, niet ongelijk de kinder-pokjens. fpijs. De vogels wegen doorgaens
Drie-en-twintig , onder welk twee vijftien ofzeftien pond: hebben een
vrouwen, vondengeraedzaem7ge- fwarte rugge, witte buik, een zeer
fchut te begraeven: en met haer vuur- dikke huid, lange raevens-bek, kort
roers zieh landwaerd te begeven.Een dikke hals, twee gepluimde vinnen
vol jaer fwerfdenze, niet zonder in plaets van vleugelen, fwarte gangroote armoede: leefden byboom- fe voeten en fmaekelijk vleefch, daetblaederen, wilde worteis en gevoo- ze nochtans op vifch aefen : fwemgelt, welk nuen dan fchooten. Ein- men feer fnel met de gezeide vinnen,
delijk namen voor over land na rio de welke lanx 7 lijf weder-zijds nederla Plata te vertrekken ; doch nooit hangen, wanneer op 7 land recht over
quam befcheid, waer gebleven zijn. einde gaen: zitten meeften tijd vier
Alleenlijk was een Spanjaerd Ferdi- in getal binnen haer hoolen, diervoenand , van den trop afgedwaelt , in gen gemaekt, dat men lichtelijk tot
candifchs Candifch handen vervallen, wien hy
de knie toe inzakkende van haerjamvordere 't voornoemde bericht deed. Candifch merlijk gebeten word.7Scheeps-volk
verrichting.
, . .
. ...
.
, i
n
van Cordes vong in twee uuren meer
vond binnen Philips-ftad een halve dan negen honderd Pinguyns. Hy zelf
galg, aen welke een mifdaediger
ontdekte hier de woefte menfehen Euttm
hing, een kerk , d'huifen vol menfehen door honger gefturven, cn vier Enoo, bewoonende 7 geweft Coffi ,^£Zlk
metaele ftukken, die hy uit d'aerde verdeelt in geflachten , Kemenetes,
had gegraeven. Hy liep voorts tot Kennekas en Karaike. d'Eerfte befloeeen verfche rievier in,(welke de ftraet gen't geweft Karray, de tweede KaMagellanes aengrijpt) weder-zijds be- ramay, en de derde Morine. Alle
woont by wreede menfeh-eeters. fchilderen de wangen en 7 voorHier lag laeg wey-land, daer ander- hoofd. De mannelijke roedc hing;
zints de ftraet met hooge rotzen rijft. met een draed toegebonden, eneen
Candifch vond by defe menfeh-eeters pinguyns vel voor de fchaemelheid
der
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der vrouwen. 7Hoofd-hairflingerde gens d' hoofden, reeden' en inhamden mannen over 7 voor-hoofd;doch men, gehoorig tot de gezeide ftraet:
is den vrouwen afgeknipt. Land- en keerden, zonder andere verrichwaerd zijn neder-geflaegen de Tiri- ting, te rugge. Maer Diego Flores wen- v%t£reit
menen, reufen elf voeten lang, die de bereeds vier jaer voor d' Engel- wamd'ig.
geduurig oorlog voeren met de Vol- fche zee-voogd Candifch, de flevens
keren rondom Vorders ontdekte van drie en twintig zeilen, bemand
Noord in deftraetMagellanes verfch ei-met vierde halfduizend koppen, bedeinwijken, vol ysen verfch water. halven vijf honderd oude NederlandTogten na Zedert hebben uit 7 Vereenigde Nederfche foldaeten na de ftraet Magellade ßrart fand d'ammiraelen Wilhem Schouten,nes. Hy lichte ongelukkig d'ankers
i»iage dnes. SpHier^en e n j a ^ u e s p Heremite ftoutvoor Cadiz; wanr.eer buiten de Spaenmcedige flevens gewend na de Zui- fche wal geraekte, verloor vijf fcheder-Oceaen. Het gemein gevoelen, pen en acht honderd man. Zedert
dat het land ten zuiden der ftraet Ma- reis vorderende over- winterde aen de
gellanes geen vafte kuft is, heeft d'er- Brafilfche kuft : en wierd omtrend
vaerendheid beveftigr. Schouten be- 7 eiland Catalina van zulk een ftorm
vond zulx, op'tjaer feftien honderd beloopen : dat 7 vrouw-volk , geen feftien. Uit Porto Defire reis vor- fchikt om iii de ftraet Magellanes, onderende , liet de ftraet Magellanes ter der 7opzicht van Peter Sarmiento,
rechter-hand leggen : liep zuidelijk vafte wooningen te maeken, opzee
aen door bleek water : ontdekte op bleef, nevens 7voornaemfte oorvieren vijftig graeden een engte acht logs-gereedfchapen vordere lijfs-bemijlen breed , door welke fterke hoeften. Voorts nam, d'Engelfche
ftroom ging. De kuft rees met hoog ammirael Fenton drie fchepen uit defe
gebergr, wiens toppen onder fneeuw vloot van Flores : twee vergingen op
verfchuilde. d'Uitterfte punt wierd de rievier la Plata : een liep te rugge
na den prinfe van Oranje genaemt na Spanje. Flores quam met d'overige
^ Mauritius , d' hakkelig - hooge kuft Zeilen binnen de ftraet Magellanes
ter over-zijde 7 Staeten eiland, en de ten einde der lerne mand, wanneer
straet le ^taetzelfle Maire; volgens begeerte 7 land aller wegen onder dikke
Maire. der opper-koöpman Jacob le Maire, fneeuw fchuilde : weshalven, geen
Wiens vader 7/jtfcd'hoofd-reeder was kansziendeom eiders land te kiefen
der twee Zeilen, van welke Schouten de tot vafte wooning voor Sarmiento,
vlag voerde. En defe vond hier zulk wierp met acht fchepen over ftaeg na
een meenigte walvifchen : dat naeu- Brafil: verbrande opdefe wederomwelijx konde mijden, alzoo byhon- togt drie Franfche zeilen, nam twee,
derden fwommen. De zee-meeu- en liep t'huifwaerd. Doch fijn luitewen, grooter dan fwaenen, onge- nant Diego Ribera en de land vooehd
woon menfehen te zien , lieten haer Peter Sarmiento landen 's jaers na
op de fchepen van 'tboots-volk grij- 7 vertrek van Flores met vier honderd
pen- Vorders noemde hy de dorre man, dartig vrouwen en lijftogt voor
graeuwe klippen, met andere min- acht maenden in deftraetMagellanes.
der rotfen bezet, noord-ooftelijk Ribera voer te rugge; maer Sarmiento verrichting
van o" uithoek Hoorn afgelegen, Bar- bouwde aen de noord-zijde der mond *miento.
nevelds-eilanden. Boven d'uithoek van Magellanes-ftraet'tftedekenNomHoom gevordert, is gelungert door bre de Jefus, en vijftig mijl verder op
holle dyningen uit den wetten, in de meefte engte Philips-ftad met vier
blaeuw water. Doch het wierd zoo bolwerken , eerlang door hongershaeft niet ruchtbaer, dat de ftraet le nood verlaeten. De kuft, tegen over
Maire by de Nederlanders was ge von 'tvaft.elano\derPatagones ten zuiden
den, of de Spaenfche koning Philips gelegen, tuflehen welke de ftraet Mafchikte derwaerds twee karveelen, gellanes loopt, word na de meenigte
vuuren , des nachts by d'eerfte ontTogt van onder 7 beleid van Garcias de Nodal.
Nodal: Defe nam naeuw-keurig kennis we- dekkers gezien , Terra del Fuogo genaemt.
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Terra del naemt. Het is een hakkelig land metniet te vinden, dan biefe korfjens met
juogo.hoe- hooge bergen vol geboomt en door
vifch-tuig van hjntjens en fteene hoeHatnigtand: aengenaeme afwateringen befproeyt.
ken, konftig toe-geftelt. 'tGeweer
Onder d'aerde , doorgaens drie voet hebben de mannen geduurig by zieh:
veenachtig , fchuilt een klipachtige ter oorzaek tegen de nabuuren ongtond. De lucht word fchielijk be- verzoenelijk oorloogen. Zy gaen
weegt door ongemein fwaere buyen behendig om met knodfen , Hingers,
uit den wetten, d'inboorlingen zijn boogen en lange werp-pijlen, van
haer inwoonders, blank-bleck : doch befchilderen 'tlifcherpe fteene weerhaeken ter eenet
ehaem veelvervig : hebben langt, dik kant voorzien. Aerdig Heilenze haer
en fwart hair en zeer fcherpe tanden. fchuitjens toe uit een dikke boomDe mannen loopen moeder - naekt: baft. Debaftworduitgcfneeden.toe7 vrouw-volk dekt de fchaemelheid genaeytengeboogen, na de gedaenmet een fluk leer, en draegt omden te van een boot, welke voor en achhals fchelpe-fnoeren. Weinige wer- ter rijft. Vijftien of feftien voet lang
pen een robbe-vel over de fchouders, en twee breed, kan acht menfehen bewelk nochtans weinig befchut geeft quaemelijk voeren : die een verwontegen de koude, die alhier 's winters derens-waerdige fnelle vaert maeken.
vinnig nijpt. Haer hutten beftaen uit 7 Volk is niet alleen beeftachtig; maer
boomen, beneden in 7 ronde zamen- ook moordaedig. Eindelijk, behalgeflelt, na boven fpits toe-loopende ven de ftraet le Maire, heeft Henrik
met eenige opening voor de rook: Brouwer ten ooften boven 'tStaetenzyzijn drie voet in de aerde geholt, eilandten nieuwe doortogt gevonen voorts rondom tegen de boomen den uit de Noorder-Oceaen na de Zuid'
met aerde bezet. Binnen d'hutten is Zee.
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Nbekende Zuid-land fteektbevel-hebber Peter Fernandes de Quir Jemandes
hier en daer eenige kuften en ammirael Luidewyk PaezdeTorres deguir
in döceaen, welke by ver- hebben dit geweft nader ontdekt. Op ^uidAand-.
feheide landaerd meer ge- 7Zuid-land uitgeftapt ontmoeten
inwoonders
zien, dan ontdekt zijn. Tegen over verfeheide Volkeren: eenige waeren aU
'tOoft-Indifche eiland Gilololeid Ter- bruin, andere blank of zaluw, met *er'"
ra des Papous, welk Iacob le Maire delang kort, fward rood, fluik of
benaeming NieuwGuintea toe-pafte. gekruit hair: hadden noch koning,
d'Engelfche ridder Richard Hawkins , noch wetten, noch bewalde Heden,
achter Papous ten zuiden omgezeilr, noch fterkten. Onderling verdeelt haer zeden.
vond d'inwoonders fwart gelijk Moo- voerden oorlog metfehichten , werpren. Ron dorn vertoonden haer ver- pijlen , knodfen en flokken. Haer
feheide eilandekens en bequaeme ha- huifen uit hout getimmert fchuilden
venen. Herrera fielt alhier ten ooften onder7 dak van palm boom blaede'tgewefl Aguada, de reede fan Iago, ren. 7Huis-iaed beftond in aerde
7 eiland los Crefpos, d'haven Andrteas,potten, weef-getouwen , vifch-netde rievier Virginum en 7 kleine eilan- ten, fluiten, trommeis en vernifchdeken la Vallena , voor de mond der telepels. Van parlemoer maektenze
ftroom Auguftyn. Voorts ontmoet beitels, zaegen, houwelen en halsmen vervolgens ooftwaerd de ftroo cieraeden. De hoo ven waeren zinmenfan Peter en Paulus, d'haven Hie*delijk gefchikt. Nevens de tempels
ronymus, de eilanden Puntafalida, ftonden begraef-plaetfen. Zy voeren
-Abrigo , Malagente en Maire de Dios,
handig in kleine fchuiten. 7 Brood
by blanke menfehen bewoont. d'Eer- voedzaem en fmaekelijk wierd uit
.fte die Nieuw-Guinaza ontdekte, oplange en dikke wortelen gebraeden
7 jaer vijftien honderd negen en twin- en gekookt. Hier waflehenfefterley suchten:
tig , was Alvares de Savedra. 7 Won platanos, groote meenigte amandegelooft dat zommige van d'eilanden len , nooten , oranje - appelen , ciSalomons tegen Nieuw-Guintea ftootroenen, dikke zuiker-rieten, palmten. Achtien van de meenigvuldige boomen die Wijn geven ,cocos en obos,
Eilanden
eilanden
Salomons munten boven de niet ongelijk in fmaek en gedaente
Salomtns.
andere uit -. welker zommige drie denqueen. 7 Meefte genot trekkenhonderd mijl in cPommegang groot ze van de cocos; want het merg is aen- auttige co-.
zijn, andere twee honderd, andere genaeme fpijs en drank: de buiten- ""•
honderd, en ettelijke vijftig. Alle flefchorfen verftrekken totvatenen
wordenze bewoont : hebben een fleflehen, de binnenfle tot werk en
vruchtbaere grond, allerley lijf-togt, touwen voor 7 vaertuig : de blademeenigte varkensen hoenders. d'in- ren geven zeilen, matten en ticcheboorlingen verfchillen onderlingh len: van de flammen worden gezeer; want eenige zijn fwart, ande- maekt riemen, knodfen, pieken en
re blank of ros. De voornoemde Haw- huis - ftijlen. Behalven verfeheide
Hawkins
kins, wendende na de ftraet Magel- moes-kruiden groeyen hier zeer hootogt:
lanes wanneer by gifling vijftig mijl ge kawoerden en bledos.'tLand grimmeinde af te wefen van de vafte Ame- melt van varkens , hoenderen, dui- heefien-.
ricaenfche kuft , verviel op veertig venpatrijfen, end-vogels, geitenen
graeden ten zuiden der middag -lijn ander gemein vee. Het water ver- v>ßrmet een wette wind voor 7 onbekende fchaft elft, tongen , zalmen , rogZuid-land , welk bevond uit laege gen, zee-haenen, paelingen, fardyweyden te beftaen , en bewoond: nen , garnaet en verfeheide andere
dewijl des nachts veel vuuren aen onbekende viflehen, niet min voedland bemerkte. Doch de Spaenfche zaem als fmaekelijk. Vorders levert

Verfeheide
ontdekkin.
gen van
't Zuidland.
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dit geweft noote-muskaet, maftik, j 'thard weder zeewaerd over ftaeg
peper,gengber,kaneel,goud ,zilver, fmijten. Zedert de ftrand genaedert,
peelen,zijde,zuiker,annys,lhooning, vond aldaer dikke boomen, binnen
wafch, ebben-hout, terpentyn, leem- uitgeholt: rondom lagen moffelfchelputtenen marmor. d'inwijk ^Philips pen. Uit 'tbflfch verhefte haer een
kromt zieh tot twintig mijlen : heeft fqhelgeluidvan Ringende menfehen:
een veilige reede en fchoone grond, waerom door fchrik wederom .na
beftaende uit fwartzand: twee groo- boord voer : enzag een dikke damp
te rievieren vallen in defe bogt : ron- op gaen tuflehen 7 geboomte. Jierdom ftaen luftige boffchaedjen vol waerds des anderen daegs gekeert,
vogel*. quarteis, nachtegaelen .diftel-vinken, bond een oranje vlagge aen een pael,
periquieten eh papegaeyen, die een in welke 7 merk jder Ooft-Indifche
wonderljjk-zoete zang maekten. De maetfchappy gefneeden wierd. Hy
bloeyzems, byzonder van oranje- noemde defe inwijk Frederik Henrik,
boomen en 7kruid alyahaca ,, geven en de gantfche kuft Antonius van Dieeen aengenaeme reuk. De gezonde wt«. zette voorts ftreek ooftwaerd:en
smeek- lijcht voedbejaerde menfehen. Peterontdekte rden achtiende van winterf
de%ir.m Jemandes de Quirleverdein gefchrift maend een bequaeme haven. De floep
7 voorverhaelde over aen de Spaen- afgeyaerd^t, om den oever te ontfche koning Philips de tweede: ten ein- dekken quam tegen den avond te
de hem beweegde, om een volkplan- rugge, gevolgt door een vaenuig uit
tingte leggen op 7 Onbekende Zujd- de wal. Dit naderde hoe lanx hoe
land': te meer;dewijl aldaer nietge- meer ; doch Tafman konde geen bevondenhadbefneeüwdebergen,noch fcheid zien wegens duifternis: alleenverdronke veldeh, noch krokodiiien, lijk hoorde hy naer gefchreeuw van
mieren, rufpen,muggen,of eenig fcha- groove Hemmen en een fchelleklank,
delijik gediert. Doch kreeg weinig niet ongelijk een trompet. De NegetiQor : zulx geen Spanjaerd ze- derlandfche vlootelingen riepen tedert na t Onbekende Zuid-landdefte- gen haer aen : bJiefen op trompetten:
vens wende. Maer d'Ooft - Indifche en fchooten eindelijk een fluk gemaetfchappy des Vereenigden Neder- fchut Jos. Thans hegenden de Zuidlands vatte dit werk ernflhaftig by de landers fchrikkelijk terieren : toeten
zeer merk- hand- TweefchepenHeemsk.erkendeop een hoorn : en keerden na land.
logt^vL Zee-haen wierden, onder 7 beleid van Tafman beftelde voonsdewacht: en
AbeiTaf- Abel Tafman afgefchikt , onj 'tZüd-beleide d'overloop met zabels, piem
oZekeande Wnaderteontdekken. Den twaelfken en vuurroers. Des anderen daegs
zuid land. den der oogftmaend op'tjaer feftienroeyden de Zuid-landers in verfeheihonderd twee en veertig, liehtenze de praeu wen, twee en twee aen een
d'ankers voor Batavia: liepen door de gebonden , en met planken over de
ftraet Sun da na Mauritius-eiland, al- boorden beleid, na de fchepen Heemswaer in de noord - weftelijke hayen kerk en Zee-haen, dobberende aen
voor 7 Hot Frederik Henrik ter reede werp ankers. De buffchieter van
quamen ,denvjj£denderherfftmaend
Heemskerk voer met de boot nevens
des yoornoemden jaers. Zy vonden
fes
man, om 'tgefchut det Zee-haen
hier 7 A mfterdamfehe fchip den Swarten Arend: pm'tflot van levens-mid- op te vroeten. De boot wierd halver- diMarkwatt.
d
delen te voorzien, eneen laedmgeb- vaert tuflehen de twee fchepen rond- z' *?}
benhout in te nemen. Den aentften om aengeranft van de Zuid-landers; £J W ."
van wijnmaend Hak Tafman na 'tZuid- die naederende een yzelijk geluid
landover: wierd beloopen van yzelij- maekten, en de zeven matroofen
ke ftormemontdekte den vijf en t win- diervoegen onthaelden : datze vier
tigftederflagt-maend een dorre wal, met lange ftokken dood-floegen.
tegen welke de zee onfluimig barnde. De drie overige ontfwommen. Na
Hy hield lanx defckutt: vond een be- verrichting defer moord, roeydenze
quaeme inhani; doch moeft wegens niet zonder ongelooflijke vaerdigheid na de wal: zulx eer de Nederlanders
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landets 7 geweer konden gebruiken, een klein vaertuig, welk voor en achwaerenze buiten fchoots. Tafman be- ter fcherp toeliep: aen bag-boord ftak
merkende dat hier niet te doen viel, een houte vlerkuit, op dat hetniec
als boots-gezellen te waegen tegen zoude omvailen. Drie geele mannen
defe verwocde menfehen, ging onder zaten achter malkander , en roeyde
z e i l , gevolgt van verfeheide fchuit- ongemein vaerdigop 't fchip Heemsjens : op welke d'achter - ftukken kerk aen. Tafman eebood 7 Volk van TlfaM"
J
,
o
wedervaemetfchrootgelaeden los gingen, en d
enoverlooptevertrekken
:
ten
ein-™»
«« he*
verfeheide troffen: zulx de fchuitjens
te rugge keerden. Dit volk was grof, de de drie Zuid landers niet afge- zuid-land.
haerge
ftaite,
onverzaechd, fterk en van getaende fchrikt zouden werden , om binnen
verve: 7 hoofd-hair, rondom opge- fcheeps - boord te komen : hy zelf*
ftreeken,wiert in een tuit boven op de wierp achter uit de galdery een fluk
kruin toegebonden : de kruin pronk- lywaed : welk een, in zee gefpronte met een ftijve witte veder : om gen, opvifchte: en tot een tetkenvan
d' hals hing een Vierkante plaet: over dankbaerheid op fijn hoofd leide.
de borfl ftond een lange witte ftreep: Zulx vryer geworden dicht ondet
gewaed,
zy droegen een vierkantige mantel, 'rroer naderden: alwaer een mesger
voor de krop toegeknoopt. In 7 mid- bonden aen hout uit 7 water haelden:
en fchonken hier tegen een parlemoefchuitjent, den der fchuitjens, tweeen twee aen
malkander gebonden, was degezag- re vifch-hoek, hangende aen een kohebber, die de roeyers aenmoedigde. toene lijn. Tafman den wal genaedert
Onder de gezaghebbers munte uit zag een groote menichte menfehen
een grijs man, die dicht aen boord lanx ftrand loopen met twee vaentquam, en riep met een groove en jens op ftokken. Ettelijke fchuitjens
holle ftemme. Alle gebruiktenze roeyden dicht onder 'tgefchut. Een
uit den hoop verftoute zieh in 't fchip
vordere togtftokkenzonderfcherp.Tafman noemvan Taf- j e j e r e e ( ] e , ter oorzaek de wreede te klimmen. 7 Was een ftaetigman,
bejeegening de Moordenaers-baey :met een breede fwaite baerd : om
den hals hingen groene blaederen:
bevond zieh zedert rondom bezet
ging met de beenen onder 7 lijf op
van land:flingerde by harde ftorm aen den overloop nederzitten: enbuig7anker, voor een kuft, alwaer veel de'thoofd ettelijke reis tot de grond
rook zag opgaen : en zeilde voorts toe. Tafman deed defgelijx , en vatlanx de wal, tot den vijfde der louw- te hem by de hand , om binnen de
maend des jaers feftien honderd drie kajuit goed onthael te doen ; doch,
en veertig : wanneer onder een klein alzoo de hond begonde te baffen,
T>«W«- klippig eilandeken ter reede liep. Al wierd vervaerd , en ftapte wederom
landeken. hier vielen twee ftraelen waters van
infijnvaertuig.Ondertuflchen fwomeen hooge rotze met groot gedruifch men verfeheide Zuid-landers aen
in zee. d' Inwoonders kloeke men- boord : andere bragten in fchuitjens
fehen wenkten 'tboots-volk riepen de ververfching/>i/tf#g en klappes. Teyzelijk, en wierpen met fteenen: an- gen den avond roeyde een groot vaerdere fteundenop een dikke knodze, tuig, omringt van mindere floepen,
of fchermden met de zelve. Dicht met een yzelijk getier na 7 fchip
aen de wal lagen twee fchuitjens van Heemskerk: alwaer de matroofen, beftroo gevlochten, De floep met twee ducht voor gevaer , op 7 geweer pakamer-ftukjens ,afgefchiktom verfch lten ; doch waeren te zorgeloofer,
water te haelen , keerde onverrich- toen fchenkaedjen onfingen van de
ter zaek te rugge : alzoo de zee hol landvoogd. Des anderen daegs liep
fehoot tegen de hooge klippen van een vreemd fchuitje voor de boegvan vreemd
het eilandeken. Tafman dieshalven defluitZee-haen. Tweefloepen, aen^**^'"
zeilde. voort, te meer nadien geen malkander vaft gemaekt, en over de
goede anker-grond befpeur de: en ont- boorden metbamboefen beleid.voerdekte zedert twee laege eilanden met den ettelijke mannen, beftiert by een
hoog geboomte. Van 7 grootfte quam overfte,(zy noemden hem Orangkaey)
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die zommige gebood te zwijgen, an- gen toe-gebragt in een groot vaerdere neder te zitten, andere na bene- tuig, rondom welk verfeheide mindeden te loopen ofte roeyen. Allege- re roeyden : tellekens als de riemen
hoorzaemden. Op 7 midden van te water gingen , maekten ze een
7 verdek der twee fchuiten ftond een groot gefchreeuw. Zy fcheenen te Merkw»,
hut, boogs-gewijsuitbamboefenge- vraegen , van waer en waerom de J j vw
vlochten en met pifang-Haderen ge- twee zeilen herwaerds quamen > Tafdekt. 7 Zeil was van matten.en maek- man bragt ettelijke ledige yaten bote een fneedige voortgang. Rondom ven, te kennen gevende, hoe verfch
defefloeproeyde minder vaertuig, op water zocht. d'Orangiaeys weten na
naer gefchreeuw van ieder, hael. Ge land: voeren zelf met twee Hollandduurende 'tfchreeuwen, bleven de fche booten derwaerds; doch keerZuid-landers , die te vooren aen de den zonder water : alzoo d'inwoonfchepen Heemskerk en Zee-haen ge-ders zelf kuilen moeften graeven ,
fwommen of geroeyt waeren : op waer uit water fchepten. Ondertufd'overloop onbeweegd zitten. Zulx fchen waeren wederom verfeheide
Tafman niet anders konde bemerken, Zuid-landers aen boord gekomen:
of de koning zelf quam hem bezoe- voor welke de ftuurman en hoogken. En defe bragt ettelijke verkens, bootsmans jonge op trompetten bliehoenderen , klappes en pifang , alle fen, een andere fpeelde op de fluit,
met witte doekjens bewonden , tot de vierde op eenfiool: 'tfcheeps-volk
een gifte: droeg een kleed , welkers danfte: waer over de Zuidlanders dierfloffweemdenaChineespapier, dub- voegen zieh verwonderden, dat den
beld aen malkander gekleeft. Hem mond vergaeten toe te doen. Tafman
volgden een groote fleep mannen, bevond toenmaels uit een woordvrouwen en kinderen: zommige voe- boek, behelfende de fpraek op Saloren na boord: andere fwom men : alle mons-eilanden gebruikelijk, dat veele
pek fwart. Zy ruilden tegen oude naemen defer menfehen groote gefpijkers en andere fnuiftering haer meinfchap hadden met die van Salokleederen en hals-fnoeren , beftaen- mon s - eilanden. Nevens de mannen
de uit parlemoere-koraelen, tuf- quamen ook veel vrouwen binnen
fchen welke witte kinkhoorentjens feheeps boord : defe waeren alle ongereegen waeren , en parlemoere gemein groot; doch onder alle mun- Reufmm
ten uit tweeyzelijke reufinnen, wel- ™f£
wonderlijke vifch-hoeken. Tafman trok een oude
koning. Orangkaey een hembd ,broek en wam- ker een knevels had: zy vatten beide landen.'
bais aen, en zette hem eenhoedop den wondheeler Henrik Haelbos om
7 hoofd. Aldus gekleed , ftond een den hals: ieder verzocht vlcefchelijke
geruime tijd verwonderd over zieh vermenging: waer over onderling in
zelf: fijn onderzaeten keeken niet woorden geraekten. Allehaddendik,
min verbaeft; doch landwaerd ge- gekrult en fwart hair. d'Andere wijkeert, quam zedert zonder kleeding ven taften de matroofen oneerbjk in
te voorfchijn. Een andere Orangkaey de voorbroek, en gaven zoo veel te
met een roomer wijn befchonken, kennen: datze wilden byflaepen. De z*Mi*
goot de wijn uit: zette den roomer mannen prikkelden tot zulk een^f""
op 7 hoofd: en voer weg, blyde met fchennis de bootsgezelie« aen.verven wJS».
fijn gifte. Vorders bezichtigden zom- 7 fwarte hair, gevlochten tot kleine
mige land-voogden 7 fchip Heems- tuitjens, ros: kern men met tien kleine
kerk boven en beneden: by 7gefchut ronde flokjens, boven zamen-gebongebragt, wilden t gebruik weten : aen en onder in lofle tanden verdeelt.
men lofle dieshalven een fluk : de 7 Hair van zommige evenwel flingerflag verbaefde alle diervoegen : dat ae aen lange vlechten. Zy fcheeten
uit fchrik buiten boord zouden ge- de kneevels kael af; maer houden
fprongen zijn, indien niet weder- een vierkantige baerd aen dekinne.
houden waeren. Dagelijx wierde al- Onder d'oude nochtans wierden gelerley ververfching den vlootelin- vonden, die de wangen ruich be-
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groeyt waeren. Zy fchtappen 7 hair Zuid-landers. Tafman riep tot de roe- Tafman
af met vifch-tandekens, aen een ftok- yers, luftig, luftig : welke woorden^ £ £ ?
jen vaft gemaekt. Alle loopenze Zuid-landers in Tafmans boot, bemer- van de
bloots hoofds: behalven dat weini- kende zulx tot meerder vordering, ^f"'*8'
ge een vier-kantig befchutfel boven tellekens herhaelden : en wanneer
d'oogen bonden tegen de zonne. Het zy d' andere boot voorby roeyden,
befchutfel zelf beftond uit gevlochte jouwden haer lands-luiden, die met
klappes-blaederen of groene en roo- de Zee-haens boot voeren, fchamper
de veertjens, zeer aerdig door mal uit. Tafman ontdekte thans verfeheikander gebreyt. Het boven-lijf van de eilandekens van verre: wierd zeer
alle bleef naekt: om de middel droe- minnelijk onthaelt : en des avonds
gen eenige een liefen-gordel, aen wel- by vier mannen door 7 water aen de
ke verfeheide liefen nederwaerds floep gedraegen. Zy hadden twee
hingen: andere hadden een matje ftokken , tufichen welkein 7midden
van klappes-bolfter voor de fchae- een matte gebonden was : ieder man
melheid: 7 matje was buiten ruig en leide een eind der ftokken op de
binne-waerd kael: zommigeknoop- fchouder : en bragten Tafman, zitten om 7 onder-lijf een doek, niet tendeop de matte, na boord : ente
ongelijk dubbeld Chinees-papier, gelijk negen verkens gegraeven wamet .groove veel-vervige flreepen. ter. Tafman, om de hoek des eilands
Rondom de mannelijke roede fton- gevordert, bevond tjagt Heemskerk
den fwarte lit-teikenen gebrand, ge- onder zeil : weshalven na de Zeelijk ook öp andere deelen des lic- haen roeyde; alwaer bericht kreeg:
chaems. 7 Gewaed der vrouwen ver- hoe Heemskerks anker door - geflipt
fcheelde weinig van der mannen: al - was: weshaven met de Zee-haen volgleenlijk hing weinig langer, nament- de : en des anderen daegs een ander
lijk tot de knien. Zy trokken haer ge- groen eiland in 7 gezicht kreeg: lanx
waed uit,en ruilden het tegen fpijkers. den oever liep een hoop volks met
De baerdeloofe jongelingen beftree- ftokken, waer aen witte doeken flinken haer lippen met iwarte verve, na gerden. Zommige voeren na boord
de manier van langekneevels. Eenige en bragten de zelve ververfching, welOrangkaeys, in de kajuit wel onthaeld,ke *t voorige eiland leverde. Dit lag op
ftonden verbaeft, wanneer den ko- de hoogte van twintig graeden ten
gel uit een boven ftuk zoo verre za zuide der middag-lijn , en had de
gen wateren : fpraken een liefeiijke lengte van twee honderd en fes graetael: droegen om den hals peerle- den. d'inwoonders milden tegen
moer-fchelpen , of witte kink hoo- eenige kleinigheden clappes,piefang,
rens, of riekendebloemen, ofgroe hoenderen , verkens , peerlemoere
ne blaederen, of de geruilde fpijkers. vifch-hoeken, fteenebylen, kleine
vreemd af- Zommige bejaerde vrouwen waeren
floeltjens, fwaere ftokken vol diepe
kappender beide de kjeinfle vingerenquyt: kerven,
de
om felder te quetfen, met
vingeren.
jonger behielden een pink. Ettelijke een fwart geverfde fcherpte een arm
oude mannen waeren infchelijx de lang,en kantig door harde weer-haepinken afgekapt. Haelbos , wijfende ken. De booten kregen hier overvloeop het ftompje, vraegde een na de dig verfch-water. 7 Volk quam in
oorzaek; doch hy leide d'hand onder fpraek, zeden en kleding zeer over
de kinne en maekte voorts eenige een met die van 7 eerfte eiland; doch
vreemde gebaerten , waer uit geen was zoo vriendelijk niet. Een der
begrip konde gekreegen worden. Den Zuid-landersftaleen halve piek uit de
drie en twintigfte van louw-maend boot: welk hemfijnmakkersdwonvoer Tafman voordetweedemael na gen te herflellen. De voornoemde
lan dorn water: voerde met zieh hou- Haelbos vertelt, hoe hy te land geweelenenfchuppen, ten einde kui- ftapt, nevens eenige foldaeten, de
len groef. Twee booten hielden mal- huifen bezichtigde , en bevond de
kander dicht by: in ieder waeren drieJ zelve vreemd gebouwt: zommige
' Dddd 3
na-
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weil ten zuiden: ondekte drie eilandekens: by 7 laetfte viel een yzelijke branding, na welke des nachts,
niet zonder 7 uiterfte gevaer, zeer
hutten hadden een langwerpig dak genaedert wierd. Zedert ontdekte vorderetogt
vanpiefang of klappes-bladeren: het Tafman aen ly en loefwaerd een hoo-m**» Taf.
dak rufte op paelen. Binnen zulk een ge kuft , die haer verre uit-ftrekte;
Merkwaerdige bejege- getimmerfchuilde Haelbos tegen een doch de zee florte hier diervoegen:
ntng vtn ftort- vlaeg: en vond aldaer een mer- dat geen land derfde aendoen. Ook
Haelbos.
kelijk aental jonge mannen en wij- brande d'Oceaen vreefelijk op een lang
ven, nedergezeetenopmatten: by rif, eerft. tien, daer na vijf, vieirdewelke een vrouW ter aerde neder lag half, wederom tien , veertien en zeblind wegens ouderdom , die noch ven vademen diep: zykondennuen
gaen noch ftaen konde -. defebewaey- dan de grond duidelijk zien: wesde haer met een waeyer piefang-blae- halven de bijl by plecht anker klaer
deren. De mannen eindelijk weg- lag tot kappen, en de boots geteed
na de Zee-haen te
gaende deeden zoo veel blijk, dat de gemaekt: om zieh
7
Hollanders tot de wijven zouden in- bergen , indien t fchip aen ftukken
gaen; maer als zy haer niethandel- fliet. Eindelijk over 7 rif geraekt,
ismgrmt
den, gelijk verzochten, ftonden ge- zagmen aen loef zeer hoog land en n"0'l
lijkelijk op, en danften niet zonder ly waerd heu velachtige feilanden. De
vreemde gebaerten en liedekens, zee was vol blinde klippen en ondiepVreemde rondom d'Hollanders. De mannen al- ten: zulx alle uur groot gevaer liewinde».
hier hadden in de borfl cn fehoude- pen : te meer nadien dagelijx harde
ren lit-teekenen een duim diep en ftorm en waeyden : verlooren einhalve vingsr lang. Zommiger won- delijk 7 land uit gezicht. Op vijf
den bloeden noch: waer op meenig- graeden ten zuiden der middag-lijn
te vliegen zaten. De vrouwe waeren is de ftreek weftelijk aengezet na
Vrtemd
niet gequetfl. Aten alle zeer won- Nieuw-Guinaa. Den twee en-twineten.
derlijk. Zyruktende bolfters van de tigflen van lente-maend ontdektenklappes-fchaelen met de mond: zelaeggroen land vol hoog geboomt,
klopten d'harde fchaelen op d'elle- met ontallijke eilanden bezet, alboog aen ftukken: en nuttigden al- waer de.zee op ettelijke riflen verzoo de kern, 't Vleefch word niet vaerlijk brande : zulx wederom in
gaer gekookt of gebraeden ; maer groote nood waeren: en zedert tufManier van
flechts warm gemaekt. Zy flaepen lehen achtien eilandekens gevaerleven der
Zuid-lan- ter aerde neder opmatjens: een klein iijk wegens droogten en harde ftrooders.
ftoeltje met vier pooten ,uit een hout men, die de Zeilen na de waldreegefneeden, verftrekt tot een hoofd- ven. Terwijl met kleine vordering
kuflen : hebben groote hoovaerdy boegzeerden , om boven d'ondiepin 7 hair: die geen lang hair hebben, ten te flevenen, quam^een klein
Een Zuiigebruiken paruiken: leven by 7 geen vaettuig, voerende een grootevleu- iZl'
het aerdrijk uit haer zelf voort- gel aen flief-boord , van ftrand af :/«M/*
brengt: en beduiden eindelijk, hoe 'trees achter meer dan over fteven:
haer vyand de hooge kuft welke was over de boorden ;met planken bevoor uit lag, bewoonden. Derwaerds leid , op welke zeven mannen zitwende Tafman de flevens , gevolgt tende roeyden. Alle bruinachtig
uit eenige kleine eilandekens van en nackt, dekten de fchaemelheid
zeil-vaertuig , welker zommige een met eenhairigegordel, aen de kruin
bofch-klappes, andetepifang om hoogdes hoofds vaft gebonden : onder
ftaeken: aen d'uiterfte takken flin- de voeten hing iets, welk in plaets
gerde een wit vaentje; doch alzoo de van fchoentn gebruikten : om den
fcheepen reis vorderden , wierpen halsflingerden bloemen : 7licchaem
den piefang en klappes buiten boord. ftond befchildert met fwarte verve.
Men zette den ftreek weftelijk en Onder de zevene raunte uit een kloek
Wonderlijke namentlijk waeren rond toorens-gehuifen op wijsuitriedin d'aerde geftooken,bo-1
't Onbekenven wijder dan onder meteenfpitfe
de Zuidkap , zonder lucht - gaten : andere
land.
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en vctnoan,, op wiens hoofd twee ve- over boord , en fwom na 7 kleinfte
deren ftaeken: 'hy ftond en bood den fchuitje, waer uit een ander ziehte
matroofen twee klappes aen. Tafman water begaf na 7 ander, met welk verwierp hem tot vergeWing een bam- wifTelde. Defe verftoute zieh onder
boes metfpijkerstoe en een fluk zeil Heemskerks galjoen te loopen. 7 Was f£™
doek: welk wanneer diep onder wa- een pek-fwart man: voordefchaemter zonk do©k«een oud man na de te hingen eenige^laederen, om d'elgrond: bragt het zeil-doek boven leboogen arm-banden drie vingeren
water: enklom wederom tot fijn fes breed: door 7 middel-fchotder neusmesgezellen. Dit volk deed geen be- gaten ftak een witte beene priem wewijs van dankbaerheid voor de der-zijds fcherp, en voorts een vinfchenkaedjen : droegen pijl en boog: ger dik: d'hals pronkte met een kevoerde weinigfpraek: wefen, dat de ten witte kink-hoorens en fchelpen.
Holländers op 7 eiland zouden ko- Niemand voerde eenig geweer. Taf
men : noemden de klappesanieuw,ge- man, lanx de vafte kuft Voongezeilt,
lajk ook d'andere eilaflders. Voort- ontmoete eerlang achtien fchuitjens:
gevaeren -ontdekten twee vlakke ei- deroeyers leiden de riemen op haer
landen niet laeg geboomte, en drie hoofden niet zonder vreemde gemijl aen bag-boordeen hooge kuft.en baerten : fcljreeuwden yzelijk : en
ter ander kam eew groot eiland: wer- noodigden d'Hollanders aen land te
waerds in ftiltc aidneeven. Z y nader- komen. De voor- en achter fteven
denVland, als twee fchuitjens, on- van 7 vaet-tuig vertoonde aerdig
gemein final en weder-zijds met een beeld werk: voorts was hetkalk-wir,
vieugel bamboefcn, op zijde van de en had een vlerk op zijde. Zommige
fluit Heemskerk liepen. 7 Grootfte fcheepjens voefden twee mannen,
vaertuig voerde fes man, het kleinfte zommige drie, vier en vijf mannen.
drie: alle zeer wanfchaepen. Zy gin- Acht quamen binnen fcheeps-boord,
Leelijke
mmfcben: g c n moeder-naekt: alleenlijk was de
alwaer met arak befchonken wierden.
mannelijke roede met een dun ban- Defe Zuid landers gingen moeder- ceflatteen
deken tegen den buik opwaerds ge- naekt: zommige hingen voor defcha zm*edv*tt
11 • 1
•
11
1
t
zommige
bonden: om de armen hingen parlelanmoere keten en :zy waeren pek-fwart; melheid eenige blaederen , andere zuid
dm
niet.Zy
hadden
een
fwarte
huidjdoch
doch wegens 7 kaeuwen van piefang
tood in de mond: 't hoofd-hair fchilderden 7 voor hoofd boven de
pconkte met een houte kämme, het neus met een roode ftreep tot d'oovoor-hoofd met blaederen ; doch in ren toe. 7 Bruine hair, dicht in een
iedec fchuitje ftond een die een ge- gekrult, wierd rofch geverft: hoewel
kneufd takjen bamboespluims-gewijs andere het graeuw maekten. Eenige
in de nek vaft-maekte. 7 Grootfte hing los over de fchouders: andere
vaertuig was befchildert met rouwe bonden het in een tuit opde kruin,
gedaen ten van menfehen en vreemde fchuilende onder de kap vaneenpiekris-kraflen. Zy gebruikten roode fang blad: andere droegen hair naeupijlen en boogen: en, na dat eenige welijx twee vingeren lang, door het
woorden den matrofen toefchreeuw- middel-fchot der neus gaten een fluk
den, roeyden te rugge na ftrand: wel- bamboes of een fwarte pen, en een
ke Tafman achter uit liet leggen, en breede baerd zonder kneevels. Zy
liep tuflehen de vafte kuft (by alle hadden niet te ruilen als kink-hoovoor Nieuw-Guinaa gehouden) en rens, weinig kleinder dan een hoofd,
verfeheide groote eilanden, voor de op welke een wonderlijk geluid
vafte kuft wijd en zijd verfpreyd. Al- maekten. 7 Geen ruilden rookenze
hier naderden uit de wal vier fmalle eerft, niet ongelijk d'honden: had'
fchuitjens, met konftig beeld werk ge- den geen gaeding in fpijkers, gelijk
fnceden.gelijk een gekronkelde flang; alle de andere Zuid-landers. Haer
maer hielden op een roer-fchoot van vifch - Vangft ging vreemd toe. Zy
de fchepen af. Eindelijk fprong een bonden aen een rottihg veel kleine
halve klappes-doppen , kettings gewijs
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wijs zamen - geregen : ram melden de navel met een riem , anderhalf
met dit werktuig boven op hetwa- hand breed. De lendenen pronkten
vreemde ter , om de vifch by een te vergae-met een gordel van kleine hoorn
vangft: deren. In de fchuitjens lagen lang- tjens, waer aen een fmal lapjen hing,
werpig ronde planken , in 7 midden om de fchaemte tedekken ; doch almet een ftrik , welke voor fchilden zoo niet meer dan twee vingeren
gebruikten. Toen defe Zuid-landers breedte had, cn gints en weder flinvan boord Hapten, dreigde een de gerde, verfchafte het geen eerbaer
matroofen af te roflchen, fchudden- dekfel. Door 7middel fchot der neusdeheen en weder een fwaere knods. gaten ftak een varkens-tand of fluk
Gefwind roeyden defchuiten flrand- van een riet. Op de voor-en achterm zeden waerd : terwijl iemand uit den hoopfteeven der fmalle fchuitjens ftond
«3."" wederzijds op de boordenderfchuit een afbeeldzel, aldernaeft gelijkende
met een ftok klopte , niet anders of na een kleine leeuw. Een onder defe
een wapen-kreet maekte. Onder de- eilanders was zeer kluchtig: herhaelfe had een geruilt een out wambais, de alle de Nederlandfche woorden:
waer mede vreemde potzen uitrech- weshalven de naem papegaey kreeg:
tede alzoo het tellekens averechts hoedaenig ook fijn landsluiden hem
aentrok : dan overfijnbeenen, dan noemden. Tafman liep zedert voor
op7hoofd, dan met deknoop-gaten Moa dicht aen de vafte kuft ten anker,
achterwaerds. De fchepen liepeh vor- tien mijl boven Iamna. Hier quam
ders lanx hakkelig land : en fchudden een groote praeuw, voerende zevenden twaelfde der gras-maend door tien.mannen , die meenigte pijlen na
Aerd-bee- een fchrikkelijke aerd-beeving , ge-7 fcheeps-wand fchooten. Echter
"»ätg. duurende andethalf uur, diervoegen: klommen des anderen daegs binnen
datze fcheenen aen Harzen te flam- fcheeps-boord. De wond heeler Haelpen, in een vaerwater, alwaer't diep- bos vereerde aen een uit den hoop een
loot geen grond bereikte: vonden muts : de Iamnefer wilde dankbaervorders een hooge brandende berg op heidbewijfen: verzocht Haelbos beeen eiland, tuflehen welk en de vafte liefdeneder te zitten: begon voorts
kuft alwaer een andere berg boven fijn hair rouwelijk te handelen , en
de wölken ftak , doorzeilden -. tot kort by de grond van't.voorhoofdaf
eindelijk vervielen in wit water,door na de nek toe te vlechten : alwaer
een fterke ftroom beweegt uit het bondde einden der vlechten in d'hals
Eiland vafteland. Onder 7 eiland lamna ten toe. Vorders liep Tafman tuflehen
iamna: anker geloopen , zagen d'eilanden Nieuw-Guinaea en 7 eiland lnfou : en
Moa en Arimoa voorwaerds leggen. bragt. weinig meer als weinig woorder ulver De 1 amneefenpalten Nieuw-Guincea
devan lamna : namentlijk d'eilanden
inwoonders. benaeming Betaf toe en gaven zoo
landers noemden een boog, vertilia : Taelvon
veel te kennen: dat tegen d'inwoon- eenvaxken,paro: een mes,fappera: lamna.
ders aldaer geduurig oorloogden met koraelen, faffera: een fpijker, tortor :
pijlen. Dit volk was infchelijx fwait. flaepen, moeni: een tatte afphoo. Hy
Zommige droegen los gekrult hair, zeilde thans nevens Arimoa grooter
andere in langeftrengelsgebrey d, an- en hooger als 7 nabuurigAmoa, welk
dere twee dikke lokken nevensd'oo niet qualijk fwijmt na een toppersren. Alle pronktenze met vier vede- muts : liet Nieuw-Guinaza achter uit
ren op 7 hoofd. De mannen trokken leggen, alzoo noordelijk over ftaeg
den baerd uit: ftaken een groote bee fmeet: en liep buiten Schoutens-eiland
ne ring door d'ooren : aen de ring om : alwaer acht fwaere fchuiten op
flmgerde een fchelp niet ongelijk hem aenhielden. Ieder fchuit had weeenfpoor. Weinige,ofzy hingen om der-zijds een vleugel: beneden roey'thoofd roode roofen , en om den den in vier ryen twee en twee ; op de
hals varkens-tanden en kleine fchelp- vleugels zaten even zoo veel; doch
jens , aen een koorde zamen-geree met de voeten in 7 water. Naderende
gen. Zy bewoelde den buik onder ftaken een ftok om hoog, waer aen
een
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een wit doekje flingerde. Tafman liet in de Ternataenfche tael: Wat volk?
infchelijx de vreede viäg waeyen. De Een matroos, die de gezeide fpraek
Zuidlanders braken ondertuflchen fpreeken konde, fchreeuwde : Spande pijlen op haer hoofden : vifchten jaerden. Hy vraegde vorders, 'uit wat
een keten koraelen, aen een fluk land, en werwaerds ? Kreeg ten anthout gebonden en uit de kajuit ge- woord, van Moa na Ternaeten. Hier
fmeeten : riepen luids keels; doch opfnaeuwde de Zuid-lander: gy gaet
deinfden re rugge, zoo haeft d' hoog- metloogens om: ufchip isgeen Spaenfch;
bootfmans jongen opdetrompetbe- maer Hollandfch maekfel. Thans liet
gondeteblaefen. Dit volk was geel, Tafman een oranje-vlagge waeyen:
en dekte de fchaemclijke leeden. opwelk befchouwen de Zuid-lander
Doch'tbreeken der pijlen ging zeer wederom riep: gy toont u immers aen
plechtelijk toe. Eerft ftakenze den de vlagge Hollanders te zijn, ons veel
pijl hemelwaerd, en thans in 7 water: aengenaemer, dan de Spanjaerden? De
trokkenze op 7 hoofd aen twee ftuk- matroos bekende geloogen te hebken : 7 een fluk wierpenze weg aen ben; doch t hielp niet : alzoo zy zebak boord, en 'tander by ftuur- dert buiten fchoots bleven : alleenlijk
boord. Die den pijl brak Hond op, riep de voornoemde eens van verre,
en fprak veel tegen d'Hollanders : de- dat aen landovervloedig/>/V/a»g, klapwelkezulxvoor eeneedaen-namen. pes, patates , zuiker-riet en andere
Ieder vaertuig voerde acht of negen vruchten wiefchen.Tafman voer nooren twintig menfehen. Tafman reis delijk voort, tuflehen meenigte van
vorderende ontdekte des anderen eilanden en de ftraet die Nieuw Guidaegs een ander eiland en kromme nea van Gilolo fcheid, voorby Ceram,
elleboog van Nieuw-Guinaa : zulx Manipe , Bolao en Burro na de enge
vermoede, dat alhier een openinig opening , alwaer Pangefane aen bagwas tuflehen Guinaa en Gilolo : liet boord met klippen verwonderensaen ftier-boord ontallijke*groote, waerdigfteil rijft, en Botton op gelijkleine, heuvelachtige, klippige of ke wijfe aen ftuur boord. De dorre
laege eilanden leggen: had nu en dan klippen vertonen boomen en groene
blinde klippen, gevaerlijke droogten ruichte. In 't midden van defe ftraet
en zeer oneflene gronden : ankerde leid een rotze, wegens haer gedaente
de Galey genaemt. Eindelijk quam Tafman
Vreemde nevens een rotze, die by de vloed
Tafman, den vijftienden der zoomer- voor Bat*
voorval
fchuil
ging.
Alhier
quam
een
fchuit
tuffchen een
via.
met fes man aen boord : 7 hair hing maend op 'tjaer feftien honderd drie ""
Zuid-lanen
veertig,
voor
Batavia
ten
anker.
der en ma- achter lang af: een uit den hoop riep
troos.
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Befchry ving van America en 7 Onbekende Zuid-land.
y4igrt:tte/j hoedanige vogels
*95
y4i een vreemd beeft
396> 397
365
\ Arincheleca landfchap,
Fol. 258 y4//7 wonderlijke drank
179
\jibacatuaia een wonderlijk visje, Akambue goede geeften
177
157»379 Akoveka een vlek
439
\jibad een haven
' 2©7 Alagoa del Norte en Alagoa del gut
2
Albardaofia
landfchap
in
Florida
151
"jinbancay een rievier
34 >348
Albert Coenraeds zoon vander Burg
477
jlbafca lakenen
3°* Alcairaces vergiftige meeuwen
340
^Wati vreemd gewafch
9° Alchicbican een meir
253
^e/T^wfijnwonderlijketogt nahet Onbe- /fÄ/e^hoedaenige dorpen
451
75,204
kende Zuid-land, 578,579»58o, 581>582» „Alexander de fette Paus
Alexander
Picard,
ziet
Framf.
286
583,584'585
jibibe een gebergt
417
jtbibabafija paleis in de toppen der böomen,65 Alexander Seton
317
jibipones fchikkelijk volk
572 Alfonfus Aharadus fijn verrichting
276
Abraham Hoet
437 Alfonfus de Caceres
278
jfbrahamduVernefyT-ingtop
15° Alfonfus Calera
abrolhos droogten
3 s o Alfonfus Caßellanus fijn vreemd wedervaeren
2
214,215
Aburra valleye
93
I 2,
jilfonfus
Curiado
276
Acaiou, boom
,
9
jilfonfus
Fogeda
fijn
merkwaerdige
togt,
62,
Acamapixtli wonderlijk ten koning verkooren,
63,284
2
238.
fterft
. ..
39 jilfonfus de Pifa fijn wonderlijke reis
87,88
Acamariftadvan wondere koophandel
543 jilfonfus Sanchesde Huelva geeft de eerfte aenAcapulco vermaerdeftaden haven, 211,247,248
leiding tot ontdekking van America
42
Accayou een boom
394 jilibano een
flot
147
Accadie landfchap »havenen, rievieren, inwoon- jiüaguaci maegden-kloofter
307
ders
« 9 jUgua^tles Americaenfche uit-roepers
217
Achalctaui vreemd landfchap
146
402,405
2 2 jiflard Schoutenfijnverrichting
Achiote een boom
3 Allanfo Lopes de Moria450
x
Achufi een haven
47 Alouzie een eiland, ziet Lucia.
Ach een verlaete fterkte en'
ftad
284 Almagro de Jonge fijn verrichtingen ' 317,318
Aclat jonge kloppen, waerom levendig begrae- Almagiter
ftedeken
294
ven
3°7 Almeria een rievier
252> 25 j
Acomas wonderlijke boom
192 Alonfo Herrerafijn togt
540,541
Acoma- wonderlijk dorp
217 Alquimtex een cacique fijn merkwaerdige verAcos dorp
34 2
telling
279
Acucu een koningrijk
215 Alonfo de Opida.
5 50,5 52
Acuzamil landfchap
35 Alvarado rievier
252
Adadien een zonne-beeld
174 Alvaradus, ziet Peter Alvaradus.
Adargatis een godinne
.174 Alvaradus vermaerd hopman
85
Adhothuis wonderlijke vifch
118 Alvares Fragofo de Albuquerque
448
jidives wonderlijke honden
251 .rf/«« een haven
253
Adriaen Blök
123 Alvares Cabeca,fijn togt
556,557
Adriaen Claes zoon
406,408 Alvares Cueto
320
Adolf-vander Elft
389 Atvares Ordas
541
Adriaen Pater fijn merkwaerdige zee-togt, 186, Alvates de Savedra
577
187. fijn merkwaerdige verrichtingen, 415, Alyoxcucan
253
417,419. bloedige zee-zlag tegen Oquendo, Amadol Cabrera vind quik-zilver-mijnen 350
422,423 Amador da Rouge
508,509
Adriaen vander Duffen 469. fijn merkwaerdig .^mdiizumrhoedaenighol
162
verhael van Brafil, 479> 480, 481,482, 483!,
Amana
landfchap
der
Cofachiten
174
484
371
^.gydius Annim loopt de eerfte in volle zee 3 Amandelen ongemein lieflijk
Amapaia
landfchap
541
JEmilia een
fterkte
434
Amaro
verlaten
ftedeken
380
Aerd-beving in America 101. zeer wonderlijk
Amafis
Egyptifch
koning
22
237>238, 340
Amatique
landfchap
276
Affogados een fterkte 421,422,434,43 5,452
Argooden merkwaerdig, haer groot getal, 247, Amazones hoedaenigevrouwen, 333,537, rievier en landfchap
536,537,538
ongemeingrouwelijk, 248, 249. der Galtoijimbata
rievier
328
fers
22
AmhergrijS
\y\
Agazes reufen door de Spanjaerden uit-geroeit
Ambrofius
Alfinger
fijn
verwoede
verrichtingen
7
. ,
,
.
** '
552
Agherottnfe een tolk
125 jimeies
I
een volk
217
Agoutvs een vreemd beeft
199 '
America
is
by
de
oude
onbekend
geweeft,
4
,5,
jiguada Segura een inwijk
211
6>7>8,9,
en
bevolkt
kort
na
de
zond
vloed,
36,
Aguapa wonderlijke boom
292
37.
door
Noach,
37.
is
vaft
aen
Tattarye
39.
Aguacolla kruid
329
ver-
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verdeeling des z e k e , 281. hoedaenig ten
noorden is, 100,101. driederhande land-beftier aldaer
298
Americaenen wanneer America door haer bevolktis,io,n. konftige zilver-fmeeden,n.
op wat manier herwaerds quamen? niet te water,. 13,14. maer te land, 14. hebben kennis
der fond-vloed, 15. De Noorder-Americaenen zijn geen Pheniciers, 16,17. noch door
Carthaginienfers ontdekt, 18, 19, 20. Uit
over-een-komft der zeden en gods-dienft tuffchen haer en de Pheniciers kan niet bewefen
worden, datze van defe herkomftig zijn ,20,
21,22. noch ook uit d'over-eenkomft der
taelen, 23, 24, 25. Americaenen zijn verdeelt in by na ontelbaere taelen,25. erkennen Cham niet voor een vader, 25,2,6. noch
zijn niet herkomftig van de Joden of de
tien verftrooyde flammen lfraels, 26» 27.
noch van de Carthaginienfers enjooden, 27,
28. noch van de Noorwegers, 28 , 2 9 , 30,
31,32. Herkomft der Zuidelijke Americaenen, 32, 33, 34 Defe beftaen uit verfeheide Volkeren, 34, 35. geheugen van goddeloofe reufen, 37. Alle zijn herkomftig uit
Tattarye, 38. 39, 40, 41 42. eeten zeer aerdig
69
Americus Veffutius fijn t o g t , 56 , 57. vreemd
gevecht , 58. wonderlijk wedervaeren van
eenige fijner vlootelingen, 59. ftrijd twijfelachtig tegen de Canibaelen: keert na Spanje:
fijn tweede togt : ontdekt een beeftachtig
volk, en yzelijke reufen,60,6r. fijn derde
togt: ontdekt Brafil: fijn vierde togt: vind
wreede draken, 6 1 , 62. en meir-lpinnen:
keert te rugge
62
Ameflrü wreede koningin
22
Ana landfchap
556
Anacaona verhangt haer zelf
161
Ananas hoedanige plant
166
Ancifusfijnverrichting
63,64, 65
Andalien een valleye
568
Andraas de Ariflicaval429
Andraas Dorantesfijnvreemde ontmoeting 214,
215
jindraas Marini
453
Andraas Munes Iferrera
113
jindraas Salazar
3 57
Andraas Vidal488.
fijnverraed
508
jindraas eiland
2H
jindries Verontyn verrichtingen404, 406,408
fchandelijke nederiaeg
409
Anegada een der Caraibifche eilanden
184
Angafmayo rievier
294
Angelos een ftad 237. een bifdom
251
Anguilla een der Caraibifche eilanden
185
Angoango een dorp en wonder aldaer
349
Angola levert flaeven 388. een vlek
202
Anime vermaerde gomme
238
AnnaßohoptMin
H6
jindaguaylas een volk
34 2
jindes wonderlijk gebergt 295. een vrucht
296, 298. 341 > 342. wegen over het zelve

346
Angoyaca wonderlijke brug
342
A ngra befchry ving der
ftad
51
Anian een ftraet is nergens te vinden, 39. waerom zoo genaemt
42
Annaquito een veld
3 26
Annedda vreemde boom
120
Anolis zoort van hagcduTen
191

Antigua een der Caraibifche eilanden
191
Antiquera bifdom, 254. hooftftad
Antiochia ftedeken
293
Antonio ee n rievier
276
Antonio Alamino ervaeren zee-man
72,73
Antonio de Albuquerque
449»45i
Antonio Berreofijnmerkwaerdige togt 541, 542
jintonio Catalcantekafijnvervloekte toeleg 508»
509
Antonio Cunha de Andrada
* 487
Antonio Efpenis, 214, 215. fijn merkwaerdige
togt
215,216,217,218,219
Antonio Felke vanfijnvader gevangen
459
Antonio Marino
448
Antonius Mendoca
2C9
Antonius Muts
475
jintonio Nunnez Barreio
203
jintonio ff Oquendo Spaenfch ammirael,42i, 422,
' 423,486
jintonio Parapoava
446,447
Antonio Robles, 323.fijnvreemde nederiaeg ibid.
Antonio Sedenno 540. fijn togt
551
Antonius Sherlay Engelfch hopman 166, 276,
277,289
Antonio Orti^de Mendofa
435
jintonio Pacheco
229
Antonio Teiles de Sylvia
509,510
Antonio Vaes eiland 417. merkwaerdige verrichtingen aldaer
418,437
Anzerma
ftad
293
Apachitas bergen gods-dienftig gedient 306,
307
jipalache landfchap, gedenkwaerdige voorvallen aldaer
145,146,173
Apalachiten haer helden-daeden en merkwaerdige lift 173, 174. haer oorfprong uit de Tattars 176. hoe Chriftenen wierden
177
Apalchia landfchap
151
Apalito hoedaenige afgod
216
Apehous
538
Apiapetangas woeft volk
379
jiporath vreemde vogels
117
jipparituriers merkwaerdig geboomt
393
jippopanaca een merkwaerdige opfiender 307
Apurtoaca rievier
539
Apurwacque rievier
ibid.
jipurima rievier
324,340,343
Aquapulque een
ftad
108,112
Aquirga valleye
294
jiquivilco rievier
255
Arabiers offerden aen de zonne
175,305
jiranives een vlek
280
jiraueo ftrijdbaer volk 559, ^66. haer land 568,
569
Araya, merkwaerdige zout-pannen aldaer 549
Areitos merkwaerdige liedekens
161
Arend Corfen Niewwbaven
125
Arend voerd een boer door de lucht
245,246
Arenden hoe veelerley: haer wonderlijke aerd
138
Arequipa ftedeken, inwoonders
323,340
Argal Engelfch hopman
121
Aricaeenttad
101
Aris Claejzoon
109
Arma rievier
293
Armadilloszijn verfeheide
396
Aroca^totiaviex
538
jitouages een volk
173,178,180
jirougheun een beeft gelijkende na een bever
137
jtrmahJw volk
538
Eece 2
Aro-
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nigeftad, 114. leid verwoeft
507
jiroVocay een dorp
542
4 27,428,429
Arras een fchoone vogel
195 Balthasar de jitnezquit*
428
jirrecibo een
ftedeken
168 Balthazar Spinofa
Bagnola
graef:
fijn
merkwaerdige
verrichtinArryal een fterkte, 434. merkwaerdige verrichgen, 423,445,450. word geflaegen,453,454
tingen aldaer, 43 5,436,437. aenflag op het
neemt fijn zoon gevangen, 4591464. wederzelve loopt teloor
444,445
om geflaegen, 466. fijn grouwelijke vkcht,
Affabin de zon by de Mooren godsdienft aenge467, 470, 472, 474, 476. fijn wreedheid,
beeden met kaneel
175
489
Affapanik gelijkt na een eekhoorn
137
ftad
'75,305
Affareth landfchap
27 Baifampfa een
247
Affumcion hoofdftad
558 Balfas een rievier
45
Atabalo een koftelijk
flot
3 26 Barichena eiland
394>395
jiacama woeftijne
566 Bananas plant
Atahocan afgod
116 Banderas een rievier
252
jitaentfi'c een hemelfche vrouw
ibid. Bankert ammirael: fijn verrichtingen ,513,514,
Atocos,fijnnederiaeg
300
519,520. keert na huis, 521.
fterft
522
Atlas een gebergt
19 Baoruco landfchap
158
Atlantka van Plato
4 Baptifta jintonelli vermaerd veft-bouwer, 155,
Atlacttavaya een vlak veld
263
167,276,283,284
Atlijco een valleye
251 Baracao
ftedeken
154
Atoreus heeft kinderen by fijn moeder 98,151 Barbada eiland
189
Atrü een valleye
294 Barbara rievier
326
Attabalibafijnmagt en pracht, 90. onderhande- Barbados een eiland
197,198
ling met een Spaenfche biflchop: word gevan- Barboriere een Franfch fchipper
171
gen : 314, 332. bedingt fijn randzoen,9i, 92. Barboude prachtig eiland
191,192
word verworgt, 93. fijn oorlogen en wreed- Barientes een hopman
87
heid, 300. afkomft
345 Barlet Engelfch hopman
171
Atzompan valleye
238 Barnevelds-eilanden
109
Avanares een koningrijk
151 Bartholome een dorp
271
Auche een landfchap
148 Bartholomäus eiland
188, 575
Audheura vleer-muis
395 Bartholomäus Colonus , fijn merkwaerdige verA^ero hertoog
381
richtingen
43,44146,49
Aveseen eiland
195,408,415 Bartholomäus Sayltarfijnwreedheid
552
Auger Franfch opperhoofd
186 Bartholomäus de las Cafas klaegt över de wreedAuguftijn ftad en flot op Florida
149,152
heid der Spanjaerden tegen de Americaenen,
Auguftijn een uithoek, befchrijving, 443. ver75. fijn verrichting op Cumana, ibid. fijn verrichting der Hollanders aldaer
444
maerd boek, 156. verrichting in Nieuw AnAuguftijn Ruyz een Francifcaener: fijn verrichdalufia
550,551
ting, 215. wordvermoord
217 Barra een gat
443
Auguftusfijnzee-togt
1 Barra Canayou een
fterkte
447,448
Avondmael des Heere wonderlijk nagebootft Bashabes volk
122
310 Baffikeett na Holland
5*4>5I5'
Aury wonderlijke oolye
435 Bartholomäus Gofnold
139
Aut^olkonrng van Mexico
243,244 B«r«<uierjhaerverhuifing
14,161
Aymoray me rkwaerdig feeft
311,312 Batata fmaekelijke wortel
224,285
Aygnan een duivel
534 Baucius Gapetus befchermer van Spanje
35
Aymures vo\k
380 Baviaenen eertijds voor menfehen gehouden
Axayca koning van Mexico
243
17*18. vreemd gevecht met de zelve,-84. een
Axaguas volkfchendig vermoord
552,553
die wonderlijk was
270,408
Axi peper
224 Baut hopman
448
Ayotextetlarr een landfchap
248,249 Bayla Baya
106
Ayrache, vreemde vertelling der zelve
343 Bayamo rievier voort-brengende ronde fteenen
Azcapuzalco een ftad, 219, 239. ftormender
154
hand ingenoomen
240 Beaterü Cuova, haer fchrikkelijke godloosheid
Aplan een vreemd volk
220,238

9°

B.
2
BaalHanan Edomitifch koning
5
Baatzebahim afgod
174
Baal-zebub
I74>3°5
Bacalar een landfchap
260
Bacchus eiland, en des zelf inwoonders,119,120
Bahabonieen rievier
161
BaW gezeid een heer
174
Bahia de Fonfera
274
Bahia todos los Santos
383,
384.393
Balthasar de Galtegos
146
Baldivia door honger verlaeten, 113. hoedae-

Beaumondfijntwift met Goch
514
Beauport een haven
120
Becune een vervaerlijke vifch
194
Beeken zeer vreemd
274,335
Bei afgod
23
Beeld van marmer zeer wonderlijk
72,236
Beeiden zeergrouwelijk,8i. wonderlijk 349
Beeft zeer (linkende
342
Begraefenis zeer afgryfelijk, 307. vreemd 303
Beiren haer vreemde natuur, 125. wonderlijke
,.
, •
272,273
Behta een eiland
\ 98
Belez
ftedeken
292
Bematim landfchap
115
Bengala vreemde voorval aldaer
256
Bento Salvadors voorflad
404
Ber-

Bergen zeer vreemd, 255. altijd fmookende, en
lijkedagen en nachten:daeuw: ftroom: fteewondere voorval aldaer
273,274
ne rif voor de ftrand, 360. afdeeling van Brafilin veertien capitanien, 360, 361. wonderBergo landfchap waerom zoo genaemt
42
lijk water: de grond zeer» verfeheide : booBermudes eilanden ha«r gelegendheid: lang onmen, 361,362. meiren merkwaerdig : brafibezichtigt: waerom zoo genaemt: levert amlien-hout, 362,363. is geen aerdbeeving onber-grijs: is verdeelt in kabelingen, 171. een
derworpen,363. voornaemfte Volkeren, 368.
kerk alhier geflieht: vuurfchaer gefpannen :
369,370,37t. by hoe veel uitheemfehe Volfterkten gebouwt: havenen: klippen: ftrand:
keren meer bewoond word: verdeelt in vijfgrond verfeheide: putten: lucht: tweemael
derley menfehen, 376. en negen landvoogdyoogft-planten:verkens: zijdwormen: tabak,
fchappen, 377. eilanden, reeden en zee-kuft,
fchild-padden, hoe gevangen , haer eyeren,
392,393. haer magt toen Ceulen en Gyffeling
I72,cederen
172,173
Bernardijn Beitran
215 vertrokken, 392, 393. haer toeftand toen
480,
Bernardino Mendofa
134 Vander Duffen na Holland keerde, 479,
J
Bernardijn Igniguezfijnverrichting
72 481, 4 8 2 , 4 8 3 , 4 8 4 . oorzaek van t ver val
der Weft-Indifche maetfchappy aldaer, 506,
Berftetfijnwonder gevecht
425
507,508. ziekten in Brafil merkwaerdig 534,
Bualcazarfijnverrichting
316,332
Beuchio Anacauchoafijnhof-houding
50
535
Beuningenfijn vreemd onthael
103,104 Brafiliaen fijn wonderlijke ftoutmoedigheid 26
Bevers naer natuur en neften
127,128 Brafiliaenen haer oude dragt, 359. zijn ftoure
viflehers, 360. haer geftalte, ouderdom en'
Bewind-hebbers der Weft-Indifche maetfchapmanier van leven: hutten: fpijs en merkwaerpy haer mifnoegen
527,528
dige toebereiding der zelve, 364. drank, 364,
Bezerril Spaenfche hond, vreemd bedrijf
93
365. verfcheidentheid van drank: tabak-zuiBezoar-fteen in wat beeften gevonden
273
Biberibi rievier
387,444 gen, 365. geweer , vreemde werp- pijlen :
fterkte der inwoonders, 366. haer gemeine
Biegt in Peru merkmaerdig
310
tael, 366,367. zijn ftout en ftrijdbaer, 376,
Bilbao hopman, fijn helden-daed
318
Bilcaconga een gebergt
343 377. eten gevangenen en kinderen, 377. hoe
Bilcas paleifen
342 zieh hebben gehouden omtrend de Portugeefen en Nederlanders: als ook hoe zieh eertijds
Billen van mans gebraeden ter tafel gebragt
ophitften tegen de Portugeefen, 532, 533.
14
haer bevelhebbers: vrouwen: oorlogen: waBimm't eiland
143
Biffegros eiland
420,421 ter-togten: wreede/veld-flaegen, 533. wonderlijke mishandeling der gevangenen,533,
Biffis eiland
420
534. zeer gequelt van de duivel, 534. erBladeren voort-kruipende als wormen
76
vaerne genees-meefters : merkwaerdige ge1
Blaewwen-haenfijnverrichting
57°> 57
neefing: befchreyen en begraeven der dooBianca eiland
252,413,415
den
535
Blanco een ftroom in welk hout met fteen be- Bram'fmaekelijke vifch
t)6
groeyt
271' Brava eiland
102
Blafcus Nunnez Velafijnmerkwaerdige verrich- Breton eiland
117
tingen
95>3I9» 321, 334 Brevier, iets merkwaerdig omtrend het zelve
Btemyes een goddeloos volk
22
Bloedig water wonderlijk
104
91
Bloed-fchande zeer vervloekt
98 \ Briareus een reus
37
Bogota een cacique
290 Briftok Engelfch edelman
173
Boharts hopman
463 Broed-baey
166
Boavißa heerlijkfpeelhuis
485 Brouwers-haven
113
Bai/«* Benediftijner monnik
48,49 Bruiden goddeloos beflaepen
154
Boomen wonderlijk
393,269,279,539 Bruiloft zeer fchrikkelijk
508,509
Bonagre eiland
,
408,415 Bruin een
fterkte
444
Bongarfin fijn verrichtingen 434, 437, 464, Buena Efperanca
ftedeken
275
465 Buenes Ayres een
ftad
556
Bonite zoort van vifch, 185. ongemeindik
56 Buena Guia
210
Borondon een eiland niet te vinden
208,209 BuÜeßraetenkeett na Holland
514,515
Borften van vrouwen ter maeltijd gebraeden Buretiaiva een Tapuyer
447
.
14 Buritica goud-rijk gebergt
293
Boots-gefellen vijf in getal, haer verwonderens- Buytron een vlek
253
272
waerdig weder-vaeren, 173. als ook van twee Byen in Guatemala hoedaenig
andere
447.448
Boudewijn Henrixzoon, 198. fijn verrichting 404,
406,407)408,423 Caaguaren fchrikkelijk volk
572
Boyes vreemde priefters, 179. haer merkwaerdi- Caaopia een vreemd boomtje
188
ge handeling met zieken
184,202 Cabamas haven
408
Boy-ete vreemde
flang
398 Cabo de Corrientes waerom zoo genaemt
143
Braeden van levendige menfehen gantfch wonCaboDelle
fterkte
471
derlijk
133
279
ßraeken zeer merkwaerdig
170 Cacavata een drank
Cacocheira
een
vlek
385
Brafil eerfte benaeming, bepaeling, ontdekking,
Cachoera
een
vlek
384
358. Portugeefche volk-planting derwaerds:
365
d'eerfte Jefuieten, die over-fcheepten, 359, Caci een drank
TJacaobekendevrucht,273,268.
verftrektvoor
360. markwaerdige winden: lucht even-geEeee 3
geld,
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geld, 230. verfcheidentheid der boomen,23o Caracato een valleye
349
231,232,279 Caracolis koo p e r e p ronk-penningen
178
Cacaventli aengenaeme vrucht
231 Caracaracoles hoedaenige mannen
162
Cachaos een boom-vrucht met welke fterke han- Caräibanen ziet ookCanibdles verhuifen na Mexidel gedreven word
81
co 173. zijn eertijds Cofachiten genaemt: beCaciquen, haer vreemd onderzoek na toekomteikenis der naem Caräibanen : haer twift met
d'Apalachiten 175, 176. worden onderlingh
ftigedingen,i63,i64. hoedaenigeertijtshaer
twiftig: bevolken uit Florida de Voor-eilandragt op Hifpaniola
159
den van America 176. hoedaenige menfehen
Cacoerai yzelijke klippen
36i
zijn 177,178. befchilderen't licchaem wonCagmito een vrucht
294
derlijk : haer vreemde pronkeryen: iets wonCahay een landfchap
158
derlijx
in haer tael: haer oefening, zeden en
Caimans twee eilandekens
408,419
onwetendheid
178, 179- fpijs, offerhande,
Cairabon een rievier
168
priefters,
duivel-dienft
, tovenaers en oude
Cairo heerlijke ftad
72
overlevering
179.
haer
gevoelen
van de ziel
Caizimu wonderlijke rotze
164
179,180.
van
de
donder
:
haer
hutten,
bedCalebaffe boomen
188
den,
keuken-tuig,
fpijs,
drank,
hoenders:
Callacan een vlek
207.^
manier van verhuifen: vuur, eten, krabben,
Cali valleye
293
fchepen» •fpeel-tuig 180. vreemd gezangen
Calibiten komen over-een met de Canibalen
dans: merkwaerdige braflery: vaften, fchild173
wachten en oorlogs-kundfchap: onthael van
Calkhoe een wild man
ior
vrienden en vyanden zeer wonderlijk 181,
California togten derwaerds, 205,206,207,208
182. zoodanig ook haerkrijgs-tbgten, hin209,210,211,212,213. befchrijving van dit
der-laegen en gevecht: rouw over nederiaeg
eiland
213,214,215
zeer naer: wreede handel met de gevangeCallao de Lima ftad, merkwaerdige verrichting
nen: haet tegen de Engelfche 182. en Spanaldaer
112,338,339
jaerden 182,183. manier van houwelijken
Calvarien een berg
3^4
zeer vreemd: veelheid der wijven: ftraf wegens overfpel: kinder-baeren en kraem uitCamachiron, een land droft , fijn vreemde behouden merkwaerdig : naem geven aen de
jeegening
87,88
kinderen: boog-fchieten 183. inhulding tot
Caman merkwaerdig feeft
311
foldaet wonderlijk 183. worden doorgaens
Cameron Americaens veld-heer: fijn verrichtinzeer oud: haer ziekten cn vreemde geneesgen, 452, 464. 488, 509/510. fijngefanten,
middelen
184
476
J
Caramatex
een
cacique
175
Camoteia t eerfte huis op Hifpaniola
161
293
Campechiets
258 Caramanta landfchap
Carangue
koftelijk
paleis
326
Campechium vermaerde ftad: haer befchryving
Caraques
haer
vreemde
dragt
328
7^.73*259,260,438
31
Canada een rievier
H 8 Carafche vreemt fchurft
Carcaparilla
een
p
lant
272
Canapeys landfchap
292
Caravaya landfchap
346
Canapote een meir
286
Carbet eet- plaets
181
Canarifche eilanden van wie ontdekt
37 Carel-Mappaftedekenverbrand
113,570
Canares volk
328,332 CarelDievaro ammirael
475
Canas koud geweft
347 Carel de negende Franfche koning
99
Canches volk
ibid. Carelde vijfde kaifar
171
Canguißa Tattarifch koning fijn oorlogs-dae- Carels-burg uiterfte hongers-nood by de bezetden
39
zettelingen,98. Word uitgemoord
99
Canela vrucht
330 Carel Tolner fijn verhael wegens den toeftand
Cannete een vlek, 339.
ftedeken
571
van Brafil
497;498
Canibales haer merkwaerdige woonplaetfen,44
Carex
eiland
286
vermoorden de Spanjaerden, 168 haer ver377
feheide benaemingen, 173. wegens haer her- Carioes volk
komft verfeheide gevoelcns
ibid. Caripana land-vooehd
541
280
Canides de fchoonfte en vernuftigftc vogel des Carlos vlek
aerdboodems
195 Carmenga berg vol toorentjens
345
2
Caoven groot feeft
398 Carrapa landfchap
93
Capacrayme wonderlijk feeft
309,310 Cartama landfchap
ibid.
Capacypanqui Peruaenfch koning , fijn helden- ! c*rtf]agena landfchap en ftad, 285,286. ftede
daeden
34
kens daer onder gehoorig
287
Capahaeen fterk dorp
147 Carthago ftedeken, 294. oud Carthago verbied
Capaguao gebergt
391
de zee-vaert, 4,28. haer tael
26
Caparra
ftedeken
167 Carvayalesfijnverrichting
322,323
Capivaribi rievier, 462. een reduit belegen en Carito Salvadors voor-ftad
403.404
verlaeten
463 Caryoghs een volk
37i
Capivartbi een dorp
452 Cafa-Nova Franfch hopman
100
Cafullana koningin
^ 4 Cafpar Coligni
97
359
Capybara een febaedelijk beeft
225 Cafpar Lemmius
Cafquin een landvoogd
147
Qaffine
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woeft: haer goud-mijnen, 559. tael, 559,
Caffme een drank
' 49
560,561,562. vruchtbaerheid :twee bifdomCaftroftad,3 29,570. verbrand
113
CaßeüodelOro landfchap
281 men: inwoonders, haer dragt, fterke vrouwen en hutten, 562. huis-raed,landbouw,eten,
Caßellionfijnwreetheid .
75
Cafflterides of Vlaemfchc eilanden
16,17 drank, koophandel met vrouwen , vreemd
I2
vryen en voltrekken van houwelijk, 563. bruiCaftorium wat het is
8
loft:
ontweldigen van vrouwen: een vrouw
Catamazin vermaerd veld-heer
81
word boven de andere bemind: min-y ver der
Cafcwwez, vreemde inwoonders aldaer
313
mannen: wonderlijk baeren: hertrouwen der
Cataminus een vorft
78
weduv/en:
gods-dienft: gevoelen van fterven:
G m * merkwaerdig kruid
110
begraeving der opper-hoofden: wapenen en
Cavinas volk
347
vreemde booden, 555. lucht,fneeu, winden,
Caunaboaes verrichting
48,49 bloemen,gras,genees-kruiden .wegen, 566,
Caunana landfchap
162
rievieren, 567. wild gediert, 372, Chileefen
Caucatievier
287,293
ftaen tegen de Spanjaerden op, 568. haer zeeGwtfo grootfte rievier van C«&*
153
kuft, 571. is zeer veel ftormen onderworpen,
C**v« rievier
34°
113. en ellendigmishandelt van de SpanjaerCaxamalca Peruaenfche ftad 3I3>3I5»340
den
114
C*yo« zoort van zimmen: wonderlijke vertelling Chimo valleye
336
van de zelve
9
397» 39§ Chimila een land vol fchoone vrouwen
287
G»>o vreemde dans
312 China hoedaenige wortel
272
. Ca%abi wortel
88 Chinca valleye
339,340
Cazibaxagua vreemd hol
Chincacocha een meir
342
Ceara heeft zilver-mijnen
Chineefen verdeelt in driedetley gods-dienft,
Cedros een eiland
207
33>34. haqr letters
34
Cecori een dorp
274 Chiribichi landfchap
550
Cedatilla een kruid
224 Chifca een
flot
147
Cevola gebergt
214 Chiuppa, fijn vreemde manier van eeten
87
XTÄÄCO wonderbaere jagt
348 1 Chiurutkal een febooneftad
78,79
Chachalmua ongemein wreede priefters
236 Chocolata hoedaenige drank •
230,231,232
Chalco landfchap
241 Cholola een ftad, en vreemde voorval aldaer, 245
Chachapoyat amandelen
296 Choluteca een land
274
Chacama valleye
336 Choncucos landfchap
296
Chagre een rievier
284. Chontal-, hoedanige tael
260
Chalaque landfchap
»46 Chontales woeft volk: haer tael
275
Champlain een meir
1*9 Chovacoet rievier
122
Chanca afgod
357 Chrißoffeleiland
201,202,203,204
Chancos reufen
294,299 Chriftoffel ArciffeusMti\n zeer merkwaerdig verChaoufarou wonderlijke viflehen
119 hael van de verfchijning des duivels, 373,
Chäpultepec een berg
263 374 , 375 376. fijn land-togten , 446,
Chartas land vol fchaepen, 347, haer befchry.
447 > 448 > 449» 45o, 452, 453.454»455»
ving, 347,348. zeekuft
354
Charimange een tovenaer
3 57. 3 58 456. wonderljjk gevecht by nacht,458,459,
460, 461,462, 463,464, 466, keert voor de
Chafquü merkwaerdige poft-booden 302,303
derde mael na Brafil: onluft met graef MauChaunaria hoedaenigen uithoek
17
Chawonoks een volk
* 36 rits aldaer, 477. fijn brief, 477,478. verfeheide gevoelens ovefc fijn Opioiden na Holland
Cbefapeak een inwijk
134' x 36
Chetula een vlek
254
479
CA iachiapoyas landfchap
34 l Chriftoffel Colonus ontdekt America, 4,280. fijn
afkomft, en merkwaerdige nagelaeten erfenis:
Chialco een koningrijk
80
vlijt omtrend de zeevaert, 42. by wat gele»
Chiametla landfchap, en haer inwoonders, 225,
gendheid den togt na de Nieuwe weereld in
226
'thoofd krijgt, 42, 43. verzoekt vergeefs
Chiapa bifdom ,269. vlek,270. rievier en valvaertuig, om een togt derwaerds te doen tot
leye
271
Genua, als ookby d'Engelfche en PortugeeEen Chiappen een bloedige afgod
287
fche Koningen : vaert eindelijk op koften der
Chiapaes een koning
66,67,70
Caftiliaenfche kroon: de vlootelingen ftaen
Chiapanecat volk
269,271
tegen
hem op: ontdekt Hifpaniola, 43. bouwt
Chiafichio vreemd koning
45
aldaer
een houte fterkte.keert na Spanje: word
Chiaponflaetde Spanjaerden
72
ammirael: ftaptop Guadalupe uit, alwaer een
Chicacolla een dorp
147
fchrikkelijke vertooning ziet, 44. komt op
Chichimecas woeft volk
219,220,225,229
Matanino by yfelijke vrouwen bewoont, 44,
Chicoza een dorp
147
6
45. word van de Canibalen ßoutmoedig beCWc« drank
5 3
vochten: en vindfijnvolk op Hifpaniola verChicora landfchap
144
Chicomucelo een vlek
271 moord, 45. en waerom, 45,46. bouwt de ftad
Ifabella, 46. ende fterkte fant Thomas, 46,
chiglia een heerlijke ftad verwoeft
84
47. bekomt veel gouds: ontdekt Iamaica en
Chi% valleye
*
296
Cuba, 47,48. fijn vreemd wedervaren op CuChilam waerfegger onder de Canibalen
258
ba , 48. timmert 't flot Conception: fijn volk
Chilca valleye
339
bedrijft
fchandige overlaft op Hifpaniola :
Chilkuchima Peraaenfch veldheer 300,314,315
word
beloopen
van een yfelijke ftorm: keert
Chili een valleye
567
na
Spanje.
49.
en
weder na Hifpaniola, 51,
Chili haer lengte, breedte ,jaer-getijden, vruchloopt groot gevaer : Ximenes ftekzich tegen
ten , wonderlijke daeuw, 558. tweederley
hem op, 52. word gevangen: fijn vierde togt:
fchaepen: aerd-gewafch en wijn : leid meeft
on-
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67
ontdekt CojKer* een land-vorft
ongeluk en aerdige vond: fterft, 53 i
Cornelü Caroen
,
,. 527
Cuba en Trinidad
54°»*54 Cornelis Corncliftoon To/fijn merkwaerdige verCMMW M ^ » r « fijn merkwaerdige togt 72
richtingen,^, 427 z^t Houtebeen.
Chrißoffel Xieuwpoort Engelfch hopman 276,Cornelis Cornelifzoon Oolie
41 *
J
139, 140
86 Cornelis Janfzoon, fijn vruchteloofe togt
112
Chrißoffel Oft«, 85. vermoord
500 Corrientes een uithoek
210
Chrißoffel Santches .
318 Copileen tovenaer
238,220
Chriftoffel Sofafijnhelden-ftuk
500
95 Cornelis Niewtolandfijnverrichting
Chrißoffel Sotehts
134
191 Croffeftadverbrand
Chriftovaleihnd
72
506 Cofumel een prachtig eiland
ChnftovandeBarros Cardofa.
193
281 Courbary vreemde boom
CÄttc« een beeft, 293. zee-flekjens
192
329 Coyduyou lichtende vliegen
Clyuiqmayo rievier
1 =0,205
346 Croix een haven
Chumbibiloas volk
281
328 Cruz laXfial een v\ek
CJ>«>»Je landfchap
185,186
342 Cruz eiland
Chupai een groote vlakte
349 Cu een heerlijke tempel, 242, 243 , 244. 2verChuquiabo landfchap
brand
45
348
Chuquingofterkflot
ibid. Cuba heeft ve/fcheide benaemingen gehad: lengChuquito landfchap
te en breedte van dit eiland : is vol geborgten
49
C.ibanitsftrijdtegen Colonus
vifch-rijke rievieren: wijngaerden , gevögelt,Cebola magtig land : merkwaerdige voorval al
flangen, fchild-padden, koeyen »verkens, kodaer
208,209
:
toen
, door de Spanjaerden ontvolkt, 153. de
Cia een vlek
grond
vruchtbaer: de lucht gemaetigt: godde106
Cica een drä'nk
loos
beflapen
der bruiden aldaer: ftedekens
209
O'cMj^Me.rievier
van
Cuba
154.
waer döor zoo ontvolktis 156,
52
Ciguauos wilde menfehen
*57
Cima woeft gebergt
293
228 Cubagua eiland en fterkte aldaer, 548. als ook
Cinalia landfchap
peerl-vangft
75
ibid.
Cinaloa landfchap
ftedeken
329
Cinciayema afgod
340 Cuenca
254
Cinto valleye
335 Cuertlavaca merkwaerdig vlek
Culhuacan
landfchap
22o
289
Cividad de los Reyes ftedeken
t}66
250 Culen heelzaem kruid
Chanchinoltepec een vlek
Clara eiland 332. rievier
354 Cumana uitgemoord, 75. een groot land, 549.
haer inwoonders, zeden, geboomt en beeften
121
Claudia eiland
549,450. gevngelten vifch
550
Coalpopoca een koning
80,246
230
Coatepec berg, en wonder aldaer voor gevallen Cumbeba brengt cochenilhe voort
3°2
12,20 Cumbi zoort van lakenen
450,451
Coatlan gebergt
255 Curacao, befchryving van dit eiland
Curacen
hoedaenige
heeren
565
Cocaftedeken,333. en wonderlijke vrucht 296
Curacas
Peruaenfche
land
heeren
301
Coche eiland
548
Curiana merkwaerdig land wegens peerl-vangft
Cochinillie
223,230,251
x
, 54» 55
Cocos-boomen
99
Cocoi merkwaerdige vogel
382 Curkhame zeer koftelijke zonne-tempel 344,345
Cod een inwijk
*22 Cufco befchryving der ftad: vreemde beufelingen
Codecho een land, en verrichtingen aldaer
63 van d'oorfprong, 343,344,345. zonnen-dienft
aldaer zeer vreemd, 346,347. word ingenooCofachiten haer merkwaerdige oorlogs-daeden,
men
93.300,315
I73.I74- vereenigen met de Apalachiten 174
329
Chongo rievier
3 2 8 Cuxibamba merkwaerdig dal
Cuyocan
vermaerd
dorp
237
Coiba landfchap
.
701
Colibrey een gaedfloos fchoon vogeltje
200 .Cuyocan een ftad, merkwaerdige verrichting al240,244
CoHao een groote vlakte
296 ] daer
Coff^volk
348| Cuytla\acan een ftad, zeer vreemd vermeeftere
2
CoUique valleye
335'336
4i
Cohiaca een heerlijke ftad : merkwaerdige boc- Cuzcatan een dorp
274
ken : prachtige kerken en yzelijke ofterhan- Cuzcovkca wonderlijke offerhande
308
den aldaer
77 Cyperen-hout
192
Commany 1 a n dfchap
409
Commendo Africaenfche reede.
470
D.
Commendaoura Tapuyer
447
64
Compofteüa
ftedeken
225 Vabaiba een koning
294
Comogrus,fijnkonftig paleis
64 Dagua rievier
Con wonderlijke afgod
345» 346 Daniel Tuckardfijnverrichting op de Bermudes
Conception
ftedeken
280, 568
171
Connariten een volk
300 Danta wonderlijk beeft
270
Conchos volk
2l6 Danzeryen zeer vreemd
268,279, 365,366
Condefuyo landfchap
346 Darien een rievier, 70,284. eenongezond landConfinesftedeken,569. land rondom 569,570 fchap, 284,287. eenlaegekuft
158
Confota rievier
294 Davis
205
Contera hopman
329 Deliges
flot-voogd
512
Copavacana vlek en wonder aldaer
349 Defaguadero rievier
278
Copanavazüa een land, 269. hooftftad
271 Defeada eiland
193,194
Copin Tapuyer
446 Defnambuc Franfche landvoogd 196, 202,203
Vt-
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21
Defpoplada land vol paerden
557 Duivels-beelden op fchepen
ibid.
Deucalion en Pyrrha
' 4 Duivels-dienft waer onderhouden
Dezeiba boom ongemein dik
278 Duivels-fpraek 307,311.fijnverfchijningen zeer
merkwaerdig 373,374,375- antwoord uit
Diamant een merkwaerdige rotze
197
doods-beenderen
179
Cwfowatbeteikent
26,161
Duiven
zeer
vreemd
109
Didac. Almagrode jonge vermoort Fr.Pizarrus 94
437
2 0 D«i<u«*Ao/luitenant
Didacus Alvaradez/
3
Du Pont Franfch hopman
378
Didacus Gottierez fijn gedenkwaerdige togt: Durango een
ftad
229
Word byfijnvolk verlaeten: door nieuw volk
E.
geftijft:dreigtC«»wcAir«/ite braeden 87. word
Ecaregniendi een wonderlijke rots
116
door een Indiaen beftraft: vind een ongemakEcatepec
een
berg
271
kelijke weg en vreemde hutten: lijd fwaere
honger: is zeer wreed: word verflaegen
88 Ecatepeque een dorp geplaegt door flangen 269
315
Didacus Salazar, fijn wreedheid met een hond Echt- breuk, by wie zeer wreed geftraft
Eek-hoorens
fefterley:
doen
groote
fchaede
257
93. word fteevoogd van Cufco, en Peruaenfch
261
maerfchalk93.trekt naCfo'/i:word verworgt94 Eelanden waerom zoo genaemt
Eerft-geboorene
zoonen
geoftert
15 r
Diego Almagro 567. fijn verrichtingen 313,314,
<l Egydius Fletfcher
4°
Diederik JYaerdenburgfijnhelden-daed ,389. vorEgnoge
een
wilde
vrouw
101
dere verrichting
417
175
Viego Centeno bemächtigt Cufco zeer merkwaer-Egyptens afgoden-dienft
Eiland
zonder
grond
109
dig 322,323. word ellendig geflagen 323,324
Diego Flores,fijn ongelukkige togt
575 Eilandeken vreemd gevoelen van het zelve 274.
Diego Garcia pieloot
556 een ander zeer merkwaerdig wegens gevögelt1
,
390.39
Diegos Garzeas
320 ,
274
Diego Mendez de Valdexfijnverwijfdheid
167 El MalPais zeer vreemde heuvel
335
Diego Mendoza de Furtadofijnontijdige kloek-Elemi hoedaenige gomme
6$
moedigheid
402 Elizabeth hoadilla
Elias
Herkmansfijn
verrichting
in
Chili
114.
zeer
Diego Morafijnverrichting
322
Diego Munnos de Camargo
238 merkwaerdige land-togt 494,495 ,496,568,
26
Diego Nicuezafijn-merkwaerdigetogt 63,64,283 Elifa wat het beteikent
424,425,426
Diego de Ordas 252. fijn merkwaerdige togt 540Ellen Smient
541
Diego Palameque
544 Emeria landfchap
203,404
Diego Pizarrus geflaegen
316 Emmanuel Menefes
Emmanuelde Moraez
27,366,367,368,451
Diecus Velafques 72. verwijft Cortefius ter dood
77. (licht op Cuba deftedekensJago,Baracoa, Emmanuel Portugaels koning ontdekt Ooft-lndien
4
Salvador en Trinidad 154. fijn wreetheid 275
Dieren-huis wonderlijk
267 Emmanuel Roderik,fijnmerkwaerdige togt 494
378
Dieven-eiland
106 Emmanuelde Sa
37
Dirk Hoogftraetenfijnvervloekfe verraderye 509, Enceladus een reus
210
510. beftooktSchuppe
520,521 Engama een uithoek
112,422
Dirkdelfyiter
418 Engelbert Schutte,. fij n helden- daed
574>575
Dirk Simonfzoon van Uitgeeft,fijnverrichtingen Enoo woefte menfehen
ftedeken
228
199,413. tweedetogt
4*4 Erena een
164
Dochter, haer heldaedige dapperheid
285 Erfenis zeer vreemd
29
Domingoftadop Hifpaniola: kerken, kloofters, ErikKguder ontdekt Groenland
paleifen, Latijnfchefchool, gaft-huis, aerts- Erouaca een reus diefijneigen kind'ren op-at 572
bifdom, fterkte, handel 160. haer groote on- Erythreefche of Roode Zee, waerom zoo genaemt
25
gelegendheid
416,417
ibid.
Dominicui eiland
44 Efau waerom Edom genaemt
Dominicus Gurgiusfijnhelden-daed 99,100,148 Efdre fijn getuigenis van de togt der tien flam27
Dominico eiland : verdichtfei der Caraybanen men
alhier 195,196. een
fterkte
49 Efmarauden, gedenkwaerdig verhael van de zel288,328
Domingo Calabar een zeer fterk man
455 ve
288
Donder fchrikkelijk4i6.hoe ge-eert in Chili 564 Efmaraud-pielaer
ftedeken
225,489
Donnacona een koningin
120 Efpiritu-Santo een
DonnaPaula
33° Eftevanico eenMoor merkwaerdige landtogt 207
29
Dood-vonnis zeer merkwaerdig uitgevoert 518 Bjtoti land by wie ontdekt
Doopen zeer merkwaerdig
258,265 Ffitrgi een wit koraelwordop een wonderlijke
wij fegevif cht
119
Dorade zoort van vifch
185,387
Dorpen driftig opbiefen 348. zeer vreemd ge- Ena in d'heidenfche gods-dienft gefchreeuwt en
waerom
226
bouwt op paelen
58
Dorth kolonelfijnverrichting en dood 402,403 Euemond Maffe merkwaerdige verrichting 120
ftad
19
Dourmigas Franfche hopman
391 Eufebe,s een wonderlij ke
543
Draek in de Hefperifche hoven,watbeteikent 37 Ewaipanoma mifmaekt volk
Drank zeer grouwelijk
266 Eyffens raeds- heer, ellendig geflaegen 463,464
F.
Draough koning wonderlijk genefen
372
141
Drie-eenige God of by de Peruaenen en zommi- Fales een fterke water- val
429
ge andere hcidenenisgelooft
311 Farfanes twee broeders, haer mifdrijf
194
Drift-zanden merkwaerdig
393 Fauvtes hoedaenige vogels
Droom zeer wonderlijk
238,239 Ferdinand de jilarcon fijn merkwaerdige togt in
de Zuid-zee
„
110
Druides priefters
22
DuartaGomesdeSilvtira
496 Ferdinand Cortefiusfteektuit Spanje over na Iucatan: ftrijd aldaer: vermeefterd deftadPotanDuatte Albuquerque
ifyi 423,431
Ffff
chanum:
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^„« W ,vordterdoodgedoemt:ftichtdeftad I Fran^^rvayaks^tVela9S.
wordleven
dig
gevierendeelt
96
VeraCrux 77. trekt met de ^empoalenfers te
Francifcus
Draek,
fijn
geringe
afkomft
en
heldeneen Muteczuma: word heftig beftreden van de
Tafcaltecaners: neemt Tafcaltica ftormender daeden 134, 156, 338,339.! togt rondom
hand in 78. heevig gevecht binnen Chturutecal: d'aerd-kloot 101,102.fijnvordere togten 102,
152,211,212,213,283,567
fterft
284
trekt na Tenuftitan: ontfangt rijke gefchenken
Francifcus
Fernandez,fijn
merkwaerdige
togt
72,
van Muteczuma 79. trekt Mexico in: word ont257.258,278
haelt by de hovelingen van Muteczuma:
161
neemt hem gevangen 80. komt binnen Tenu- Francifcus Frank raeds-heer
Francifcus
de
Fuentes
fijn
verhael
423
ftitan eil. bezichtigt d'heerlijke luft-huifen82. , -—~y------- _
Francifcus
de
Garay
248,84,85
neemtPamphdusHaruaecy gevangen: ^d
[francifcusdeGaray
3*7
drie dagen vinnig beftreeden uitTenußttan ge- Francifcus de G odoy
Francifcus
d'lloarra
106
jaegt : verovert de groote fteden Tepeoca,
Guaccachiulla, enlzuca: maekt een ver won- Francifcus las Cafas v/ordin een zee-üag van Olitus gevangen 85. vermoord Oflta»
86
derens-vvaerdige water-leiding na Tenußitan:
FrancifcusLopes
fij
n
togt
215.word
vermoort
217
belegert defe ftad 83. neemtze ftormender
Francifcus
Maroquin
273
handii>: zent groote fchat na Spanje: \atGa248
rajus by den kop 84. vordert fwaere fchattin- Francifcus Menendus
gen: lijdgrootefchaedeter zee85. vertrektna Francifcus Monteio, fijn verrichting 276. merkwaerdig onthael
279,280,390
Spanje 16. bouwt een koftelijk paleis 235. fijn
Francifcus
Orettana,
fijn
merkwaerdige
togt 333
vordere verrichting in Mexico 246, 247. als
334.
als
ook
door
'tlarad
der
Amazones
536,
ook in Panuco 248,251,254,258,260,332
537.
tweede
togt
537.538
Ferdinand de Luque priefter 89. fijn verrichting
FrancifcusPelfaert merkwaerdige verrichting 380
313 Francifcus Ptmentello ammirael, fijn ongelukkiFerdinand Magaglianus verricht gewichtige din- ge togt
487
gen voor Portugael7$. tracht de weereld om }
Francifcus
Pizarrus
fijn
togt
na
Peru
mifluke
te zeilen: word gedood
76,573
Ferdinand Mafcarenhas ammirael der magtige tweemael 89,313. word hervat voor de derde
Spaenfche vloot
485 ) reis 314. fijn ftrijd opPuna 89. neemt TaxaFerdinand Pizarrus 317. fijn over-winning 320, malcaftormender-handim krijgt Attabaliba
gevangen: eifcht onwaerdeerlijk randzoen 91,
323.324. godloosheid:beraedflaeging tegen
92. verworgt Attabaliba: veroovert Cufco, en
Gafca ^zi. word meer en meer verlaeten 323.
moord aldaer fchrikkelijk 93. word markbefchanfing tegen Gafca 324. geeft zieh over
graef van Peru: ftrijd tegen Almagro, welken
324.325. word verworgt
325,339
Ferdinand Sottofijnverrichting op Florida 76. hy verworgt 94. vordere verrichtingen 316»
317I word zelf vermoord 9 4 , 331,332,333
zeer merkwaerdig 146., 147. vordere handel
Francifcus
Porefius verrichting tegen Colonus 53
90,92.
fterftmifmoedig
97,147
Francifcus
de
Quinones
$60
Ferrea een eilan d
44
Francifcus
Sermiento
40
3
Figuerai inwijk
85
5 50, 551
Flammans hoedaenige vogels
188 Francifcus de Soto vermoord
523
Florida by wie ontdekt 97,143,149. merkwaer- Francifcus de Soufa Continho
Francifcus
de
Supide
428
dige handel aldaer 9 8 , 99, 100. waerom zoo
388
genoemt 143,148. wonderbaerlijkevoorval-- Francifcus de Toledo Spaenfch ammirael
len aldaer 144,145,146,147,148. haer land- Francifcus Vafques de Cornado, fijn wonderlijke
togt
209,215,218
fcheiding: fterkten: ftad en kloofter: inwoonFrancifcus
Velafques,
fijn
ongelukkige
togt na Siders: koning: priefters: drank,fpijs,ftrijden
bolla 90. merkwaerdige verrichting 146,147
149. wonderlijke duivel-jaegers 149, 150
ftad
346
wreedheid tegen verwonnenervreemde handel Francifcus de Vittoria een
dervrouwen 150,151. begraeving der konin- Francifcus de UUoa, fijn merkwaerdige togt 205
491
gen : verfcheidentheid der Volkeren: mannen Francifcus Villena
171
en wijven te gelijk: huis houding: vangft der Francifcus Wial
krokodiiien en harten: geneefing van zieken: Franfche zeven in getal haer wonderlijk wedervaeren
177
ouderdom en bloedfchande: fchrikkelijke en
befpottelijke gods-dienft
151,152 Francifcus de Yuarra
226,228,229
Floridaenfche koningen haer vreemde gebaer- Fray Cofmo de Amien Minder-broeder 460,461
450,451
ten: manier van ftrijd te beginnen
149 Frederik-ßad na Wien genaemt
Floryn Franfche zec-roover
8 5 Frederik de Toledo neemt Salvador weder in 404
194
Floripondium wonderlijke boom
229 Fregatten, hoedaenige vogels
Frifland
by
w
ie
ontdekt
29,100
Eogo eiland
433
Fonduras landfchap, oorfprong der naem: wreed- Fryburgkonftig paleisen hof484.afgebroke 510
2
heid aldaer gepieegt
275 Fuentes de Otzumba fpring-bronnen
54
Fonteinen merkwaerdig 256,296. van pek 154
G.
een ander zeer heelfaem
416
291 Gabriel de Chaves Ofor'to
Formofefterkteingenoomen
Gabriel Caruayal '
316
Fortefcu Engelfch hopman
166,167 Gabrielde Royasfijnverrichting
276
Fouke Honx, fijn verrichting
210
389 Galera een uithoek
Frambore koning
433
408 Galeyn van Stapelsfijnverrichting
Fra de Viüagra geflaegen
Gallo
een
eiland
295,313
568,569
Francifco rievier
Galloifers offerden levendige menfehen
22
390 Garafu vermaekelijk vlek 390. namaels een
Francifcus Bombadiüaftaet-völgervan Chrißoffel
blijft op zee met een groote fchat
53
ftad, word over-rompelt 430,431,438,447
Francifco Barrete veroovert het Ft&iffb 5 28,529Garcias Aharadus word vermoord
95
Francifcus Chaves vermoord
94Garcias Holgunfijnverrichtingen
332
Gar-
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494
Garcias Loayja, fijn merkwaerdige togt
573 Gregorm Lopesfijntogt te land
Garcias Leon
322 Groote Beerin gefternte gods-dienftig aengebe503
Garcias de Nodal, fijn togt
575 beden
Garßman Hollandfch hopman 441. word flot- Guaiana landfchap, haer verdeeling 536. rievieren, inwoonders beeften 538. Volkeren, eilanvoogd over de fterkte yan Ceulen 442. fijn
den, vruchten, wondere boomkens, en verland-togt 446. flaet Vidals ftormen af 512.
feheide ftroomen 539. verfeheide togten na dit
vordere verrichtingen 470. word ter dood geland 539, 540 , 541. verfeheide inwoonders
vordert van de Tapuyers en waerom 515,516
543. de lucht: dragt der inwoonders: huifen:
Garva vreemde regen
295
manier van leven : oorloogen: vreemde belofGafpar Cortereal
115
ten: canooen 545. geweer 545,546. oorlogsGafpar Moralis, fijn verrichting op'tPeerl-eiliften: gods-dienft :dood maelen: priefters:
land
70,7 t
verbranden der lijken : vruchten en dieren
Gayaquil een rij keftadword verbrand
n 2
546,547. gevoogelt, vifch, vreemd ongediert:
Gayra een
ftroom
288
koopmanfehappen : gommen , wonderlijke
Geboorte-viering wonderlijk
300,301
boom,letter-hout 547.tabak en zuikerriet 548
Gebouwen zeer beziens-waerdig
258
Geen Huigen Schapenhamfijnmerkwaerdige ver-Guaialas een boom die zeer wonderlijk voort169
richting 112. hyfterft
113 < zet
Geffrefon een kolonel
202 Guaina Potofi
352
Gehoorfaemheid der onderzaeten aen haer op- Gualpa zilver-mijnen van Potofi
352,353
per-hoofdqn in Lucajas enTattarye zeer merk- Guamanga
ftedeken
350
\vaerdig40 en eiders infchelijx
152 Guamares oorlogs- helden
225
Gekakte peper hoog-geacht
71,72 Guana gevögelt
339
Gengber hoedaenig wafcht
166 Guanca fijn verrichting omtrend de zilver-mijGeorges eiland, fterkte aldaer
172 nen
352.353
George Giffort, fijn merkwaerdige togt
542 Guannaba een vrucht die de zielen eeten
163
George Porreo
248 Guancabilcas volk
3 29,3 3 5
Georgius Robledo •
286Guancalvilca quik-zilver-mijnen
350
George Sommers,fijnreis na Virginia 141,171 Guanica valleye
167
German
ftedeken
167 Guaorabo rievier
ibid.
Gevangenen zeer grouwelijk mishandelt
236 Guarapucu merkwaerdige vifch
227
Gevecht zeer fchrikkelijk 147. een ander merk- Guano valleye en wonderlijk flot aldaer
339
waerdig ter zee tuflehen Spaenfche en Fran- Guafcarfijnoverwinning en nederiaeg 345. fijn
fche
155
fchatten 93. levendig verbrand
300,92
Gideon Morrits
404 Guatavita aen meir
291
Gieren ungemein groot
341 Guatapori rievier
289
GilCorreade Caßel Bianca
389 Guatemala landfchap 257,230. begrijpt twaelf
Girgolio de Barros,fijnfterkhuis
462 groote geweften 268. wilde dieren aldaer 272.
Goch raeds-heer fijn twift met Beaumond 514.
gelegenheid, ingezetenen en boomen 272
jammerlijk geflaegen
5 2 4 Guaümala een ftad vreefelijk door ftorm verGodinne uit den hemel gedaelt: vreemde verwoeft
90,273
fierfels van de zelve
133 Guatulcoeen haven
212,230,243,256
Godijnfijnverrichting
123 Guaymoco een vlek
274
Golfo Duke
272 Guaymures zeer woeft volk 383. worden verGoncalode Ocampo, fijn grouwelijke wreedheid
plaetft
385
Gonzales de Alvarado
276 Guaynacua Peruaenfch koning 93. fijn daeden
Gonzalus Dadaiocius,fijnwonderlijke togt 71
zeergedenkwaerdig 300,301,307,334,335
Gonzales Davila
274 Guaymabo een meir
157
Gonzalvus Pizarrus Peruaenfch opper-hoofd Guayras wonderlijke fourneifen
352
95. word verworgt 96. fijn gedenkwaerdige I Guaxaco heerlijke valleye 254. hoofd-ftad255
ftedeken
250
verrichtingen 319. entogt
332,333 Guaxutla een
80
Gonzales de Tapia geflaegen
316 Guazazingers landfchap
379
Gonzales Ximenes de jQuefada,fijntogt 290,288Guebucu fchrikkelijke vifch
Gonzalesde Zandival
255 Gueguenoca een merkwaerdige water-leiding 234
Goofen Engelfch hopman
166 Guercheville een markgraef
121
Gorgonaeihnd
295,313 Guilielmus Pifo fijn merkwaerdige getuigenis van
Gorgones of Zoute-eilanden, waerom zoo ge- de Brafiliaenfche genees-meefters
535
naemt
17 Guinaa van wie ontdekt
5
Gowateri eiland
532 Guineefch koning, zeer vreemd van kleeding en
Goud, waeren hoe gevonden 331. wonderlijk
zeden
103,104
raepen
46 Guirapeacoca vreemde wormtjens
385
Goya Cuffilimay bloedfchendige koningin 303
H.
Graf-fteeden beziens-waerdig
105,146
Grande rievier, en flot aldaer
426,147 H. hoedanig uitgefproken by d'Americaenen 25
Gran Matto de Brafil boflchaedje
390 Hacha
ftedeken
289
Gn*/M<J«eiIandi98,i99. een
ftad
278 Hacgdiflen 198,224. voorGoden geviert 226
Granganimeo eens koninx broeder
^ 142 Haeks venichtingin den Haeg 251. fijn befchulGrOtiasa Dios een
ftad
276 diging527. en verantwoording
528,229
Guaccanarillo koning , fijn onderhandeling met Hagota, wathetbeteikent
208
Colonus 43,44,46. wreed mishandelt
160 Baguaro een rievier
275
Guacci een w ild dier
282 Hamel raed op 't Reciffo keert na Holland 514
Guadaqunajes een beeft
293 Hanan Cufco een merkwaerdig geflacht
298,
Guadalaira een groote rievier 224.ftad225,249 Hang-matten
57.58
F ff f 2
Hanno
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Hanno fijn gedenkwaerdige zee-togt i , 2 , 17. Hifpaniola waerom eertijds Haity en Quifqutia
genaemt is, 161. omtrek van dit eiland : is
maekt zieh tot een G o d op een vreemde wijfe
vruchtbaer: handel met ofle-huiden: lichten18
de wormtjens alhier: vifch manati en abacaHannibal van wie zoo genaemt
25
tuaia, 157. haer verdeeling: levert veel goud,
Hans Grijf
409,405
gember, zuiker en maiz, 158. is uitgemoord:
Harten-vangft merkwaerdig
126,151
wanhoop der inboorlingen: verfeheide rievieHartman Godefrid Stein-Callenfels : fijn togt na
ren,
159. d'hoofd-ftad Domingo: de negen vorTamarkaa\2\. na d'Affogados a}2l, 422. trekt
dere
fteden, zijn zeer vcrvallen, 160. wreeduit Olinda na Parayba 424. fijn wonderlijk geheid der Spanjaerden, aldaer gepleegt: hervecht 424, 425 ,426. aenflag op d'uithoek
komft der inboorlingen: voorzegging van des
^iugußijn 429,430. keert na Holland
430
eilands
ondergang, 161. de beeiden zemes:
Hathuey levendig verbrand: fijn fier antwoord
haer
God,
en des zelfs moeder: wonderlijk ge157
voelen van de fchepping, 162. van de oorHatvey, waerom hetgoudin diepe poelen werpt
fprong der zee, 162,163, van de zielen der
168
afgefturvenen: wonderlijke handel met kranHatuncoUa
ftad
348
ken,
als ook met dooden, 163. onderzoek
Havana fterke ftad o p Cuba 154. vreemd g e na
toekomftige
dingen : dienft-pleging omvecht alhier: word tweemael verwoeft 155.
trend de geboorte van een kind der caciquen :
noch eens ten derden reis
156
zeer vreemde erfenis : wreede lijkftaetfien :
Hautey nHoWandfch ammirael
ibid.
verfcheidentheid van tael: voorts leid HifpaHayboait een rievier
157
niola
bezet met andere minder eilandekens
Hetlorde la Calce, fijn verhael 460. fchip-breuk
164
49=>
Heliogabalus, fijn wonderlijke maeltijd
13 Hifpaniola zeer vermaekelijke rievier
46
H e l l e , vreemde vertelling van dezelve 3 4 3 , 3 4 4 Hitauhacin
ftedeken
377
Helmich luitenant
4 6 6 Hiucilopucho een vlek
237
Henrik Beft
411 Hocatafijn oorlogs-daeden
39
Henrik Broutuer,fijnmerkwaerdige togt na Chili Hochelaga een rievier, 118. landfchap en in113.
fterft
114,562
woonders,
119
Henrik Cornelifzoon Schiep
39 Hoender-vederen, iets gedenkwaerdig omtrend
Henrik Garces
3 50
de zelve
285
Henrik Haelbos 580. vreemd bejeegent van de Hojeda fijn togt
46
Zuid-landers
581,582,584 Hol zeer merkwaerdig
251
Henrik Hoes 504. ontfangt wijfe raed van graef Holland een ftedeken in Pruifen
36
Maurits 504,505. vervolgt de verraederfche Holli zckere vocht
232
Portugeeten 569. beftormt ongelukkig San- Holquabuyileen boom
ibid.
tanton; word gevangen
510 ,511,520 Homars zoort van kreeften
199
Henrik Hudfon, fij n togt
123,129,13 o Honden die niet können baffen, 48,137. worHenrik JacobfzoonLucifer 156. fijn helden-ftuk- den in de oorlog gebruikt tegen de naekte
ken
412,413
Americaenen, 6 6 , 6 7 . zeer wreed, 214. wonHenrik Lacher door hongers-nood van 'tbootsderlijk verhael van de zelve, 2 5 5 . doen g r o o volkgegeten
cj'S
te fchaede, 257. voor lekkerny geflacht, 8 1 ,
Henrik Lonque, fijn togt zeer merkwaerdig 417,
541. wonderlijk geoffert
308
418 Honden- eiland
IOg
250 Honguedo gebergt
Henrik Manriques
i0g
234 Hongers-nooden o p Hifpaniola, 4 9 . an VeraHenrik Martijn
501 , £ « 0 , 6 3 , 6 4 . onder de bezettelingen van FloHenrik Moucheron
149
Henrikdezevenfte Engelfche koning
rida, 98. een andere zeer yzelijk o p Malhado,
461
Henrik Schild raed op yt Reciffo
146. en Marognon, ibid. wonderlijk geleden
53o
Henrik SoufadeTa\ares
224
201 Hoogduitfche vallen d'Engelfche af in Virginia
Henrik du Vivier
139
Heriots Engelfch hopman
340
113 Hoogduitfche zoldaet fijn wondere verrichting
Herman Speult
321
Fernando Tores
Hernando Camelo
171 H o o r n van een zee-gedrogt zeer merkwaerdig
Fernando Cortes
205 TT
108,109
r i_
Hieronymus d'Aguilar
258 Hoornfche eilanden , vreemde voorval aldaer
Hieronymus Aquilaris, fijn vreemd weder-vaeren
109,110
77 Horaba een valleye
227
Hieronymus Benfo wonderlijk ontfnapt uit een Houel,fijnverrichting
194
bloedige veld-flag 88. fijn merkwaerdige za- Hout zonder verrotting
70
men-fpraek 279, 280. en wonderlijke land- Hout-luifen bijten in körten tijd door dikke ftijto
gt
282
,en
,
190
Hieronymus Cornelis zoon , fijn vcrvloekte daed Houtebeen fijn heerlijke verrichtingen , 457.
.,
380,381
r
word gevangen, 458. vordere daeden, 464,
Hieronymus Loatfa
222
465. feile zee-flag tegen de Spaenfche vloot:
Hieronymus Ortal fijn togt, 5 4 0 , 5 4 1 . wreedheid
wordfehandig verlaeten, 475. hervat de torn
551
held-daedig,476. vordere verrichtingen,489
Hieronymus de Quero
4»9,42o
ongelukkige ^ , 4 9 0 , 4 9 1 . veroovert LoanHtguanama koningin, verhangt haer zelf 161
da
fan Pauli, 491,492.
fterft
403
Htmilc00s7.ee-x.ogt
17
Houwelijx
wetten
wonderlijk
303
Hinderfon hopman, d7h 491,492. fijn vordere
3 57
verrichting
516,517 Huarella afgodinne
Huarqui vreemd feeft
312
Huba-
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Icheiri een afgod
179
Ichneumon Indifche muis
25 z
leronymo Serao de Payva
512
Iefatba een boom
238
leffo woeft landfchap
39
Iguana hagediflen zijn tweederley
224
Iguanas
flangen
211
Iguannaflangzonder vergif
270
lluma een merkwaerdig beeft in Peru
31
llantas wonderlijke kool
269
. Ilifonfo des los Zapotecas een
ftedeken
255
/ Inbeelding zeer merkwaerdig
299
Indiaenen, haer vreemd weder-vaeren op zee 2
Iabicu-guacu wonderlijke vogel
Infortunatifche eilanden
76
lacob Alderik, fijn helden-ftuk
Ingas
Peruaenfche
koningen:
haer
tweederhan486,487
lacob Boulan
de geflachten 15. vreemd gevoelen van de
5i5
lacob Canus, fijn zee-togt
zelve by de Peruaenen 298. haer geboorte3» 4
lacob Claefzoon llpendam
viering merkwaerdig 300. als ook der zelver
105
ftaet-volging, inhulding en land-beftier3oi.
lacob Engelfche koning
171
wierden in en na 't leven gods-dienftig geviert
lacob Huigens,fijnheld-daedig gevecht 486,487.
307. haer vreemde biecht 310. inwying van
fijn ongelukkig weder-vaeren
437
een jonge Inga 310,311. haer, ontzacchelijke
lacob le Maire, fijn togt rond'om d'aerde 108,
heerlijkheid3i5, 316. wijfe Hand-beftier, pa109,110,111
leis en gropt gezach 344. ^>loed - fchendig
lacob Rabbi fijn merkwaerdige verrichtingen
trouwen: godloos begraeven 303. haer wet371,372,376,504. fijn wreedheid 510. word
ten
302
vermoord 515. groote onfteltenis diefwegen
300
515.5-6 Inga Saritopa valt den Spanjaerden toe
Intiraymi
vreemd
feeft
312
lacob Stakhouwer
446,447
419
lacob Vegeer een boos menfeh, onthalft
111 loachim Gyffen
557
lacob Willekens ,fijr.verrichtingen
401,402 loan d'Ayola
349
laen
ftedeken
278 Ioannes jinachoreta
IoanBoyaerd,
fijn
verwijfdheid
455
Jaer-afdeeling merkwaerdig
167
417
laguazia landfchap in Florida
151 Ioande Bruine
76
Iago een
ftad
102,567,571 Ioannes Carthagena
Iago de Cuba een haven 457.
ftad
154 loan Chilton, fijn vreemd weder vaeren, 249,250
Iago de los Vallos
ftedeken
249,250,341
2 5 1
rJagt zeer vreemd
222,283 loan Coin veroovert iW««<z, 469,470. fijn vorlaia een magtig man
162,163
dere verrichtingen , 488, 489, 490, 496
lamaica, grootheid van dit eiland: onmenfehe• L
W7
lijke wreedheid aldaer gepleegt: vruchtbaere
97
grond: tweederlei brood: cazavi-koeken 166, loan Cointak
loan
Corneliszoon
Lichthart,
fijn
held
en-daeden,
pataren, ananas, altijdlevendekruid; geng420. vordere verrichtingen, 433, 440,442,
ber, kotoen, fteden en havenen 166. word by
443,
444, 44.9, 450,453.454.460,462,466,
d'Engelfche bemageigt
166,167
468,469.
fijn ongelukkige togt, 490. verIames Lancafter Engelfch hopman
390
overtM*M£»0W,496,497.
fijn helden-ftuk,
Iames Towne een vefting in Virginia 193. ver510,511.512.
fterft
518
brand en-herbouwt
140
55$
langada zoort van hout
360 loan Diät de Solis opgegeten
loan
Dirckszoon
Lam
fijn
daeden,404,406,408,
laos volk
539
409
laoitas wonderlijke priefters 174. Hellen zieh te134
gen de Chriftenen
177 loan Doughty onthalft
203,404
lan lanfaoon van Hoorn 198. fijn helden-ftuk loan Pajardo
259.-77.438 loanFernandesViera, fijn vervloekte verraede«7
408,509
landovi koning 371,376,442,446,447»; fijn
loan
Fonfeca
berucht
timmerman
44
moord-daedig feit
5°3>5°4
loan
Godlat
469
lanfpretin Tapuyer
442
258,73,74
Japanders, haer verhuifing
14 loan Grifalua, üjn togt
419,421
Japans-kaertjen merkwaerdig
39 loan Gijsbrechtszoon Boon-eeter
verrichtingen,
laquesl'Heremite, fijn togt rondomd'aerd-kloot loan Gijffelingfijnmerkwaerdige
432, 437. 438» 439» 442> 443- vertrekt na
111,
fterft
112
Holland, 446. keert na Brafil
465,470
laques Mahu, fijn t o g t ,
fterft
102
JoandeHaro
407
laquesQuartier \\%, 119. togt na Nova Francia
Joan
Haftkins
Engelfch
ammirael,
99.
fterft,
120
102,249,254,134
laracha een boom
395
Joan
Henrikszoon
fijn
vreemd
onthael, 412,
lardin dela Ryna eilandekens
416
413
laruma hoedaenige vrucht
153
Joan
Holvius
298
Iafmin-hout
191
Joan de Miranda
277
lavaris een wonderlijk beeft
169 Joan Moncoy Bilbao
457
Iaveiroeen
ftad
104
Joan
Maß
433»
434
Iawot priefters
149
285
Ibibobaca vreemde
flang
270 Joan de Ortegafijn daeden
Joan
Otzen
450
Ibouyapap zeer vermaekelijke berg
399
284,28 5
Ica valleye
340 Joan Oxenham
joan Palomino
323
tlubates gebergt
218
Hudfon
205
Hugo Grotius wegens d'herkomft der Americaenen wederleid, 28,29,30- fijn mifflag wegens
d'oorfprong der Peruaenen
32,33,34,41
158
Huguey een landfchap
Huifen op paelen, 554. in boomen 295,
334
167
Hunifride Engelfch hopman
Huracanes fchrikkelijke winden
168
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333
436 Kaneel-boomen
JeanPaisBarretto
190
Karouata,
fchoone
aerd-vruchten
395
Joannes de Mey
372
Joan Pieterszoon,fijnhelden ftuk
4*3.414 Katrtooerdo gods-dienftig aengebeden
Joan Ponce de Leon fijn verrichtingen143» x 49 Kawe^eipepicke een maeltijd van menfchenvleefch
96
167
Kelderszeerafgrijfelijk
81,82
Joannes Pontiusfijnweder vaeren op Quadalupa,
71. ontdekt Florida
97 Ketel-vang merkwaerdig onderzoek na toovery
20
loanPortugaels koning ontdekt Congo, 3. zoekt
Keten
zeer
wonderlijk
300,301
nalndien
4>493>359'36o
32
loan Hgdafijnmoordaedig werk
94 Kinder-waflehen ongemein vreemd
Kinderen
haer
opvoeding
in
Mexico
268
loan Ramires, fijn wonder-werken
357
308,309
loan Xjbald,97. bouwt Carels-Üot op Florida, 98,Kinder- offer
Kink-hoornen
beziens-waerdig
194
177. verlieft fijn vloot door ftorm : word leKjriach
Morfey
een
Tattar
40
vendig aen 't vuur ftukken gehakt
99,148
Klaes
de
Viffcher
513
loan HgdrigoCabrillofijnverwonderens-waerdige
32
togt
210 Kleeding der Americaenen
Klem
een
vreemde
ziekte
in
Braß
534,535
loan Hodrigos de Fonfeca
274
44t
loan Sanchez
234 Kloppenburg hopman
KpckaSvoughe
hoedaenige
wortel,
136.
deszelfs
loan Scbmith hervat fijn ongelukkige togt, 102,
toe-bereiding
137
135,139,140,141»143
Koekjens
merkwaerdig
262
loan Sebaßiaen de Lano zeilt de weereld om 76
108
loan de Sitoa
108 Kpninx-eiland vol eyeren
Konijnen
vijfderley,
382.
wonderlijk
vreemd
loan Solifius opgegeten
70,71
213
loan Squibel
165
loan Stade, fijn wonderlijk weder-vaeren
96 Koorts zeer vreemd
. 493.494
loandeTexela
167 Kotoen, hoe wafcht, 166. en toe-bereid word
loandelaTorre, fijn vreemdebejeegening 321
355
562,564
loan Verazana fijn togt
121 Kraem-vrouwen wonderlijk
185
loan Verdieft
475,476 Krabben gefchildert: haer vreemd« aerd
loan Walbeek,fijnverrichtingen 418. op Curacao Kreeften hoe moffelen en oefters vangen, 199.
vangft der zelve, 256. zeer vreemd flag,
45o
loan Wendbvil
474
494
370
loan Wite
142,143 Kriftallijne toorn merkwaerdig
loan WÜbemfzoon Verfckoorfijnheerlijke daedenKrokodiiien, hoe gevangen, 151. zeervermeenigvuldigt
252
112
301
loan de J Vy koning
488 Kroon van Peru hoedaenig
Krooning der . Mexicoofche koningen merkIocauna Guamaonocon afgod op Hifpaniola 162
waerdig
241
looß Bankert, fijn togt
418
lorge een
flot
389 Kruid zeer wonderbaer
166,269,338
lorge EJpoira,fijntogt
553 Kruis een rievier
440,441
loris van Spilbergen,fijnmerkwaerdige togt rond- Kuskaraiuaoks een landfchap
135
om d'aerd kloot 106,107,108,329,330,339,
247,248,568
Iofeph Anchieta
367
louana boina een vreefelijk hol
167 LaSlantius, fijn mifflag
5
louskeha afgod
I i 6 Lacroy, fijn man hafte tegenweer
455
Ipaima Viztliputli een wonderlijke ommegang Ladrones eilanden
76,,112, 211
263,264 Lalia Roomfche jong-vrouw
288
Ifleos landvoogdyfchap
382,383 Laguna een meir
232,234,244
Ifabella
ftedeken
46 Laguna de Nicaragua een groot meir
278
IfraclTiuyn
474 Lake, fijn beftiering op Nieves
189
lfraels tien flammen, waer geble ven zijn
27 Lamantins wonderlijke viflehen
194,201
Iuan de Salinas landfchap
331 Lambis vreemde ki nk-hoorens
I94
188,190,201
Iuan Fernando twee eilanden
109, n 2 Lampfen een Zeeuws heer
Iuan de Frontera
ftad
341 Lancetten, haer wonderlijk gebruik
236,262
Iuan de Porto Rico hoofd-ftad 167. Word ingenoo- Land-fnoeken zeer vreefelijk
194
2
men door d'Engelfche 167,168. befchryving Land-bouw zeer vreemd
75
derftad
168,169,170 Lanzu Chineefche duivel-jaegers
33.34
Iuan de Porto Cavallo een vlek
276Latane boomen
199
Iuana landvorft
71 Laurens een inwijk
120
lucatan landfchap, Waerom zoo genaemt 72,73 Laurens Aldana
322
luliaen Sumanus
97 Laurens Piercez fijn verrichtingen, 499,500
Iulius Samano fijn togt
148
501
lunipa zoort van appelen 178. als ook van boo- Laurens Calvacanti
436
men
J 8 5 Laurens Keymis, fijn togt, 543, 544. vermoord
Izcoalt een held-daedigkoning
239,240,241
hem zelf
ibid.
IZtapalapa een hecrlij ke
ftad
80 Laurens van i\mbach fijn verrichtingen,43o,43i
434> 43 5>436. befterft fijn wonde
436
K.
Laurenzo een dorp
390,489
Ledburg
ftedeken
349
Kaagerrelcen duivel
5 2^ Leif brengt een volk-planting op Groenland
Kamer-fpeelders binnen Mexico rechten wonder"5
lijke potzen aen
266
Leon een
ftad
278
Leon
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Leon de Guanuco een
ftedeken
341 Magellanes ftraet: reufenaldasr, en eenyzelijLeonarden Lom,f\]n vcrraederye
432*433
ke vrouw
104,105
Leonard Ragapo
538 Magellanica 572. zee-kuft: gebergt : geboomt:
reufen :de ftraet Magellanes hoe lang: togten
Letti, wonderlijk volk
38
derwaerds, 573,574,575. woefte menfehen
Leloella een uithoek
166
-Levendig menfchen-villen
262
aldaer
574>575>57Ö
225
Lieves een eiland
118 Maguey een wonderlijke boom
237
Lima ftad, 101,337- de lucht is hier buiten-ge- Maguen vreemde boom
123
mein gezond: merkwaerdige huifen: kruid : Mahikans hoedaenig volk
433*465
rijkdom: kloofters, 338. de haeven Callao de Maio eiland
52
Lima, 339. vordere befchrijving van Lima Maiobanexius een koning
Makwaes
hoedaenig
volk
123,125
356,357
r . ...•
347
Ltndtrt een meir
278 Malabrige een haven
Malacca een reede aen de Zuid-zee
21 x
Loanda fan Pauli ingenoomen
491,492 Malebarre een bewoonde haven
120
Lobosei\and
330.332,337,556 Malhado een eiland
146
Longur eiland
U 9 Mamaoclo beleefde meer dan drie honderd kindsLonies Ramires
444
kinderen
300
Loopers zeer wonderlijk
151 Mamei een wortel
88
Lopes Barbalio, 486. geflaegen
488,490 Mameien aengenaeme vrucht
296
Lopes de Mendoca, fij n land-togt
2 2 8 Mamelukken, haer nieuwe gods-dienft in BraLopes Rochas Borgia fijn vreemd gevecht tegen
532
fil
*
Arciffewski, 458,459. nederiaeg en dood M<Mwe/Ä>bloedfchendigc koningen
303
459, 460
186
168 Manwa hoedaenige boom
Loquillo gebergt
Manati
wonderlijke
vifch
157,
2
6
0
,
2
7
2
,
279
399
Louieseen fterkte
Mangaa
een
plant
395
II3.U4
Loyfa Pizarra
Mangle vreemd geboomt
362
33o
Loxa ftad
Mancius Sierrafijnvreemde dobbel
304
zeden
en
Lucajos eilanden : haer inwoonders,
Mandihoca hoedaenige wortel
69,364
i53
dragt, 152. fpij s en vruchten
136
392 Mangoags een volk
Lucas Giraldes
Mangocapa,
fijn
bedri
jf
298.
hoofd
der
Ingas
15.
210
Lucas twee viflehers eilanden
fijn
togt
33.
land-beftier
34>343
415
Lucas Pol
Mangolnga
4,300,316,345
Lucas Vafquez de Ayllon , fijn togt na Florida
Mancenillie-boom
195
143. onder-handeling met de koning aldaer Manhattans rievier een volk
123
143,144. fijn trouwloosheid: word van de Manioc, haer oorfprong
179
Floridaenen geflaegen
144 Mangues geboomt is driederlei
438,439
L0cia eiland
197 Manila beziens-vvaerdige ftad
147
Lucht-ftreeken zijn vijf
5,6 Manitou een duivel
116
Luideftykd'Alvarado 147. fijn nood, wreedheid, Mannahoakseen volk
135
nederiaeg en vlucht
148 Manoa goud-rijke ftad
54i
Luidewyk Cancellus aenftukkengekapt
97 Mansfeny een kleine arend ,
184
Luide"toyk Lampaguanofijntogt
75Manfveld, fijn verrichting
462
Luideivyk Mercado
71 Manuah een flang
503
Luidewyk Pontius rechts-geleerde
86 Manuel Serano de Ribera
427,428
Luidefoyk I$era
32$ Mar acapana haven
554
Luide"toyk de Velafco
2 2 9 , 2 3 3 , 2 3 4 Maracoyboeen meir
ibid.
Luipaerden: een vreemde voorval der zelve 13, Maraka wonderlijke afgod
365
14 Maragnon eiland, ingenoomen 496,497. rievier
Lunaguana een rievier
339
333. en eiland 393. dorpen , lucht, vruchLuys
ftedeken
228
ten, grond, beemden, fonteinen394. booLijken zeer merkwaerdig toebereid 55,64,106,
men , gevögelt cn viflehen 395,396. vier-voe108,145,299
tiggediert396,397. flangen, inwoonders en
Lijken uit welke de duivel fpreekt
163
haer herkomft, verdeeltheid, geftalte, fterkLi j f-landers, haer gods- dienft igheid tot een flang
te, dragt, vreemd verhuifen , wraekgierig226
heid398. haer wapenen
398,399
M.
Matt/ey-W/voortgaendeberg
349
Maboujats fchaedelijk ongediert
191 Marcus de Niza fijn land-togt
207.208
Mabouya een boofe geeft
174,178,179» 180 Marcus Teixera biflchop
402,403
Mabrabomma onbewoond eiland
108 Marcus Zeno, fijn wonderlijke togt
29
Maca een beeft
328 Mare eiland
384
Machimus wonderlijke
ftad
19 Mares een rievier
154
Machochaelhoedaenige fchild-wacht
162 Margaias volk
379
Machys vermaerd beeld
316 Margarita eiland en fterkte heftig beftorrat 407,
Maci Chileefchegenees-meefters
566
548
Macurewarai een
ftad
543 M*ri* een eiland 106. dorpen aldaer verbrand
Madera, van wie bevolkt
3,51
107,568
Madok ontdekt 't Noorder-America
35,36 Maria Antiqua een gehucht
70
Madurera een veld-heer
461,462 Maria Winkefield
171
Maegden-eihnd
74 Maria del Puerto verbrand
160
Magaglianesfijnblood-hartigheid
450 Maro eilandeken
<^$
Magapatan een vlek
259 Maroqtiita
ftedeken
292
Magdalena rievier
194
290)426,286 Marigalamc eiland
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Melitta een
ftedeken
166
Marasbe-taccM wonderlijk volk
|3|
Memberton een ou d heer
120
Menatonon
een
koning
142
« S e e n eiland vol woefte menfehen: haer beftedeken
570
ziens-waerdige huifen 68. een ftedeken 419, Mendoca
Menelaus
fij
n
zeetogt
2
420,167
Menfchen-offer
en
eeten
22»
32.
by
Tattars
en
Martman Zeeuvvfch roover
464,465
Americaenen gebruikelijk 40.zeer yzelijk 300
Martinico eiland verdeelt in vijf wijken 196,197.
Merica
een haven
134
word door de rievieren onder water gezet 197
Merida
ftedeken
292
Martyres eilandekens, waerom zoo genaemt 143
8l
Martijn Ambifus,f<\n wondere voorval
285 Meffica een koningrijk
Meffou,
vreemde
verdichtfeien
van
hem
n
6
MartünAßete
3'6
Meftre
Alvaro
een
berg
379
Martun Forbiffer , fijn vruchteloofe togt na
452,464
't Noorder-America, word hervat: ontdekt Metting luitenant
384
zeer woefte menfehen 100. keert na Londen Meve eiland
Mexi vermaerde veldheer
220
101
Mexicalcingo rievier
233
Martijn JannesTafur,fijn togt
540 Mexicaeners, haer gevoelen wegens herkomft
Martijn Suaresbeftormt't Reciffo
444
en zeden 30,32. haertael heeft geen gemeinMartijn de Vijfde Paus
186,187
fchap met d'Europifche tijd-rekening
32
Martijn Tyfzoon fchenkt Africa en Ooft-lndien Mexico vreemd verhael van deftichtingdefer ftad
238. koningen aldaer 238,239,240,241,242,
aen Portugal
3,433» 422> 4 2 3>4 2 9> 4 3 °
243 ,244,245,246. haer merkwaerdige inMartiin een der Caraibifche eilanden: heeft zouthulding 241. tempels aldaer 242,243. nonmijnen 1S6. gelegendheid der ftad 187. het
nen
, jongens en monniken binnen de zelve
eiland verdeelt tuflehen Franfche en Hollan262. d' inwoonders hadden een af-keer van
ders
*88
haer eigen gods-dienft 262,263, 264,265.
Maffachufets hoedaenig volk
122
volcrekken des houwelijx 265. vreemd feeft
Matmca een vermaerde inwijk
156
J
Tejec<ra/*265>266. als ook ßuitzaalcoalt: de
Matanino eiland
6l
Mexicoofchealmanak266. lehnte aldaer geMaton vifch
*57
bruikelijk , boeken , land bertier , dierenMatonwaks eiland
* 23
huis, rijxvorften , vuirfchaeren en wapeMatthias Albuquerque 3 8 9 , 3 9 0 , 4 3 1 , 4 3 2 »434'
nen 267. manier van oorloogen 267,268. veld435. maekt beding-punten met de Weft-Indiheeren
: opvoeding der kinderen : aerdige
lche maetfchappy
436,437>454' 455>456
fpeel-tuig n , buitelaers en danfers ibid. de
Matthys \an Ceulen, fijn merkwaerdige verrichftad word formender hand ingenoomen 247.
tingen 432,433 436,440.44»»442-444- v e r "
herkomft der naem 220. naerder befchrijving
trektna Holl ^ 4 4 6 . kecre na Brafil 465. weder
ftad 232,233. beziens-waerdige markten
derom na Holland
479
233, 234. kloofters van Francifcaenen, AuguMaulpas hopman
441
ftijners, Dominicaenen, Gaft-huifen, kerMavincopa Peruaen
35°
2
Maurits van Naffouw fijn togt na Brafil : eerfte
k e n , Paleifen en Biflcho; s-ftoel
35
werk aldaer 465. flaet Bagnola: neemt Poloa- M exico, ziet ook Tenußitan.
co« in^66 fijn wijfe
ftaets-beftiering467,468. Michatoya rievier
273
voorzichtige keuren: land-togt: onderhande- Mkhiel Adriaenßroon de Ruiter
188
ling met de Tapuyers 471. belegert Salvador Michiel Sancius
211
472. beftormthet: veroovert ettelijke fterk- Migueleen ftad 314,329,571. een vlek
274
ten rondom 473. breekt 't beleg o p 474. Miguelde Bjbera
ftedeken
340
klaegt, dat geen hulp krijgt: voorziet ieder Mieren in brafil wonderlijk 361,362. totipijs
Brafils landfchap van een waepen: verpacht de
gebruikt29i. ter markt gebragt
274
tienden 476. geraekt over hoop met Areif- Milcom de zonne
174
fefoski 477. antwoord op Arciffe^tskis brief Miles Philips, fijn togt
249,250
478. fijn merkwaerdige bruggen 4 8 4 , 4 8 5 . Mina flot 409. held-daedig ingenoomen 468,
voor-zorge tegen de geduchte Spaenfche
469,470
vloot 485- onderhandelingmetde Portugee- Mini hoofdftad
259
fen 490. met Montalvan 491. brief van Maf- Mio vergiftig kruid
342
carenhas aen hem 498. fteltop alles orde 4 9 8 , Mirabilis Peruana hoedaenige plante
355
499 ontfangt de gezanten des konings van Mirafiores
ftedeken
336
Congo en vorft van Sonho 499,500. neemt af- Miramamolines Arabifch koning
288
fcheid van Brafi' 504. fijn wijfe raed 504,535. Miramumins volk
377
keert na Holland 505. verhael van Brafils toe- Mivitibi wonderlijke berg
452
1 ^ ^ 5 0 5 , 5 0 6 , 5 0 7 . fijn ftam-huis 507,508. Mifmaekte menfehen in arme hutjens
i 11
word verzocht na Brafil te keeren
523 Mifwijfingen van 't kompas
9
Maurits-ftot
467 Mitimaes Volkeren
345
Maurits de Naffouw een uithoek
109 Mixes wreed volk
255
Maurits-ftadhalf afgebrooken
51 o Mneuis een os de zon toegewijd
175.3°5
Maydo een heilig koning
175 Moabitifche koning,fijnwreedheid
22
Mayo een rievier
09 Mocha eiland: Olivier loan Noord -alhier vrcemt
Mechoacan een bifdom 256. zeer gequelt door de onthaelt: zeden der inwoonders 105, 106»
tygers256,257. eek-hoorensen vofle-pis 257.
107,134
haer inwoonders, ftedeken, kloofters enha- Mocia afgod
345
ven
..
257,258 Molle een boom
296
vonderlijk
Melchtmus,
fij n verrichting op Hifpaniola
4 6 Molochs fchrikkelijk beeld 309. zeven gloeyenMeir-fpinnen
Meir wonderlijk
376,253
de kamerkens
174
Melilot een hoofd-ftad
' 5 6 8 Morn in merkwaerdige boom
198
175.177
MVB L A
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J
Monachigga eiland
o2 böuwtColigny: vermoordfijnvolk: keert na
Vrankrijk
Monbain-boomen
""*
*93
97.377
Nicolaes
Federman,fijnverrichtingen
553
Montagne 510,512. jammerlijkgeflaegen 517
Nicolaes
de
Witte
5^5
Montel Franfch edelman
195
Nicolaes van Yperen
468,469
Mont-ferrat eiland
192.193 Nicolaes Zenofijnvreemde togt
29
Moolen-ftecnenvan juyfte rondte uitdenatuur Nieves eiland
189,190
153 Nieuw Amfterdam
123,134
Morequito koning
541,542 Nieuw jindalufia 70. verdeeling in vafte
kuft
Moord zee r vreezelijk
220
en eilanden 548. woefte inwoonders: zoutMooren wreede ftroopers, en waerom 282. bepannen: fterkte fan Jago
549
volken een eiland
284 Nieuw Bifcayen
119,207,229
Mormor een uithoek
283 Nieuw Engeland
121,122
Moromoro merkwaerdige fchaepen
296,297 NieuwGalicien210,211. haeromtrek,geweft,
Mono de los Diabolos
354 lucht, grond, wolven, mouftieken, zilver en
Morro Empinado een
fterkte
167 kooper-mijnen en zout 222. vyge-boomen
Mono Moreno uithoek
3 54 van fefterley flag 222, 223. boom-gewafch
Mofcobv hoofd-ftad
72 223. aerd-vruchten:haegdiflen224. inwoonMoffe een wonderlijk beeft
122
ders 224, 225. haer drank merkwaerdig:
Motayas gefchikt volk
37°
land-beftier: hoofd-ftad 225. havenen 229
Mouftikes zeer quellende muggen
190,260 Nieuw Granada
215, 90,291,292,287
Moyobamba wonder aldaer gefchied
357,34 l Nieuw Guinaea, vreemde inwoonders 110,577
Moyton fchoone vogel
391 Nieuw Leon een koningrijk: in hoe veel landMunbacbo fmookendeberg
*.
278, fehappen verdeelt: haer vruchten, viflehen,
Muskus-katten, haer befchryving
126,127
inwoonders , „koopmanfehappen , meiren,
Muskus-kruid
193
bergen, fteden en vlekken
278,279
Muffafcus een wonderlijk beeft
137
Nieuw Mexico 215, 216, 217,218,219,220.
Muteczuma negende koning van Mexico 78.geeft
Nieuw Nederland , haer bepaeling , by wie
aen Cortefius 't rijk over 80. word gevangen
ontdekt: haer ftad Amfterdam: water - Val80. 81. fijn pracht en luft-huifen buiten geien , gezonde wateren vloed en zee-kuft
mein wonderhjk82,83. geraekt omhals 83,
123. geboomt aerd-gewafch, wijngaer246,260.fijngroote daeden.246,260. prachden , wijn, water - limoenen , kalabaffen,
tige krooning en hof-houding
245
tabak, pepoenen, tarwe, Turkfche boonen,
Muteczuma vijfde koning over Mexico 241. fijn
erweten , grond, indigo, garft , bloemen,
daeden
242,243
124. berg-kriftal, mofco vifch glas, marmer,
Muur zeer merkwaerdig
80
goud : inwoonders met befchilderde waepeMyneerders na'tzilver, haer bloedige arbeid
nen en licchaemen, fchilderyen, vreemd hair,
353 > 354
wonderlijke ziekten der paerden en koeyen,
N.
varkens,
fchaepen, harten, gevoogelt, leeuNacas een rievier
229
wen , beiren en vreemde beeften 125 , 126.
Naco valleye
274, 276
eelanden , harten 126 muskus-katten 126,
Naelden wonderlijke viflehen
193
127. bevers 127 , 128. arenden . fpechten,
Naevel, vreemd gevoelen van de zelve
163
duiven en aerdig vogeltje 128. kalkoenen,
Naemen wonderlijk verändert 181 - 183. naemfwaenen, ganfen , vifch in ftroomen, meiren
geven zeer vreemd
164
en d'Oceaen : ratel-flang: geftalte der inNaemen der plaetfen, den Portugeefen ontwoonders: haer fpijs en vreemde zeden 129.
weldigt, verändert
446
kledingi3o. huifen 130,131. fterkten, verNaguachato Americaenfch overfte
210
huifing, veelheid der vrouwen, houwelijken,
Namacona*'nonnen
328
echt-fcheiding, hoerery, vreemd vryen en
Namontac een Virginiaen
140
kinder-baeren : begraefenis 131. rouw over
Napaluca een dorp
252
dooden: toovenaers: vierderley hoofd-taeNafca een valleye
34°
len: geld: vreemdebad-ftooven: krijgs-orde
Nota, een
ftedeken
284
en wapenen 132. fchrikkelijke handel met geNathanael Butler
171,172
vangenen 132,133. wetten,dood-flag, vreemNatifcotec een eiland
118
de verbinteniflen, raeds-vergaederingen en
Navatlacas haer gedenkwaerdige togt 219,220,
gods-dienft: duivel-dienft: gevoelen van God,
221,222,238
fchepping en de zielen 133. nieuwe volkNaYtdad voornaeme haeven 210 , 257. word
planting na Nieuw Nederland.
134
verbrand
2 H Nieuw Spanje , van wie alzoo genaemt 83.
haer lengte, breedte, naeft-gelegene VolkeNazareth een ftedeken 430. verovert 454. geren , vruchtbaerheid 230,231,23 2. haer verflecht
456
deeling en hoofd-ftad 232. yzelijke wreedNegers, haer vreemd beding en verwoede ftrijd
heid aldaer gepleegt in den gods-dienft236.
469,470. vuilheiden ouderdom 495. handel
fteden en dorpen 236,237. wonderlijke aerdmet de zelve gedreeven 507. mishandelt 548
beeving
237,238. afgöoden, priefters en nonNentoque, hoe verkooren word
565
ne- kloofters
262,263,264
Nerofijnvreemd kijken
288
Nieuw
Valladolid
ftedeken
275,276
Nequen zöort van ly waet
237
Nieuwe
weereld
by
de
oude
onbekend
j doch
Nevada gebergt
237,238,287.288,294
vermoeden
datter
een
was
5,6
Neuva Segovia
278
Neyba een geweft
290 Nigua een fehaedelijk fpringend wormtje 158
274
Nicaragua een landfchap
230,278 Nixaga een vlek
37
Nicolaes Olanda onder-koning, verleid de ftad Noach heeft America bevolkt
Nohete
een
dorp
249
Domingo
53,160
Gggg
KornNicolaes Durandus Villegagnon, fijn togt 96.
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Nombre de Dios, oorfprong der naem, befchry-J Orenoke zoort van arenden
198
ving der
ftad
134,283 Orinoque rievier 540,541. vloeyt hoog, en is vol
Nonnen zeer vreemd
262
eilanden 542. ontfangt veel rievieren
543
Noorwegen heeft geen inwoonders verfchaft aen Orißan
ftedeken
166
America
28,29,30,31 Ofcotarach neemt d'harfenen uit menfehen hoofNorenho eiland
412, 421 <•«»
116
Norte een rievier: zeer beleefd volk aldaer 217 Ofirts de zonne
75>57o
Norumbega hoedaenige
ftad
29,30
ftad
n*
Noftra Sennora een rievier
210 Oforno
Otabalo
een
geweft
292,293
Nova Francia door wie" ontdekt: haer inwoon- Otomis een volk
251
ders , der zelve zeden omtrend fpijs, kran- Otto Keye
527
ken , lijken 115. wondere proef van manhaf- Otumba een ftad
85
tigheid: gevoelen van God en de zond-vloed: Ouaieroua een boom
395
haer toovenaers: fchijnen kennis der Heilige Ouboutou, hoedaenig gezach-hebber
181
Schrift gehad te hebben: haer geloof van de Ouderdom zeer merkwaerdig
2
58
fchepping, onfterfelijkheid der zielen en don- Ouetacates wreed volk
38i
der: wonderlijke rotzen 116. verdichtfeien Oumekous hoedaen ige zielen
180
van een boom waffchende ten hemel: gevan- Ouragan een vreefelijke wind : byzondere voor
genisderzon: dood-maelen 117. verfeheide
tekenen van de zelve
190
volkeren:haer fpraök,fpijs en houwelijken 119 Outger Minne
417
Nuchtley een plant
172 Oven Guynethwecmd bedrij f van zijn zoonen 3 5
Nueftra Sennora de la Vittoria
260Ozama rievier
160
Nufflo de Chavesfijnverrichtingen
355
Nunnez Cabecafijnvreemd wedervaeren 145,
146
253
Nunnez Gufman 225. fijn merkwaerdige togt Pablo vruchtbaere valleye
298
226,227,228 Pacaritambo, een verliert hol
Pachacama valleye 339. wonderlijke afgodentempel
307
O.
Pachamaca een afgod
91
Ocama ftedeken
299,356
289 Pachacuto een Inga
Ocampus beftrij d de Cafis
75 Pachayachaci Schepper van hemel en aerde 302.
Occam rievier
wonderlijke afgod
346
142
Oceaen des zelf befchryving
Pachuca
zilver-mijnen
234
1
2
Ocotlan een vlekke
394
37 Pacoeira een plant
Ocoughtanamins een zoort van kappers 136 Pacos226,227. wonderlijk geoffert
308
Oculiem een drui ven- boom
185 Pacra een woeft koning, door Spaenfche honOcumba rievier
252
den verfeheurt
' 67
Offer van kinderen 21,22. van menfehen doo'r Padden zeer vreemd 253. uit *t water gegroeyt
wie afgefchaft 22. verändert in een wonder70. wonderlijk
274
lijk fpel ibid. menfchcn-offerzeeriyzelijk 74, Padde-vifch
137
266,335,346 Padilha hopman
^tl
Otfeaux eilandekens
117 Paerden , h aer gebruik in Tattaryen
^
Oke afgod
23g Paerden-eiland merkwaerdige voorval alhier 114
Oki beftierder der zee en tijden
116 Paes de Torrss,fijn verrichting op het OnbekenOlaimi een berg gefchikt ten zonnen-dienft 174
de Zuid-land
37»38
Ohndusfijnyzelijke wreedheid
335 Palma
ftedeken
292
Olinda hoofd-ftad van Pernambuco 387. kloofterPalmas rievier
250
der Jefuieten zeer prachtig 388. deftadword Paicanos landfchap
355
by d'Hollanders ingenoomen 389. afgebroo- Palmares twee dorpen
499,500
^ 3 9 0 , 4 1 7 . in brand geftooken 424. we- Palm-boomcn tweederley
382,198
derom herbouwt
~T~r A gg Palpas landfchap
329
Olivier Crom-toel
\fö Pamaunke een rievier
^35
Olivier loan Noord,fijntogt rondom d'aerd-klootPampelona
290
104,105 neemt rijke fchepen: flaet den Ma- Pamphilm Narvaez, fijn ongelukige togt 76,
nihaenfehen ammirael: keert na Holland 106
D
Un
an
77> 144» 145» 146
Oioramerkwaerdigefchoen
zoi
Olotocara Floridaenfch veld-heer
J. Panama, befchryving der ftad 281,282,283
Panuca landfchap
151,250
Omaguaza een groote vlakte
4ff
Panucus
een
verwoefte
ftad
84
Ommegang zeer wonderlijk
^
Ondergang des weerelds, gevoelen der Mexi- Panthers, merkwaerdige jagt met de zelve 13
Papa een vervloekte priefter
236
caenen hier af
2ß^
Papas
vreemde
wortel
306,317
Onweder zeer yzelijk 49. noch een diergelijk
186
87. een derde
' , Papaye boom zeer vreemd
1A?
71,217
Opaffem vreemd beeft
w i l l Papegaeye-vangft wonderlijk
142
O^nc^^eengevangenkoning
J J Paquipe een meir
Paracouffis
een
koning,
fijn
merkwaerdige
lift
Openeda
ftedeken
466 i&r
B
*74
r
een
p er hoofd in l
° Sd*land
° P ' Onoekcnde
Paragoana landfchap
553
0™yeeenfterkte42i. eiland
^ g g Paraguaye rievier
556
535
Orcades eilanden
Paraibes volk
379.380
eeß
O«fc/yzebjkondeuoeknatovery in Nederland Paran» rievier
Parcos
rievier
J,z
120
Paretuyoe boomen
188
Paria

B L A D - W Y Z E R .
den en waflchingen : kindermoord 308. ofParia een landfchap 349. haer inwoonders 57.
fer van zoonen 308, 309, een fehaduw van
* haer vreemde zeden 57, 5& huifen, trouwen,
'tavondmael des Heilands 309, 310. biegt
rijkdom , begraefenis, genees-middelen 58,
zeer merkwaerdig: tovenaers, waerzeggers en
540
feeften 310. inwying der jonge Inga 310,311.
Parayba landvoogdyfchap «n ftad in Brafil 391.
merkwaerdige feeften 311,312. voorfpoobefchryving derftad424,425. aenflag op de
ken van de over-heerfching des rijx door de
zelve 425,426,442* 443 • haer fterkten AntoSpanjaerden 313. Peru van wie ontdekt
nio en Margareta 443. veroovert 449,450.
K
3*3 > 3*4- Peruaenen weerenziehmannevruchten, gediert en huifen aldaer 550,445.
lijk 317. beftierd by onderkooningen 325.
fehrift rondom verftrooyt
451,452
Pariila
ftedeken
336
haer valleyen 335,336, 337,338,339.340.
Parimegroot meir
539
fchoone vrouwen • verfeheide landfehapParinacocha een woeftijne
347 pen 341. havenen 347. hoe beftiert word,
Paripe een
ftad
385
en by wat Volkeren bewoont 3 56. monniken
Paripuera een fterkte456,457. rievier
458
derwaerds over-gefcheept 357. verdichte
Pariza flaet de Spanjaerden
71
wonderen aldaer
3 57, 3 58
Parlemoer-oefterszeer wonderlijk
194 Peter jicunha d' Andrada
422, 437
P armonga valleye en
flot
337 ( Peter Adriaenfzoon Ita, fijn verrichting 413,414
Parquet verwekt fwaere oorlog
196,197
is in groot gevaer4i8. keert na Holland 419
Paru vreemde vifch
379 Peter Ahumada,fijntogt na Florida
148
Paffao een uithoek
335 Peter Arias,fijnmerkwaerdige togt 65,68,72
Pafcamayo
ftedeken
336
wonderlijke ftrijd met de baviaenen
84
433
Paffaguates hoedaenig volk
216 Peter Albuquerque
Pafloftedeken
294,320 Peter Alfonfus Hinoiofa,fijnverrichtingen 322
Pafyra wonderlijke berg
452 Peter Alfonfus Nignus, fijn togt 292. ftrijd met
de Canibales 54. word gevangen,en fijn fchat
Pathamama godinne
306
55
Patarabueyes gefchikt volk
216 prijsverklaert'
Pataten hoedaenige wortelen
166 Peter AfPares, fijn verrichtingen 431,432,332,
337,380,273
Pata~toomek halI ve zilver-mij n
140
Pavaofa een ftad, ingenoomen 492,493,494, Peter Afoaradus
89,90
Peter
Anzures,
fijn
vreemde
togt
346
499
314
Paulo een vlek
377 Peter del Bara
120,121
Paulus Acunhas
49 Peter Biartjefaiet
Paulo Inga
316 Peter du Bre, een jonge wonderlijk bewaert 148
358,359
Pa"9tary hoedaenige liedekens
564,565 Peter Capralis ontdekt Brafil
500
Pawtuxunt een rievier
135 Peter Cafar de Menefes 492. gevangen
Payta een ftad beftormt 329. verwoeft
330 Peter de Candia, fijn ongemeine ftoutigheid 314
256
Paz
ftedeken
347 > 349 Peter Carpentier
49 t
Peerl-oefters52,6i. peerl-vangft merkwaerdig Pefer Cor er a de Gama
577
67,548. fchoone peerl
70 Peter Fernandes de Quio
541
Pennobfcot landfchap
12 Peter Fernandes de Serpa
Pelikaenen
544»545 Peter Fernando de Velafco feheid quikzilver van
350
Periquete een koning
7* Vermilioen
Pernambuco
337.39° Feter Gafca fijn brief aen Pizarrus 321. merkwaerdige beraedflaegingen tegen hem 322.
Perico landfchap
329
trekt tegen Pizarrus 323. fijn krijgs-lrft 324.
Petatlan rievier
228
Perfiaenen, haer drievoudige feeften aen de zon,
overwind Pizarrus 324. is zeer verlegen 325
en waerom 305. haeroorloogen*
27 Peter de Heredia
286
Per«« een vreemd bondelken
311,312 Peter Melandes woed tegen de Franfchen'99,1 fZ
Peruaenen hebben geen letters: bewaeren de ge177. fijndoortraptheid95. wreedheid tegen
heugenisby liedekens 34. haer vertelling van
de Peruaenen
96
eenvereeuwde zee-togti3. gevoelen van de Peter de Lerma
317
zond-vloed 15. zijn niet herkomftig uit Chi- Peter Mendez de Go\ea
441
491
33.34 Peter Morthaemer
na
Peru de benaeming verfcheidentlijk genoomen: Peter de Orfua
541
lengte, verdeeling, wonderlijke eigenfehap- Peter PueUes
319
pen, bergen,dieren295. vruchtbaere valleyen, Peter BJicher predikant
97
veelerley vruchten 296. merkwaerdige fchae- Peter Sarmiento, tfijntogt
572,573.575
pen 297. gewaed der inwoonders 297, 298. Peter Vtfi een Neger
490
reufen oorfprong van Perq: eerfte koning, en Peter Valdivia
317,324
verfeheide geflachten : tweede koning 298. Peter Umbria
283
vordere koninglijke ftam-huifen : derde en Petiguares een volk
45*
vierde koning 299. vijfde, fefte en zevende Peyta een ftedeken, word verbrand
io8
koning 300. Peru word vierzints verdeelt 301. Phceniciershoedaenigvolki5,i6. van wie hergebouwen alhier wonderlijk : als ook brugkomftig
25,26
gen, fchatting, orde op d'armen, ftijl van le- Philibert du Buffon
43 3 > 434
ven , dragt en ren-booden 202. huifen, fpijs, Philips Amadasfijnmerkwaerdige togt 141,142
wapenen,begraeving 3o3.afgoodery 303,304. Philips Clutferius wederleid
3ii
eertjdenzon, en waerom 305,306. donder, Philips Corguileray
378
aerde,regen-boog, Herren, ftroomen,ber- Philippibilboeen goddeloofe tolk
3*5
gen , kruiden en wortelen voor Goden ge- Philips Serooskerke
4i7
houden 306. beeiden hoedaenig ; tempels, Philips-ftad door honger verlaeten
105
. priefters en kloppen 307. vreemde offerhan- Pieter Duinharder
5i3
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P^H«/ifijnhelden-daedeni56,40M0 »409. Puquio fontein
410,411,412. neemt de zilver-vloot 414, Purwancat wonderlijke fteenen
2

296
299

179
Piais toovenaers
226
Piaftla landfchap
276
342 Quaimarotte rievier
Pico koftelijk paleis
Quaque
gebergt
116
33i
Pillotoas wonderlijke tovenaers
66
341 Quarequan uicgemoord
Pincos landfchap
226
108 Quatrobarrios een vlek
Pinguyns- eilanden
234
104 Quautitlan een rievier
Pingyns hoedaenig gevoogelt
236
210,274,284 Quauxicalli merkwaerdige fteen
Pinos een uithoek
Quaxutatlan
een
landfchap
208
243
Pintados wonderlijk volk
227 Quelenes een volk 269,271. landfchap
271
Pirabeben vliegende viflehen
227 Queretaro een dorp
237
Piracoaba wonderlijke vifch
78
Piratiapua vreemde vifch
379 Quefitangal vermaerd veld heer
Quetzaalcoalt,
wonderlijke
afgod
222,245.
on180
Piraugts hoedaenige fchepen
gemein afgrijfelijk feeft
112
266
Pifcadores een inwijk
90 \ Quetzen van zieh zelf zeer wonderlijk
236
Piftacie-nootjens
169
Pitanga rievier
384 Quibey een doodelijk kruid
246
Quicuxtemoc
een
Mexicoos
veld-heer
Plata vermaerd eiland
33k
Quik-zilver mijnen 350. gebruik omtrend zilver
Pleffis een Franfch heer
193
en wonderlijke aerd
351
Pleymoutheen vlek
122
Plinius wederleid
Quilacoya goud-mijnen
568
127 Quilca rievier
Poala een vlek
34o
217 Quillota goud-mijnen
568
Pocchorofa Americaenfeh koning
68 Quimba vrucht
3 27
Pocone een wortel
137 Qiiimboya landfchap
293
Poel zeer vreemd
186 Quincia-mali heilzaem kruid
566
Pooneno een koning
142 Quines hoedaen ige priefters
77
Point Comfort een volk-planting der Engelfche
119
141 Quinibequi een rievier
226
Pontenchiamumnracbtigeftad74.word ingenoo- Quinola een dorp
Quipocamayos
wonderbaerlijke
reken
meefters
men
77
301,302
Popayan landfchap , haer befchryving 292,293,
356
294,295 Quipos zeer merkwaerdige fnoeren
55^
Popocatepeque een yzelijke berg
79Quirandics wreed volk
3 +7
Pokken, by welk volk zeer gemein
326 Quifpichance een paleis
237
Porceleinen zoort van kinkhoorens
194 Quitlavaca
Porco zilver-mijn
349 Quitoftedeken296. Word ingenoomen 345. een
koningrijk 300, 320, 321. befchryving des
Portes vreedzaem volk
369
zelven326,327. zinkingen, pokken, vruchPorto Calvo 453. den Hollanders ontweldigt
ten , vifch, Herbergen, kleding, inwoonders,
454,455
Porto Ricoftaden eiland, lucht, groote, inwoon- fteeden , vreemde brug, paleis 326. hoofdftad 326, 327. uicgemoord 334. tempels 335
ders , haer oorloogen tegen de Canibalen,
209,214
't ftedeken Cayoarra 167,168,169.170. word Quivera landfchap
33t
beftormt
406,407 Quiximies rievieren
Quixos
landfchap
en
vruchten
aldaer
330.
hoofdPort Bgyael een fterkte 120. word geflecht
ftad, ftedekens33i. inwoonders
332
121
Porto Seguro landfchap in Brafil en ftad 380, Quizquiz veld heer van Attabaliba, trekt tegen
de Spanjaerden 93. fijn vordere verrichting
381. vreemde beeften aldaer
381,382
300,316
Potofi349. haer koude gelegendheid en overvloed van leeftogt 350. gedaente des bergs,
water-moolens en ftad 352. zilver, hoe aldaer
ontdekt is 352,353. vier zilver-aderen, hoedaenig: een fpook in de mijnen : hoe veel T^caxipe Velizili een afgrijfelijk feeft
248
zilvers weekelijk levert
296
353 Radijs ongemeen groot
Pourake wonderlijke vifch
118
396 Raevenszeer wonderlijk
Powhatan een landfchap en ftroom
135 Bglpb Lane brengt d'eerfte tabak in Engeland
Poyuca rievier
443
•
I34> 1 ?6,i39
Pozo landfchap
293 Ramada
ftedeken
289
Pucara een oude flerkte 298,342. ftad
348 Rambos wonderlijke viflehen
193
Puchuca ftedeken
250 Rang-appelen zeer vreemd
198,33o, 331
Puebla de los Angelos ftad
251 Bgngheria dorp van peerl-vangft
289
Puerto de los Marques
247 Raonak een eiland : de volk-planting aldaer is
Puentede Aguilar een rijs-hoofd 167. eiland vol nooit te voorfchijn gekomen
142,143
zilver en goud: heeft veel rievieren, zuiker- Fpffilly, fijn verrichting
399
moolens ,geboomt van geneefende kracht, als Ratel-flang zeer vreefelijk
129
ook wonderbaer vergiftig 168. vreemd kruid Ratten tot cieraed aen d'ooren vaft-gemaekt
en boomguaiabas, die 't eiland afloopt: 't beeft
137. veroorzaeken hongers-nood 171. hoe
tavarü 169. en opaffum
169,170
in Peru zijp gekomen 316. gemuskerde ratPuerto del Principe ftedeken
ten
J99
*54
Puerto Viejo
298,328,331 Ravardierefijnverrichting
399
Puna eiland, haer inwoonders
89>33L 3 3 2 Raudilis water-ftortingen
278
Punchao een koftelijk beeld
304 Ravetten fchaedelijke wormen
190
Ray-
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Raymond Breton
193 Rpffellan Franfch bevelhebber
£97
%*/ftad en fterkte 270,271,390,558,4 34,452, Roffey Franfch hopman
203
beIegertenover-gegeven453. geflecht 454 Rots ongemein wonderlijk
296
Realeio een vlek
278 Roxo een uithoek
206
Rebellino, fij n verrichtingen 452,461,463,464 RubelPetracor, geeft zieh uit voor een tovenaer
Reciffo 389 , 390. vinnig beftormt 444. is in
98
groot gevaer 456, 457. fchrikkelijk verraed Rudolph Baron, fijn merkwaerdige togten 501,
op 't zelve 508,509. hongersnood aldaer 512.
502, 503. verwoeft groot Palmares 504,
oneenigheid 513. hooge raed , haer plak516
fchriften 515, 516. fterfte 516. foldaeten Ruminagui overfte van Attabaliba 91. fijn ververloopen 519. word aen de Portugeefen
foeielijke wreedheid 93. merkwaerdige verovergegeven 526 , 527. voorwaerden op
richtingen
316,332
welke
528,529
Redonda een eiland
189
S.
Reekenen in Peru zeer wonderlijk
3 56
Regen zeer merkwaerdig
260,271 ( Sabadoreiland
185
Renatus Laudonierfijntogt na Nova Francia: j Sable ellendig eiland 36. de Portugeefen brengen hier koeyen en verkens
word gevangen 98. na Florida
148,151
117
Reftinga
fterkte
449,450 I Sacatecas rijke zilver-mijnen
250,251
Reufen in America 37. een buiten gemein ! Sacfahuana valleye
300
groot 75,76. in Peru 13. vreemde voorval Sacrificie-eiland
73,74.252,253
met reufen en reusinnen 60, 61. wondere Sagdahoch een rievier
122
vertellingvan de zelve
298 Sagipa een cacique
290
los Reyes, ziet Lima
316,335 Sal vreemde beek
566
Reyos Magos een vlek
379 Salamanca eerrftad
260
Rhiobamba vlek
328 Salomons eilanden
577
Richard Greenville,fijntogt
142 Salvador vruchtbaer geweft en fchoone ftad
Richard Hawkins, fijn togt
573*577
274
Richard Moor, fijn verrichting
171 Salvador Correo de Bonavides Portugeefch am5J0
"Riemer Pieterfzoon,fijnmerkwaerdige daed426, . mirael
Salvador
hoofdftäd
384.
word
ingenoomen
401,
427
Rievier ongemein krom
274
402 befchryving der ftad 403, 404. fehanRiffaut Franfch hopman
399
dig over-gegeven 405. van wie gebouwt
Rinconada een herberg
254
360
392
Rincons wreede menfehen
294 Salvago eiland
Rio Grande, ziet Magdalena.
Salvador Pigniero
flot-voogd
436,437
Bio Janeiro landvoogdyfchap in Brafil 377,378 Samana een landfchap
158
Rio de la Plata landfchap en rievier: haer be- Samogitben eeren d'haegdiflen
226
Jaeling, vruchten , driederley harten , yze- Samuel Purchas wegens Americaes bevolking
wederleid
11,12
ijke meerkatten , wilde dieren chameleons
en allerley berg-mijnen 555. mond der rie- Samuel Lucafzoon
AIJ
vier Plata: eilanden binnen de mond : ver- Santlos
ftad
377
feheide inwoonders 556. 557- hoofd-ftad, Sandoualles vermoord de menfeh-eters
8£
ftedekens, gebergt , eilanden en 'ftroomen Santa Cruz, een ftedeken verwoeft 284,354,
558
355
Robert Dudley
,
544,545 Santa Cruz de Mopox
287
Robert Comtausfijn gevoelen van d'herkomft der Santa Feftedeken280. een ander even eens geAmericaenen word wederleid
15,16,17
naemt
290,291,556
Roccat eilandekens
415 Sanhikans hoedaenig volk
123
Rocou een verve 178,181. groeyt aen een boom San Jago een
ftad
273,287,331
192 San Joris de Picho, van wie bevolkt
3
fycque de Barros, fijn verrichtingen
432,433 Santa Maria de Comoyagua
276
la Roche, fijn togt
36 ( Santa Martha befchryving des landfchaps287Roderik de Baßidas vermoord .
287 fchoone haven 288. hoofd-ftad en vordere
Roderik Colmenares,fijn,merkwaerdige verrich- ftedekens
289
tingen
64,65 San Pedro
ftad
275,276
Roderik Contreras
87 San Steven een
ftedeken
84
Roderik Lobo Portugeefche a mmirael
485 Saona een eilandeken uitgemoort
164
Roderik Talerus
76 Santantan-bexg
510. 513,514,515
Rodrigo de Mendoza 248. levert een bloedige SapoYtcca wonderlijke offerhande
308
zee-flag aen Spilbergen 107. 7inkt
108 Sappaen hoedaenige pap
129
Rodrigo de Orgonnes veld- heer
317
Sardinas een haven
210,211
Rodrigo del Rio
229 Safquefahanok een landfchap: zeden der inwoonRodrigo Salazar
318 ders , dorpen zeer wonderlijk
135,136
Rodrigo de Tores,fijn merkwaerdige vond 351 Saffafras een boom
200
Roggen zeer wonderlijk en verfcheiden 391,392 Saturiöna een koning 98. zeeroud
151,177
Roßanus ximenes woed op Hifpaniola
51 Saturnus offert fijn eigen zoon
21
Romainen waerom niet gezocht hebben na A- Schaep fchipper , fijn held-daedig zee-gevecht
merica
7,8
471
Roomfche geloof waerom zoo licht by de MexiSchaepen zeer vreemd 107. groot 215. weelig
caeners is aengenoomen
262,263
voort-geteelt
238
Roque eiland
347
Sciequia, hoedaenige fekte
33
Roquetten een zoort van haegediffen
191
Schat zeer wo nderlij k o ntdekt
321

{
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Schepen en deelen der zelve van wie gevonden 7 1 Sombrero eiland: vreemde vogels aldaer 184. als
ook gefehilderde krabben, en der zelve wonScheep-vaert der ouden hoedaenig
ibid.
derlijke aerd
185
£cheur-buik, wanneer eerftmael is bckcnt ge151
worden
120 Somovia landfchap
342
Schild-padden, waerom niet gegeten 179. be- Soras landfchap
J
Sotavendo
eilanden
544
fchreeven
4 9
Sotto Major, volk-planting op Porto Rico
167
Schoonenburg ziet Walter Schoonenburg.
Spanjaerd,fijnvreemd weder-vaeren
134
Schoonheid van een dochter merkwaerdig ver- Spanjaerden, waerom Viracochasgenaemt 300.
fchoont
5*3
können voor 's Heilands geboorte na America
Schuttefijnverrichtingen
389
gezeilt zijn, en waerom
35
Scorzonera een wortel
289 Spechten zeer vreemd
28
Sebafliaen een ftad 378. eiland 104, 377- een Spiegel gevecht
241
dorp 226. een andere ftad, word verlaeteu Spierings-baey
108
284 Spiritu Santoftedeken411. landvoogdyfchap in
Sebaftiaende Beualcazar,fijnmerkwaerdige togt Brafil
378
290,292,293 Stachouwers verrichtingen
448,449,462,
Sebaßiaen Gabotus ontdekt Florida 97,115,149,
122
555,556 ) Staeten-baey
575
294 Staeten-eiland
Seabfliaen de la Plata ftedeken
109
Sebaßiaen Ramirez de Fuenleal 235,251252 Staetenland
Sebaftiaende Souto,
fijnverraed
454>455 Stein-Callenfelsfijnverrichtingen 389,390,391.'
Sebafliaen Vinhero Coelho
441 ziet Hartman Godefrid Stein-Callenfels.
Secotan een landfchap
142 Steenen aengebeeden 306,307. vol goude äderen 331. Steen wonderbaerlijk
274
Seekanauk een wonderlijke vifch
143
306
Segura een
ftad
253 Sterren aengebeeden en hoe
2
Selay een rievier
177 Steven van een fchip gedenkwaerdig
153
Seregippaftedekenverwoeft
470 Storax-hout
272,273
^Seregippo del Reyftcdeken
3 90,491,499,506Stormen op gezette tijd
109,575
Serinhain rievier 455. fterkte 460,361. ingenoo- Straet le Maire
85
men
5 I Q Stuk gefchut van goud gegooten
3 56
Serrania gebergt
295,296,558 Succanga merkwaerdige pylaeren
Seryllac Franfche graef
199 Suchimilcos een der fes geflachten van de vermaerde Navatlacas
219,240,241
ServaesCarpentier, fijn verrichtingen 433,434,
87
435. verovert Noftra Sennora de Conception Suerefijnvreemde manier van eeten
197,198
436. vordere daeden 437,438,439,440,442, S u ip- peereboom
188
443, 445,449,450,465. keert na Holland Swaluwen op d'Americaenfche eilanden
Serena ftad
567
Sevilla een
ftedeken
166
Seyo een landfchap
210 Tabac, hoe op Tabago wafcht
200
Shebaios volk
539 TabagoeiUnd
4*4.5^5» i99>200 201
Siara een fterkte overvallen 504. befchryving Tabafco koningrijk 73. vreemde zeden aldaer
der fterkte , landeryen en inwoonders 470,
74- befchryving
260,261,262
471. word uit-gemoord
216 Tabuya een magtig volk
36*5
Sibolla een landfchap
93 Tacatacouru een rievier
1 8
Sierra Leona een berg zeer vreefelijk
17 Tacunga een landfchap van een geborften3i3.
Sigifmond Schuppefijnverrichtingen 433 ,434, een paleis
328
435. verovert Conception 436. vordere dae- Tadouffak een haven
118
den 437, 438,439,440,442,443,444,449, Tael ganfeh wonderlijk
178
450,454,455,456,460,461,462,466,470. Taelen hebben zomtijds door toeval groote gebeftormtSchuppen-ftad5i2. valtop Taperimeinfchap met malkander: als de Hebreeuwca, alwaer groote moord verricht517,518,
fche met de Griexe en Latijnfche 23. Duit519,520,521. verlaet Taperica 523. word
fche en Griexe met de Latijnfche 23,24. Lajammerlijk geflaegen 524. gevangen in den
tijnfche met de Duitfche»£«*. Griexe enPerHaeg 525. fijn verhael wegens de Brafilfche
fiaenfehe met de Duitfche
24
toeftand 526, 527. rechters gekooren over
Tagarez
een
volk
uitgemoor
d
550
fijn zaek 527,528. fijn verantwoording 528
355
Silver mijnen in America hoedaenig
n Taguamacis een volk
Tajoques vergiftige mieren
291
Simon Akazova, fijn ongelukkige togt
573 Talivera
ftad
571
Simon Alvares de la Benho
500 Taliffe een
ftad
147
Simon de Cordesfijntogt
103,104,160,574Talibon hopman
463
Situa vreemd feeft
312 i Tamalameque een ftedeken, haer goddeloofeinSincuchimalar landfchap
78,246 woonders
289
Slaeven zeer merkwaerdig
71 Tamandere haven
511,512
Slangen op Tabago 200. zeer vreemde vertoo- Tamandua vyand der mieren: word onderfcheiningen met de zelve: gods-dienflig aengebeden inguacu en miri: beider wonderlijke aerd
d.Mi 226. zeer vergiftig 269. gebraeden en
-r
1 •
362
gegeeten 47,59. aen d'ooren gehangen 137.
i
ambana
rievier
384
zeer wonderlijk
154
Tambopalla
een
rievier
34-7*354
Slekken zeer merkwaerdig
195,196
300
6Wcw'vernielteen Portugeefche vloot 440,441 Tamebamba een Peruaenfche flamme
Tamoyes
een
volk:
vreemde
gefchiedenis
aldaer
Socabonen wonderlijke graften
353
37o
Socomu[fco landfchap
271^
Tamos een koningrijk
218
Tarn-
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89 Tendhuc d'uiterfte hoek van Tattarye, waerom
Tampez
^ l
250
zoo genaemt
42
Tampice ftedeken
317 Tenußitan koninglijke hoofd-ftad befchjreven 81
Tanaconas flaeven
82. ziet Mexico.
40,122
Tanto een duivel
116 Tepanecas een der fes geflachten van de NaToatTaovafcaron een afgod
tacas 219,220, haer verrichtingen 239,439
Taperica epn eiland
384
23 7
Tapefiepe een flot 384. rievier
411 Tepexco een derp
Tapiferica verlaeten vlek
225
463 Tepique landfchap
Tapi\>iori een volk
233,241
496 Tefcuco voorflad van Mexico
Tapotingas worden genaemt de dienaers der Terra Firma landfchap 281, 282,283,284,285,
Weft-Indifche Maetfchappy
423
286,287,288,289
Taprobane, hoedanig eiland
13 Terra del Fuogo
111,11 z
Tapiierete vree m d beeft
3 82 Tetonteac een landfchap
215
Tapuyers haer vreemd zuipen 365. en danfen Teuthlacokaugui vreefelijke
flang
269,270
365,366. vreemde werp-pijlen en trompet- Tezcatlipuca merkwaerdige afgod 221,222, 265
ten 366. worden verdeelt in fes en feventig
266,243
Volkeren: beftiervan haer koning: vreemde Tezcuco een
ftad
237,245
togten , wooningen , oefening , vryaedje Tezcuco een land-voogd, fijn merkwaerdige re37*»372. uit-houwelijken: doorbooren van
den tot Muteczuma
244,245
ooren en lippen : kraem-vrouwen: ftraf te- Thomas Button
505
gen overfpel: geneezing van ziekten 372. le- Thomas Candifch , fijn togt rondom den aerdven zonder gods-dienft ibid. vreemd fpiegelkloot 574,102,256,332, ziet Candifch.
gevecht 3 72,373. vreemde zeden: eeten haer Thomas-kloofter in Groenland
115
afgeftorvene vrienden: erkennen een twee- Thomas Martym,
322
derhande God , zonder dienft te doen ibid. Thomas de Rafpure
427
voorzeggen toekomftigedingen373,334. roe- Thomas Sickes fij n verrichtingen
412
pen den duivel zeer merkwaerdig 373, 375. Thomas Sofa, fijn verrichting
359,360,384
voorzeggen wonderlijk 375,376 haer konin- Thomeftedekenverbrand 544. eiland 17,18,492,
gen 376,423. verbond met de Weft-Indifche
groote fterft aldaer 493. is ongezond 493,494
Maetfchappy 423, 424, 442. manier van le- Thomebamba een paleis 328. vlak veld
345
ven : verfeheide zoörten 447. haer wreedheid Tiaguanaco vermaerd vlek
348,349
451. wonderlijk flagvan Tapuyers4Ö7. ko- Tiburons boofaerdig zee-gedrocht
193
men den Nederlanders te hulp 488. haer om- Tkiquaque rievier
3°4
megang met den duivel: fnyden der kinderen: T'ieovk Mexicoos koning
242,243
vreemd trouwen 501. haer drinken: wonder- Tiguas landfchap
215,217
lijke handel der priefters 502. kamp-vechters: T'tmagoa een koning
177
eeten de lijken: inhulding der koningen: ge- Tirimenen reufen
575
voelen van de zielen 503. haer wreedheid 510. Titicaca vermaerd meir
348
waerom van d'Hollandersaf-vallen 5 I 5 . 5 1 0 Titiriras volk
542
Taracura een koning
7 1 Tijd-rekening in Fonduras
275
Tarapaia een merkwaerdige zilver-mijn
3 5 2 Tlacaellel vermaerd held in Mexico 240. fijn
merkwaerdige daeden
241,242,243
TarquiniusPrifcus
3°7
221
Taßakeca ftrijdbaer landfchap , en prachtige Tlaloc een duivels-beeld
251,252
ftad
78,^46 Tlafcala een ftad 219. bifdom
Tafcalufa een reus
147 Tlafcaltecas een der fes geflachten van de Navatlacas
219,220
Tatai-iba wonderlijke boom
363
ftad
238
Tatarrax een arm koning
214 Tlatellulco een
Tatixa een vlek, vermaerd door een wondere Tlatlukas een der geflachten van de Navatlacas
fontein
271
219
572
Tatona Manfa rievier
43 8 Tobae reufen
Tattarye haer befchryving: of de Tattars over- Tobayras volk
368
blijffels zijn der tien Ifraelitifche flammen 38. Tocaima
ftedeken
291
zy grenzen aen America: en zijn verdeelt in Tocci een vel van een koningin levendig af-geftroopt en aengebeden
verfeheide Volkeren 39. komen in geftalte en
221
zeden over een met de Noorder-Americaenen Tocomans kleine menfehen
37i
40. gaen behendigom met paerden
41 Todos Santos vier eilandekens
19+
Tattarifche fteden zijn doorgaens zeer groot Tolu koftelijke balzem
287
Tomahavi
winden
39
35°
Tatfki wonderlij k beeft
170 Tombezers tandeloosvolk, cn waerom
89
Taumalis hoedaenige fpijs
180 Ton vlooyen
398
Taurapafa een eiland
134 1 Tonatzuli merkwaerdig vogeltje
176
Taxamalca Peruaenfche ftad: ftormender-hand Topia landfchap
229
ingenoomen
95 Tor« een hoek lands
221
Teca vreemd gewafch
%<) Totonoga een blinde koning
71
Tecpatlan een dorp
271 Totora zeer dienftige biezen
348
Teculhuacan vreemd volk
220 Topa Tupanguy maekt een bloed-fehendige wet
Tegen-voetelingen,'t gevoelen hier af der oude
303
543
6 Toptawart koning
72,39 t
Teguantepekftad
243 Toucan vreemde vogelen
Ttltlobin een koning,fijnftaetfieen merk waerdi- Topilzin een vervloekte priefter
236
gehft
I75.»76 Tovenaers merkwaerdig 310. heel - meefters
Tempel binnen Tenußitan merkwaerdig 8l. in
372. haer potzen
132
Peru zeer koftelijk
89 Tovery vreemd onderzoek na de zelve 20,21
Gggg 4
Toeen
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Tover-kunftopentlijk geleert
2r Vera Cruz gebomyt 77. beftormt8o,246,253,
2
Tourion, fijn verrichtingen 437,439,448,464,
54
Veragua
een
landfchap
280,281
473>489
Tourion de longe, fijn verrichtingen
437 Vcrbond-maeking zeer vreemd
74
Tououbinambatiti woeft volk
378 Verde een eiland
252
Toxeoalt wonderlijk feeft
265,266 Verga fchoon landfchap
434
Triangel-eilanden
539 Vergiftig kruid zeer wonderlijk
254
Trayciaon een inwijk
406 Verhuifing van zommige Volkeren na andere
Trembloos hoedaenige vogel
198 landen
14
Tres Reyesfterkte440. belege« 441. overgege- Vela Nunnez ""Jn vreemde voorval 321. ziet
ven
442
Blafcus Nunnez.
Trinidad een uithoek 207,210. een eiland 540, Vereenigde Nederland maekt vrede met Portu544.
ftedeken
154
g a l 529,530. word van vele tegengefprooTriftan Vafcus loopt d'eerfte in volle zee
3
ken
530.531
Trommel-flag zeer merkwaerdig
266 Verkens wonderlijk veraerdende
548
Truxillo een ftad, haer befchrijving 276,277, Vertoog van de Hoofd-deelgenooten in de
336. word ingenoomen
438
Weft-Indifche Maetfchappy zeer merkwaerTlilxochitl een vreemde plant
232
<%
531.532
Cubanama koning
68 Vermilioen , waer en hoe gevonden 350. wonTuculala een vlek
derlijk gefeheiden van quick-zilver 350,351
237
Tucuman een groot land
57i Vermio een zee
214
Tucuyan landfchap
209 Veftaelfche maegden, waerom levendig begraeTucuyo landfchap en ftedeken
553.554
ven, en hoe
307,308
Tumbez een Valley
3i4 Vetchunquoies een wilde kat
137
Tunal-boom ,-vreemde vertelling van de zelve Vibbacaronca wonderlijk vuur
308
238 ViSloria een fchip welk de weereld om-zeilde 76
Tunas een boom van drierley aerd 223,228,230 Vicumas vreemde gelten
295
Tupinambu fchoone menfehen
368 Vidal fijn groote wreedheid 489,513. ziet AnTuppinikinfi ee n volk
3 77
dries Vidal.
Türken haer merkwaerdige verrichtingen
27 Vilcabamba valleye
346
Tyger,vreemde voorval van de zelve 67,68.noch Villa de Conception
ftedeken
390
een andere
84,256,257 Villa del Efpiritu Santo
fteden
255
Typhon een vreefelijk beeld
22 Villa Formofo een vlek
455
Ty riers haer fchip-vaert
7 Villamanrique een mark-graef
229
Tyzoyopangui Peruaenfch veld-heer
317 Villa Rica
ftedeken
253,570
Villaroelkn\gt een zilver-mijn op Potofi
353
Villa de Santißevan een ftad 249.' ziet Panuco.
Vacaeihnd
418,457 Villen van levendige menfehen zeer wonderlijk
Vacapa een vlek
208
248
Vacca de Caftro rechts-geleerde houd wreedelijk Vinaque rievier
342
huis in Peru: word gevangen 95. fijn vordere Vincent eiland 198. landfchap, fteden en dorpen
verrichtingen
318,319,341
377
Vaertuig der Americaenen: haer gevoelen van Vincent Agnez Pinfon, fijn merkwaerdige togt
d'Europifche fchepen 13. zeer vreemd vaeren vreemd gevecht 55. loopt lanx Paria: hjd
fehip-breuk: keert na Spanje
56,3^8
«J»g
334.335
Vincent
Paul
Valentijns-inwijk
113
321
Valken wonderlijk
269 Vincent de Valle Viridi, fijn onderhandeling met
Attabaliba
9°. 91,357
Valle een mark-graef,fijntogt
205
Valledolid een
ftedeken
259 Viracocha Peruaenfch afgod 299. bloedig öfter
aen hem 301. fijn verfeheide benaemingen:
Valparayfo een haven
101,107,567,568
tempel
303
Valverde
ftedeken
340
fijnbedrijf
»5.299
Vangft van wild wonderlijk
553 Viracochakoning,
Vafcus Gama
4 Virginia, oorfprong des naems, lucht 134. winden, bergen, knftal, grond,ftroomen, velVafchus Nunnez, fijn verrichtingen 284. togt
den 135-.verfeheide Volkeren: boomen, boommerkwaerdig
64,65,66,67, 70,72
vruchten , wijngaerden : brood en moesVafquez Coronatus,fijnmerkwaerdige land-togt
kruiden 136. koorn met moeite geplant: al214
lerlei beeften : gevoogelt en vifch. Virginia
Vaßer Franfche hopman
98
is fchaerfch bevolkt: dragt der inwoonders:
Ubinas een volk
3^6
Ucais woeft volk
haerinborft 137. huifen, geweer, fchuiten,
562
Verapaz een landfchap
fpinnen, gods-dienft, afgoden 138. verdeelt171
Veedor Spaenfche overfle
heid der Engelfche aldaer: worden vermoord:
445.446
Vega een ftad t'eenemael verwoeft
krijgen hulp-benden 141, 171. onderfeheid
166
Vela een uithoek
{554
tuflehen Noorder- en Zuider-Virginia
143
Venetiaenen drijven aldereerft handel metOoft- Virgin Gorda eiland
10g
Indien
«, Viflehen zeer vreemd
247,210,387
Venezuela een ftad 237,288. groot landfchap: Vifch-vangft op een wonderlijke manier 48,387,
oorfprong der naem: uitgemoord: verfchei,,,
f 38, f 83, f 84. overvloedig
de Volkeren aldaer 552. hoofd-ftad Coro en Vitacuchokonxng door honden verfcheurt 146
vordere fteden : goud-mijnen , vogelen en Vitzilovitli vermaerd veldheer 220. een koning
vee 553. ftedekens 554 ingezeetenen rie239
vieren, havenen, eilanden , uithoeken553, Vitzlipuztli een vvonderbaerlijke duivel 220. fijn
bee
554
ld
221,238,241,244,263
Vlaem-
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381,382
Maemfehe eilanden
5 1 Water-verkens
2
en
369
Vleer-muifenzeergroot64»65* 73«
fcnade- Wayanaffes wanfchaepen menfehen
370
lijk
70,248 Wayanawafars onnoofelvolk
368,369
Vliegen zeer vreemd
19 2 Waymores woeft en vuil volk
PVaytaquazes
beeftelijke
menfehen
369
Vliegen-eiland
109
Weereld
hoedaenig
eerft,
bevolkt
is
by
Roacbs
Ulmen hoedaenige heeren
565
kinderen
.
10,11
VliJJingers, haer volk-planting
538
Vlucht zeer merkwaerdig
320 Weg der Ingas teer merkwaerdig 326,327,329,
*7>
355>35,6
Ulloa een rievier
275 (
Vlijmen zeer wonderlijk
262 / Weifaren hoog-duitfehe edelen , haer verrichting
28,289,552,553
Una rievier
442
Wero-ftances
bevel-hebbers
135
Unni aengenaeme vrucht
559
Werowocomocoeen
ftad
135,139,140
Utina een koning, word gevangen
98
Vogel haftende gelijk honden 108. een zeer Weft-Indifche Maetfchappy : haer oorfprong
399. gunft-brief: kamers 400. waerom Bramerkwaerdig
245
fil
aentaft 4.01. verfchil onder Bewind-hebVogel-eiland
198
bers 474. haer verval 524. magt
532
Vogel-vangft wonderlijk
71
Wetvanßajona
170
Volkeren verhuift veraerden wonderbaer
Weyber
Hays
380,381
Voorfpooken gedenk waerdig
245,313 .429
Voorval ongemein vreemd 2 56,257,370,371 Weyden van fchaepen zeer yreemd op Moeha
Voorzeggingen zeer merkwaerdig 161,162,373
106,107
Vos, vreemde vertelling van de zelve
5°3 Wiapoco rievier 538. flot aldaer
413
Vos-aep een wonderlijk beefti
279 Wigcomoco een rievier
140
Vraba vruchtbaer geweft 285, 286. naemaels Wikiri vreemd volk
541
Nieu"9o Andalufia
66 Wilde-dieren, hoe op de verre geleegene eilanVramarca landfchap
34 2
den zij n gekoomen
6,13
Vredens-verzoek der Portugeefen by d'Hollan- Wilde-katten
283,396
dersafgeflaegen, en waerom
432 Wilde-koeyen
396
Vries hopman
437 Wilde-kufi: ziet Guaiana.
107
Urin Cufco merkwaerdig geflacht
298 Wildepaerden
Vrouwen op Matanino zeer vreemd 44,45. °P Wilde fwijnen
396
y«MtaCre/:j'ftrydbaer45, aen Paria infchelijx Wilhem Betancourt
37
57,285,286. waer niet lang leven 272. gantfch Wilhem ten Bergenfijnhelden-daed
113
fchaemteloos
110 Wilhem ByleH>led
39
l/rc« wonderlijke fchaepen
97
308 Wilhem Chartier
Urira goud-mij nen
280 Wilhem Cornelifzoon Loos, fijn heldendaed486
Uros -, haer vreemde wooningen
348 Wilhem Cornelisfzoon Schouten , fijn merkwaerVua-pioup een boom
dige togt rondom d'aerde 108,109,110,111,
395
Vuichilabuchichi een yzelijk beeld
575
81
Vrueu wilde plant, haer gebruik
Wilhem Kieft, fijn verrichting in Nieutv-Neder369
Vuur zeer verfchrikkelijk
land
125
?l Wilhem
228
Uxitipa een valleye
Latan
469
Vygeboom wonderlijk
339 Wilhem Negentonfijnmifdrijf
499
Wilhem Parker, fijn verrichting
259,277
W.
Wilhem Schouten 403, fijn fehelm-ftukken 405
Wilhem Xuaren vermoord
95
r
Wacogenive geweft
4» 2 Winden zeer wonderlijk
566
Waernard Riebe
202,203 Winden-afgod zeer yzelijk
138
Walcheren eiland
443 Wingaudocoa by d'Engelfche hernoemt Virginia
Walraien Malburg
47°
141, 142
Walruflen een zee-gedrocht
117,118 Wingina een koning
142
Walter Ralech fijn merkwaerdige togten 134, W»«e Cornelifzoon de Wit, fijn togt na Brafil523.
139,142,538,541, 542, 543- w o r d onthalft
onluft met d'hooge raed op 'tReciffo 524.
544
keert na Holland: en word in den Haeg gevanWalter Schoonenburg voor opperhooftnaBr«/*/: gen
525
fijn ongelukkige togt 513,514.brief 525. ver- Wolfs-hoofd een uithoek
• 98
hael wegens 't verlies van 'tRefiiffb 526. be- Wokokon een eiland
141
fchuldiging tegen hem 527,528. fijn verant- Wormen wonderlijk
250
woording
5 2 8 Wratten zeer vreemd
328
Walviffcheh zeer meenigvuldig
109,575 Wreedheid ongemein
250,275,335,336
Wanfchepfel gantfch wonderlijk
56 Wijn verboodente drinken
252
Ware een baron
141 Wijngaerden met zeer dikke flammen 153
Waripebares een volk
5 0 1 Wijntjens raeds-heer
461
Water zeer wonderlijk 44,273. ongemein klaer
68,288. oude menfehen jong-maekende 143
Water-gedrocht zeer fehaedelijk
271
Waterland een eiland
109 Xagua een haven op Cuba 153. ongemein beWater-meloenen
quaem 156. een boom
289
198
Waters-nood in Brafil
Xaguas wreed volk
541
Water der Engelen hoedaenig
566 Xalifco, haer oorlog tegen de Spanjaerden90.
Water-leiding zeer merkwaerdig
landfchap 222,225. haer inwoonders
228
244
Water-val merkwaerdig
Xamanzal
een
vlek
258
333
Water-paerden
343
218 Xaquixaguana een valleye
Xara-
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158 Zee-boomen
189
Xaragua een palcis 50. landfchap
194
Xarays een meir
555 Zee-duivelen
557 Zee-gevecht ongemein merkwaerdig
Xarayes vreemd volk
487
342 Zee-honden wonderlijk
Xauxa een valleye 323. rievier
105
Xayanca valleye
335 Zeeland yvert voor de Weft-Indifche Maetfchappy
Xeres de la Frontera een fterkte
229
524.525
260 Zee-leeuwen
108,113
Xicalango een fterkte
271 Zee-meeuwen
Xicalapa een rievier
109.575
251 Zee-fneppen
Xkotencalt een berg
197
232 Zee-ftarren
Xochinacatlis een boom
188
146 Zeil-fteen van wie gevonden, en haer merkXuala een luftige valleye
328
waerdige kracht
8,9
xüta een vreemd beeft
Zeila zeer dikke boom
168
Zeltates een volk
269,271
^fewejfchrikkelijke
afgöoden
ß^
Yaen een
ftad
329
251
Yaguara, fijn vreemd onderzoek na d'onftcrfe- Zempoal een ftad 77. landfchap
287
lijkheid van een Spanjaerd
168 Zenu rievier en landfchap
188
Yaguarguaque Peruaens koning
298,299 Zepe-boom merkwaerdig
Zeyba
wonderlijke
boom
291
Taguarcocba een yzelijk meir
326
58
Taguas een wortel
3 2 9 Zieken vreemd gehandelt
Ziekte
ongemein
vreemd
104
Tayos hoedaenig volk
538
302
Talconesftrydbaervolk
294 Ziel-miffen
116
Tandou
ftruis-voogel
395 Zielen-dorp
Taquimi rievier
228 Zilver wonderlijk vervoert297,354. zeermerkwaerdig belangende de toebereiding 351. de
Taquimo landfchap
158
Taraminacarou wonderhjke plant
391 proef 351,352. äderen en mijnen 353,354,
228,229
Tucay Valley, flot en rotze aldaer 300,316,346,
218
347 Zilver-berg
228,229
Tcayagua een landfchap
158 Zilver-mijnen
Tllefcas levendig gevilt
93 Zilver-vloot door ftorm vergaen 427,428,429
fterkte
260
Tucatan een landfchap: oorfprong der benae- Zimatlan een
38
ming: befchryving der zeive 257,258,259 Zingis Chan een Tattarfijnverrichting
127
de zee-kuft hoedaenig
260 Zivet, wat het is
Tchuris Peruaenfche biegt-vaeders
310 Zond-vloed bekend by de Chineefen , Japanders , Ooft-Indiaenen en Americaenen 15.
Tomas een wortel
291
Defer vreemd gevoelen van de zond-vloed 15,
Yflanders haer weder-vaeren
28,29
Ttu vreemd feeft
312,313
298
Tzalcos vreemde land-ftreek
273 Zonne-beeldcn
311
Yzerboom
192,193 Zonnen-offer 15,151,152,174,345,346.by de
Yzer-hout
271
Grieken wonderlijk onderhouden, en waerYzer-verkens wonderlijk
396
om 175. is zeer oud 304,305. waerom geTztacpalapa een
ftad
237 „ V , e r t
, .
3o5 306
Tztepeque een vlek
274 Zonne-tempelsin Peru 304,305,328,340,341,
342,444
Z.
Zoomer-vogeltje zeer wonderlij k
253
Zoques volk 269,271. hoedaenige tael
260
Zacatecas een landfchap
226 Zoufa Macede Portugeefch gezant
525,5-26
Zacatula landfchap
252 Zout zeer vreemd 55. hoe gemaekt 80,283,287.
Zaemen-fpraek tuffchen Midas en Silenus merkbrood uit zout 290. zout-pannen
392
waerdig
19,20 Znbn eiland
yß
Zaeying ongemein vreemd
339
Zuid-land
by
de
Spanjaerden
ontdekt
3
7
,
3
8.
Zaguato een dorp
218
haer
eilanden
,
uithoeken
,
haevenen
,
inZahuatl een rievier
251
woonders en der zelve manieren, vruchten,
Zaires Topa koning
345
beeften,
fchuiten, vifch, togten derwaerds
Zalango haven
331
577vogelen578.
Togtvan AbelTafmanta
Zalving zeer wonderlijk
265
't Onbekende Zuid-land 5 7 8 , , 579,580,581,
Zamba valleye 286. eiland
426
582,584,585
Zamora
ftad
329
Zuiker-moolens
haer
befchryving
385,386
Zana valleye
336
Zuiker-ried
hoe
geplant
word
en
zomwijl
verZand-berg aengebeeden
306
derft3«5. van waer na Brafil gebragt is 387.
Zapotecas een klippig geweft en woeft volk 255
handel met zuiker 451. kooken van't zuiker
Zapuatan een landfchap
226
zeer merkwaerdig
386,387
Zarcaranna rievier
555
^««7
landfchap
2i8
Zce-appelen wonderlijk
188, 189
Zwaerd-viffchen
jg?
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A E N W Y Z I N G
Voor de TZoeJ^binders, wer na %cb dcgelve , in het Minden
der groote Waten, te fchikken hebben.
Generale Kaert van America,
——.
Chriftoffel Colonus, — —
~——
Angra op Tercera,
•
'
—
Americus Vefputius,
•
*—
Ferdinand Magellanus,
—
—
Vetus Mexico,
• •
—
Athabaliba,
•
——
Arx Carolina,
• •
Novi Belgii quod nunc Novi Jorck vocatur,
—
Nova Virginia Tabula
—
—
Virginix partis Auftralis & Florida, —— Pagus Hiipanorum in Florida,
—
— —
Havana,
_
____
.
.
.
Urbs Domingo in Hifpaniola,
— —
Porto Rico,
•
_-_—--.
Mappa iEftivarum Infularum alias Barmudes,
—
Infulae Americaenae in Qceano Septentrionali,
—
Urbs Martini,
.
———
__—.
Viztlipuztli,
.
.
——
Nova Hifpania, nova Galicia& Guatimala, ——
——— —
Nova Mexico,
——
•
— —
Muteczuma,
.
.
Portus Acapulco,
•
•
——Francifco de Campeche,
. < -.
•. ••
Yucatan & Guatimala,
— —
Truxillo,
_____
. _—.
..
_____
Terra Firma, Regnum Granatenfe & Popayan,
Carthagena,
• »^ —__
., . tuffchen blad
Peru,
__———. ;<m
.
Francifcus Pizarrus,
•
— ——
Callao de Lima,
•
•
Cufco,
' •
.
' .
_____
_____
Potofi,
..
• , . •
..
_____
_____
Brafil,
— —
— —
Sinus omniurn Sanclorum,
1

Olinda,

••

- ••

.

.

Itamaraca,
•
••
Urbs Salvador,
•
•
Oftium fluminis Paraybae
——
.
Fluvius Grandis,
.. •• .
.-—___.
Alagoa del Zul,
... .
Obfidio&expugnatio Portus Cal vi, —
Serinhaim, .<
...
--.
Caftrum Mauritii ad ripam Francifci, •
Siara,
,_.
_
.
Mauritio Polis,
Arx Principis Guilielmi,
Arx Naflbvii,
Boavifta,
Guiana five Amazonum regio,
Venezuela cum parte Auftrali novas Andalufix,
Paraquaria,
.
chih,
:
—
Magellanica,
_-_»_»__
_________

•

• •

1

_____

*"^™"™

_____
•

•
•

1
•

...
•

_____
•

— —
~"~—

6i-

74

7jv
81*
9r>
99H

80
90

98
122

124
142
148
if4
160

166
170
172
186

H3*
H9f
161 y.
167*
I

7

I>

*73^

187-1
221 >

230
232

*3*S
*35>>.
2
45>
247 y
*59?
259 y
*77Y

244
246
2*8
2j8
276
280

281^

<284 >en4 *8**

294
318

338
34*
3

*o

3

o8

384
386
390
424
426
438
45*4
466
470
482
482
4?4
484
51*
55*

•

55*
_-—

123*
"3jr>

220

460

•

——-

60

402

•"
••

43*
5l\

f 5°<*

1

••

1

J0/.1.V

*57*

| *95f
3'9Y
/ 339 x
343/
3f3 f
159 +
38* y.
387*
39»*
4°3/
4**/
427»

439/

nßn
467?
471 *

483 X
483 <
48^
48^
537**
553 A
555%
559 >
573 K

i,'*

•_-»•«-ä-•-

«•

*K>

1

1

