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Dal de }.eerli1Ig, door het le:zen van Beisbesch1'ijt,ingen , ten minste, wanneer hij
daarbij behoorlijk de kam't gebruikt, gemakkelijker en spoediger t'orderingen in de
Allrdrijksktmde :zal maken, dan door eene
af.qetrokkene voorstelling, :zal elk gereedelijk moeten erkennen, Ook ill de:ze soort
?.'an leesstof bijzonder,geschikt, om het verstand des kinds al t'roeg met kunttiglteden
Ie l'l'rrijken. 1velke hem in :zijn volgend lef"en ecne onberekenbare 1l1,fligheid kunnen
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aanbrengen, ja, wanneer hij de mensclten ,
Godsdiensten, zeden, gewoonten en voortbrengselen van vele andere landen vergeIykt met die van het Land, waarin hij geboren is en opgevoed 'Wordt, dan :tal ook
zijn hart vervuld worden met dankbaarhezd aan tien goetien God, tiie hem deed
geboren 'Worden in een land, 'Waar /dj
overvloedig1 gelegenheid t'indt, om zijn"
geest te beschaven en zijn hart Ie vet'edelen. - Zulk eene leesoefening kan dus als
een krachtig hulpmiddel voor eene goede
opvoeding worden aangemerkt.
Dit werlQe, bevattende de gescll.iedenis
van de merkwaardigste togten en onltlekkingender Nederlanders, van het laalst der
16de Eeuw tot in onze da~en, wensch ik
dan ook daartoe te doen str~kken; daarom
heb ik mij enkel bepaald tot zulke reisverhalen, welke den leerling belang kunnen inboezemen of van nttt kunnen zijn,
enalzoo voorbeelden behelzen , waardoor hij
kan worden aangespoord fot Vaderlandslief-
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de, Godsvrucht, standvastig/leid, nijt'erheid
en andere deugden, welke /tij zal moeten
beoefenen, om eenmaal een nuttig lill der
lflaatsclwppij en een verdienstelijk burger
van zijn f'aderland te worden,
Daar onze zeehandel, waaraan ons vaderland deszelfs vorigen luister onder de
volken t'an Europa meerendeels f'erstlluldigd is, de drijfveêr was, welke om.en
landgenooten de verre togten, in dit werkje
vermeld, deed ondernemen, zoo heb ik het
('an belang geacllt, om mijnen jongen lezers de uitbrt'iding, den blo,ei en het verval van dien handel _voor te stellen, fin
hun fet'ens de voornaamste voorwerpen,
waarin, en de 'l'oornaamsle landen, waarop dezelve gedreven werd, aan fe wijzen,
Rij, die hier'l'an meer begeert te weten,
leze de Geschiedenis van Neêrlands Zeevaart en Handel, door S, BLAUPOT TEN CATE. in 1886 uitgegeven door de MaatRcllappij: tot Nut van 't Algemeen.
1'loge de uitgat~e t'an dit we7'kje strek/een
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ter bereiking van het hierboven bedoelde
einde, dan zal mijn arbeid rijkelijk beloond
zijn; terwijl het t'oor mij een sireelend genoegen zal wezen van het nut der lieve
jeugd niet 1,rllchteloos bedoeld te hebben.
1). WEEDA.
ZUIDLAND,

den 21 lJee. 1889 .
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Van ket laatst dor 16de eeuw tot op
onzen tyd.
~~

Uit de Geschiedenissen onzes Vaderlands
weet gij, mijne jonge Lezers I dat wij, in
het laatst der zestiende eeuw, een' geweldigen, doch roemrijken oorlog voerden tegen
den magtigsten souverein van Europa, tegen FILIPS den tweede, Koning van Spanje.
Voor dat deze dwingeland ook Portugal aan
zijne magt had onderworpen, voeren de Nederlanders naar de hoofdstad dezes rijks, -en
bekwamen daar de Indische goederen uit de
1
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tweede hand. Doch na dat die Monarch, Ul:
1580, ook meester vun Portugal was geworden, werd hun dit verboden , en zij moesten dit verlies op andere wijzen trachten goed
te .maken. Daartoe bezat onze natie thans
ook de noodige veerkracht. Zij voer niet
alleen, meer dan vroeger, op Italië en begon reeds in Tttrk~ië, onder Fransche vlag,
handel te drijven; maar zij bekwam ook d'en.
voordeeligen hamlel met Rusland, door het
stichten der stad Archangel aan te raden.
Ondertusschen hadden zij zich niet over den
Atlantischen Oceaan durven wagen, noch
besloten, de Stormkaap (Kaap de Goede
Hoop) om, naar Oostindië te stevenen, dewijl een zeker vooroordeel, reeds eene eeuw
lang, die landen als een uitsluitend eigendom van Portugal en Spanje deed beschouwen. Ook bezochten, in weenvil van het
verbod van 1584, vele Nederlandsche schepen, onder onzijdige vlag, de Portugesche
havens. Maar, toen ook deze weg door FILIPS gesloten werd, met het in beslag nemen van een vijftigtal schepen met Nederl%lndsch eigendom, moest er noodwendig iet.s
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groots gewaagd worden, wilde men den
voordeeligen Indischen handel niet geheel
en al vaarwel zeggen. Derhalve werd cr
besloten, om de Indische goederen, die FILIPS ons uit de tweede !tand niet wilde doen
geworden, uit de eerste hand te gaan halen.
Kundige mannen, als: LucAs JANSZ. W AGENAAR , Dr. MAALSON, Pensionaris der stad
Enk/lUizen, de Amsterdamsche Predikant
PETRUS PLANCIUS, die in het vervaardigen
zijner zeekaarten door den bekwamen aardrijkskundige MERCATOR ondersteund werd,
en zelfs de doorluchtige OLDENBARNEVELDT
oordeelden, dat (ie reis naar Oostindië , in
plaats van rondom de Kaap de Goede Hoop,
spoediger moest kunnen worden bewerkstelligd rondom het Noorden van Azië; want
toen reeds was men zoo ver in de aardrijkskunde gevorderd, dat men begreep, dat de
weg door de Yszee heen naar China wel 2000
mijlen nader moest wezen, dan die rondom
de Zuidpunt van Africa.
Er werden dus, tot deze groote onderneming, drie schepen uitgerust, één te Am.rterdam, één te Enkhuizen, en één in

tv.
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Zeeland. Op het eerste werd de hekwame
zeeman W ILLEM BARE.NDSZ als Stuurman aangesteld, en op het. tweede de practische
zeeman JAN HUYGEN VAN LINSCHOTEN, die
in 1583, in dienst van Portugal, eene reis
naar Indië gedaan en aldaar een' geruimen
tijd vertoefd had, als Opper-Commies geplaatst.
Eerste Heis

0111

de

~oord.

:1594.

De Noordkust van dit werelddeel was tot
nu toe slechts hezocht geworden door de Engelschen, om met de Russen eene handelsgemeenschap aan te knoopen , welk doel zij
echter niet hereikt hadden, en door de Nederlanders, die thans geregeld op Arc/tangel voeren. De Fransehen hadden het oog
geslagen op het Noorden der Nieuwe WereId, en in Terre Neuve eene voordeelige
vischvangst ontdekt; zoodat deze zee, over
welke de onzen een' nieuwen weg naar het
rijke Japan en China wenschten te banen,
aan hen door niemand betwist werd.
Den 5 Julti liepen de drie schepen van
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Ter Schelling in zee. Doch dewijl MAALvan gevoelen was, dat men door het
Waaigat , en PLANCIUS, dat men benoorden
om moest zeilen, werd er besloten, met de
drie schepen beide wegen in te slaan; zoodat BARENDSZ, met het Amsterdamsche jagt ,
den weg om' de Noord, en LINSCHOTEN, met
het Westfriesche en het Zeeuwsche schip,
dien door het Waaigat , welke straat hij
Straat Nassau noemde, en tusschen Nova
Zemhla en de kust van Siberië gelegen is.
insloeg. De laatste ontmoette zware nevels
en ijsbergèn, doch kwam gelukkig het naauw
der straat te boven, en, zoo als hij meende,
in de nabijheid van den mond der rivier Ohy.
Hier vonden de reizigers eene menigte drijfhout (ontwortelde boomen) ; de landstreek
was bedekt met ajuingewassen en bloemen,
en het weder bij uitstek warm, zoodat men
zeer geplaagd werd van de muggen. Aan
een voorgebergte, waar men 3 of 400 menschenbeelden zag, die door de reizigers voor
afgoden gehouden werden, en van welke
cenige 4 of 8 aangezigten hadden, gaf men
den naam van Afgodetthoelt. Men houdt
SON
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deze beelden voor gedenkteekenen , daar geplaatst door de Samojeden. Wegens gebrek
aan levensmiddelen besloot men den terugtogt aan te nemen.
Ofschoon men zijn doel niet bereikt had,
werd de kennis aan het Noorden, door deze
reis, welke tot den 70 sten graad N. B. werd
voortgezet, toch uitgebreid; want men had,
in het Waaigat., het iJ'façtlsons- en Stateneiland , en de eilanden Mauritius en EnkJmizen; als ook Niellw-Westfriesland,
Nieuw-Holland en Nieuw-Walcheren op de
kust van Siherië ontdekt.
De ondernemende BARENDSZ was benoorden
Nova Zemhla omgevaren, en tot den 77 sten
graad gevorderd. Hij verrijkte de aardrijkskunde mede met eenige nieuwe ontdekkingen, als: op de N 001'11-Westkust van Nova
Zemhla kaap Langenes , de Loome-baai,
het Admiraliteits-eiland, de-Zwarte/wek,
Willems-eiland, waar men veel walrussen
zag, en zeer veel met een' witten beer te
stellen had, de Kruishoek , het Zwarte-eiland, kaap Nassau, Troosthoek, de IJ,lwek en de OranJe-eilanden; hier zag men
wel 200 walrussen.

j

Naardien het reeds in Augustus was cn
i1l1en gcvolgelijk voor den winter Cltina nict
kon bereikcn, besloot men hier, den terug.logt aan te nemen, op welken men, behalve de St. Laurens-baai, nog eene veilige
haven vond, aan welke de naam vah Meelhaven gegeven werd. Na dat de schepen zicb
hereenigd hadden, zetten zij gezamentl~jk
ilc tehuisreis voort, en kwamen den 16 den
September te Amsterdam.
Tweede Reis

BID

de

~oord.

I595.

De eerste poging, om langs het NoordOosten naar CIlilla te komen, was nu wel
mislukt; maar de Nederlandsche regering
nog geenszins door deze teleurstelling afgeschrikt, zoodat zij besloot, eene nieuwe on;
derneming uit te rusten. Deze uitrusting
be~tond nu uit zeven schepen, en LINSCHOTEN en BARENDSZ werden op deze tweede reis
(1001' JACOB V.\N HEEMSKERK, Opper-Commies
van een der Amsterdamsche schepen, en
GERRIT DE VEER vergezeld; de Admiraal der
,-lool was Con ~EI.IS N_UI , cen man, die wci-
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nig veerkracht schijnt bezeten te hebben;
want in weerwil van den raad van BAaENDsz ,
om niet zoo lang voor anker te blijven liggen, kon hij niet besluiten, om tegen den
sterken stroom in, die uit het Oosten in het
Waaigat ging, (door hetwelk men besloten had, thans de reis te nemen) den doortogt te beproeven, en deze vertraging was
eene der oorzaken, dat deze togt nog minder dan de eerste aan de verwacliting beantwoordde.
De reizigers ontmoetten aan de Zuidzijde
der straat Waaigat en wel in eene baai,
welke zij , om de menigvuldige walrustraan ,
die zij daar vonden, Traan-haai noemden,
eenige Russen in eene schuit van boomschors. Dez!:l menschen, die op de jagt waren en hier de walrustanden kwamen halen,
schenen op het gezigt van een groot schip
ten hoogste verwonderd; de Hol1anders ontvingen van deze vriendelijke menschen acht
vette ganzen ten geschenke. Niet minder
vriendelijk en minzaam waren de Samojeden,
die zij op de Noordzijde del' straat ontmoetten. Derzelver kleeding bestond uit ren-
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diervellen ; zelfs was hunne muts daarvan
vervaardigd, waaruit van achteren eene lange haarvlecht nederhing. Zij zijn, even als
alle andere bewoners der Poollanden , klein
-van gestalte. De Hollanders zagen hier voor
het eerst van welk eene nuttigheid het rendier is voor de bewoners van het hooge Noorden. Het opperhoofd dezer Samojeden nam
met dankbaarheid een geschenk van beschuit
aan, hetwelk de reizigers hem aanboden.
Op het Staten-eiland maakten dertig matrozen jagt op een' witten beer, die reeds
twee hunner makkers verslonden en wel
twintig van hen op de vlugt gedreven had.
en doodden hem. Thans werd het, wegens
de nabijheid van den winter, tijd, om aan
de terugreis te denken, die vervolgens ook
begonnen werd, en het was op den 18 October, dat de schepen de Maas binnen lieperi. De huid van den geschoten beer werd
in zegepraal te .Amsterdam geb ragt.
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Derde Reis.

I596.

Oyerwlnterlng

op l'Woya ZeDJ.bla.

De Algemeene Slaten beloofden nu eene
premie van 25000 Gulden aan elk, die den
Noord-Oostelijken doorlogl vinden zou , waarop de regering van Amsterdam twee schepen uitrustte, die den 18 den Mei in zee slaken. Op het eene bevonden zich JACOB VAN
HEE~ISKERK, weder als Opper-Commies, en
BARESDSZ als Opper-Stuurman, en op het
andere was JAN CORNELISZ VAN DE RIJP gezagvoerder. Op raad van dezen laatste stevende men nu Noord- in plaats van NoordOostwaarts , en zoo tot den '74 stel1 graad N.
:n. gevorderd zijnde, ontdekte men een eiland met steile en puntige rotsen, waar een
gevecht, van twee uren lang, met een' ontzettend grooten heer plaats had, en hetwelk uit dien hoofde het .Beeren-eiland genoemd werd. De reis al meer Noordelijk
voortzettende, kwam men den 19 Jung, ontIer 80° 11', aan een land, hetwelk, om
deszelfs steile en. puntige rotsen, den naam
\'an S'pitsbergel/ ontvillg. Eerst dacht mf'tl
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aan een gedeelte van Groenland gekomcn
te zijn, omdat men dc kust met groen bedekt zag; maar men bespeurde weldra, dat
dit veel westelijker liggen moest. Het groen,
waarmede dil Noordelijk land prijkte, is het
hekende IJslandsch- of rendier-mos en de
klaver. Nova Zemhla, schoon niet zoo Noordel~jk gelegen,
was daarentegen geheel
kaal. Nogtans was het zoo min als dit door
redelijke wezens bewoond; maal' witte beel'en, herten, rendieren, vossen van verschillende kleuren, walrussen, zeehonden en
groote walvisschen werden, in weerwil van
den geringen plantengroei, in menigte hij
en op hetzelve gevonden.
Irl dit Noordelijkste bekende land, tllSschen den 76,ten en 80sten graad N. B. gelegen, zagen de zeelieden, zoo lang zij hier
vertoefden, de zon nooit ondergaan, maar
hare schuinsche stralen waren ook nimmer
voldoende, om den eeuwig bevrozen' grond
maar eenigermate te verwarmen. De Westkust van Spitshergen verlatende, wendde
men den steven weder naar het zuiden, en
k,,,am andermaal aan heL Beel'ell-eilalld ; ,loch
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hier verkoos BARENDSZ de Noordelijke rigLing
niet langer te volgen, en stuurde Z. Z. O.
waarts ,- waarna men den 17 Julij, onder 740
40', bij Nova Zembla aankwam, welks N. W.
kust BARENDSZ nu volgde, terwijl RIJP Noordwaarts aanstuurde.
BAREND SZ zag de plaatsen, welke hij op
zijne eerste reis gezien had; ook het Kruiseiländ (dus genoemd naar twee groote kruisen, vermoedelijk daar geplaatst door de
Russen), waarop zijne manschap tegen twee
ontzaggelijk groote beer en een' zwaren strijd
te strijden had; maar nu bereikte hij, in
weerwil van de ijsschotsen, waarmede de zee
hier was opgevuld, den Noordhoek van Nova
Zembla, dien hij omvoer, om vervolgens
Zuidwaarts te stevenen; maar het leed niet
lang, of zijn schip werd door de ijsschotsen,
die zich nu tot ijsvelden vereenigden, van
alle zijden ingesloten, en, daar het reeds den
25 Augustus was, kon men niet verwachten
dat de ijsvelden dit jaar zouden losgaan; zoo
dat er voor onze reizigers niets anders overschoot, dan op Nova Zembla den winter
door te brengen.
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Tot dat einde bouwde men op het strano
eene houten tent, welke van boven met de
kombuis van het Schip gedekt werd. De koude nam van dag tot dag toe, en de ondergang ~IlZer reizigers ware onvermijdelijk geweest, indien zij geen overvloed van drijfhout gehad hadden, hetwelk van het vaste
land daar was aangespoeld. Dan, niet alleen
was het de toenemende koude, waarmede zij
te worstelen hadden; maar zij werden ook nu
door de hongerige witte beeren meer en meer
verontrust. Het vet der genen , die zij schoten, gebruikten zij in hunne lampen; maar
het vleesch was niet goed tot spijze.
Ondertnsschen hadden zij schier onoverkomelijke moeijelijkheden te bestrijden. Verbeeldt u slechts, jonge lezers! dat de spijker dien de timmerman, bij zijn werk, in
den mond nam, oogenblikkelijk aan zijne
lippen vastvroor, zoodat vel en vleesch er
aan bleven hangen, toen hij dien weder uit
den mond trok. Daarbij was de grond rondom de tent zoo hard als metaal, en het water rondom het schip tot op den grond toe
hevrozen. Ook hevroor het bier in de va-
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ten en werd daardoor geheel smakeloos.
Hetgeen hunnen toestand nog aanmerkelijk
treuriger maakte was, dat ook de zon hen
verliet, doch daarentegen slopen de witte
beeren, die tegen de koude, welke ~u begon te heerschen, niet bestaml waren, in
hunne holen, en maakten plaats voor de onschadelijke vossen, wier vleesch onzen armen reizigers tot een uitmuntend voedsel
verstrekte: het had veel van konijnenvleesch.
Eens liepen zij gevaar van door de koude te
sterven; want alles bevroor bij het kolenvunI' ; doch, toen zij door digte sluiting de
koude verdreven, zomlen zij allen door versLikking zijn omgekomen, indien men niet
nog hij tijds eene opening gemaakt hadde.
De sneeuw, die van hunne klompen op de
vuurplaat viel, bleef droog en wit, en wilden zij hunne voeten warmen, dan werden
de kousen verzengd, zonder dat zij eenige
warmte gevoelden. Ondertusschen liep het
jaar 1596 ten einde.
Onze ongelul{kige zeelieden verloren, in
dezen hoogst treurigen toestand, nogtans
(len moed niet, en stelden alles in het werk,
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om de zoo noodige opgeruimdheid aan te
kweeken , onder anderen werd het Driekoningen-feest met het gebruik van wijn en
in traan gebakkene meelkoekjes gevierd,
terwijl men, door het lot, éénen hnnner
tot koning over Nova Zembla aanstelde.
Groot was hun aller blijdschap, toen zU
op den 24 Januarij, onverwaeh t, de zon
weder' zagen; dewijl men berekend had,
,lat zulks eerst veertien dagen later zoude
Iliaats hebben. Onze reizigers, die met de
wet der straalbreking niet bekend waren.
konden dit verschijnsel niet verldaren, en
waren dus daarover ten hoogste verwonderd.
Ondertusschen begonnen zij nu eenige werkzaamheden buiten de hut te verrigten; doch
om het schip tot de terngreis in orde te brengen, was onmogelijk, vermits hetzelve on'bewegelijk lusschen de ijsschotsen bleef vast
geklemd. Daarom besloot men, de sloep en
de boot tot dat einde gereed te maken,
schfwn hunne zwakheid naauwelijks gedoogde, om ze van het schip naar de hut te slepen. Ook kwamen de witte beeren nu wel-~lra weder te voorschijn en maakten het dem
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reizigers, die nu hun werk buiten de hut verrigten moesten, uiterst lastig; zelfs zou een
dier monsters binnen de hul gedrongen zijn.
zoo zij niet zoo gelukkig geweest waren,
hem nog bij tijds te schieten.
Derliwaardige .erugtogt in opene
Schuiten. .&D'I.

Toen men eindelijk de twee Schuiten met
veel moeite in gereedheid gebragt had, verliet men daarmede een verblijf, waar men
zoo langen tijd, onder het doorstaan van allerlei ongemakken, gesleten had, om een'
logt te ondernemen van zeven honderd uren!
Zij moesten namelijk, de Noordkust van Nova Zemhla om, de Siberische kust voorbij,
en de Witte Zee overvaren, ten einde eene
Russische haven te bereiken. Gij kunt ligtelijk begrijpen, jonge lezers! hoe hagchelijk deze togt, door onze zeelieden in opene
Schuiten volbragt, moet geweest zijn. Niet
alleen waren zij aan den regen en hevige
nachtvorsten blootgesteld, maar ook aan het
horten der ijsschotsen, die hen dikwijls dreig-
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den jn te .sluiten en te verbrijzelen; somtijds
moest men de vaartuigen over geheele ijsvelden heenslepen of aan dezelve vastmaken.
Bovendien werden zij vaak door de hongerige beeren bedreigd, en dienden de vogels.
welke zij schoten of met steenen konden
treffen, om hen tegen een volslagen gebrek
te hoeden. Allen konden zij echter zoo vele
ongemakken niet verduren. Eerst bezweek
een der manschappen, NIGOLAAS ANDRIESZ ,
en de edele BARENDSZ gevoelde ook zijn einde
naderen; maar tot de laatste oogenblikken zijns
levens was hij nog voor het behoud der zijnen
werkzaam - voor zichzelven toch behoefde
hij die zorg niet meer - zoo dat hij genoeg·zaam met de zeekaart in de hand zijn leven
eindigde. Hij was een der grootste zeelieden van zijn' tijd, wien onze DE GROOT niet
alleen bij AMERIGUS VESPUTIUS, maar zelfs
bij eenen COLUMBUS vergeleek.
Onze reizigers ontmoetten in de St. Laurens-baai, aan de westzijde van Nova Zemhla, eenige Russen, van wie zij eenige levensmiddelen bekwamen. Ook vonden zij
hier het heilzame lepelblad, door welks ge2
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bruik zij, die van scheurbuik waren aangetast, geheel herstelden. Van hier naar d'e
Siberische kust overgestoken zijnde, kwamen
z.ij nu en dan in de gelegenheid, om van de
R.ussen versche levensmiddelen te bekomen ~
waardoor hunne krachten aanmerkelijk toenamen. De beide vaartuigen geraakten, door
een' zwaren mist, uil elkanders gezigt; doch
nadat zij de Witte Zee bereikt en die in den.
korten tijd van 30 uren over gezeild waren,
kwamen zij, tot groote vreugde der Schepelingen, weder bij elkander; maar nog grooter was hunne blijdschap, toen zij, te Kilduin gekomen, van RIJP een' brief ontvingen r
en kort daarna dien bevelhebber zelven ontmoetten. Men kan zich naauwelijks een denkheeM vonnen, '\Tan de vreugde, welke deze
menschen, die elkander voo.r verloren gerelend hadden, wederzijds bezielde. Te Kola,
waar de twee schuiten, ter gedachtenis aan.
elen merkwaardigen togt met dezelve gedaan,
in hel dok der kooplieden gepl'aatst werden ~
~ngen HEEMSK.ERK en de zijnen bijRr.JP>scheep,
en den t8 September, drie maanden na.
het verlaten der hut op Nova Zemhla, naaJ!
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het vaderland onder zeil, in hetwelk zij den
29 October behouden aankwamen.
Naderhand hebben niet alleen de Nederlanders ge ene pogingen meer aangewend,
om langs het noordoosten naar Indië te komen; maar ook andere natiën hebben het
voor dwaasheid gehouden, om verdere pogi'ngen te doen tot het vinden van een' doortogt, dien de Hollanders, onder eenen BA.RENDSZ, te vergeefs gezocht hadden.
Eerlite Reis aaar

Oosiadi~, roadoua de
Kaap de Goe.de Hoop.

Onder de Nederlanders, die J}.a het verbod van 1584 Portugal bezochten, om te
zien of zij geen voordeel doen konden in Indische goederen, waren CORNELIS en FREDERIK HOUTIIA.N, zonen van een' brouwer
en raad in de vroedschap van Gouda. Zij
liepen aldaar in het oog en werden gevangen genomen, doch daarna, door de Amsterdamsche regering, weder vrijgekocht. Onllertusschen was CORNELIS HouTMAN met de
geheimen der Portugezen hekend geworden,
2'"
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en legde die te AmderJam bloot. Eenige
kooplieden vereenigden zich daarop tol eene
handelmaatschappij, welke zij de Maatschappij van rerre (verre landen) noemden, en
rustten vier schepen uit, met 250 koppen
bemand, om daarmede, langs het Zuiden,
den weg naar Indië te banen.
Op een' dezer bodems ging CORNELIS HOUT!\tAN als koopman scheep, en den 2 April
1595 rigtte de vloot haren koers naar het Zuiden. Waarlijk eene stoute onderneming van
deze gelukzoekers! want niet alleen moesten zij onderscheidene landen, thans allen
onder de magt van FILIPS 11 vereenjgd,
voorbij stevenen, om hun doel, te bereiken; maar zij liepen ook groot gevaar van
door de Portugesche schepen, die de !titsluitende scheepvaart van den Oceaan steeds
met naijverige zorg bewaakten, genomen te
worden; om niet eens te spreken van de windstilten, de drukkende hitte der evenachtslijn en' de vreeselijke stormen bij den Zuidhoek van Africa, welke zij te duchten hadden.
Ophet eiland MaJo, behoor ende tot de Kaap-
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fJerdi8che eilanden, die in 1462 door den Genuees ANTONIO DE NOLI voor Portugal ontdekt
werden, en rijk zijn aan water, zout, schildpadden, viseh, gevogelte, bananen, kokosnoten, ananassen en oranjeappelen, nam
HouTMAN water in' en ving het volk een weinig wild. Verder ontmoette men twee Portugesche Bchepen , die men, uit hoofde van
den bekomen last, om niemand te heleedi-'
gen, gerust hunnen weg liet vervolgen. Kort
daarop zagen zij, behalve twee Portugesche
barken, vijf Hollandsche schepen, die reeds
op het eiland St. Thomas den sluikhandel
dreven. Onder den Evenaar stonden zij eene
volkomene windstilte en eene zware hitte door,
,en voeren den 2 den Augustus, onder hevige
stormen, de Kaap voorbij, waarna men in
de baai Aguada de Sari Bras hinnen liep.
lIier bekwam men, van de Hottentotten,
schapen en ossen voor ijzer. Te Madagascar aangekomen, zocht men te vergeefs eenige gemeenschap met de inboorlingen aan
te knoopen ; ook stierven hier vele schepelingen, waarom men dil eiland het graf der
Hollanders noemde. Op de oostkust van het-
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aelve liepen zij de baai St. dUgrutijA binnen waar zij. voor eene tinnen lepel het stuk.
zoo veel ossen en schapen van de inboor...
lingen koopen konden, als zij maar konden
laden. O'lldat men hier d'e tamarinde _vond,
dat onschatbaar geneesmiddel tegen de scheurbuik, zette men de zieken aan wal; maar,
zoodra hadden de eilanders dit niet bespeurd,
of zij kwamen de zwakke Hollanders vel:ontrusten, zoo dat zij door de overige moesten
verdreven worden, en dit gaf aanleiding, dat
aUe onderlinge verstandhouding een einde
nam.
Na dat de reizigers den 14 December deze
baai verlaten hadden, werden zij door zware
stormen beloopen, welke hen weder naar het
eiland St. Jlfaria, en van daar naar de baai
nn Anton Gil dreven, waar zij, na eerst
met los kruid geschoten te hebben, genoodzaakt waren, om op de inwoners met scherp
te schieten. Velen werden door het doodelijk lood getroffen en de overigen lieten hun
dorp in het bezit der Hollanders, die hierbij
echter geen voordeel hadden, dewijl hetzelve bij toeval in brand geraakte.
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Den 12 Februarij kon de reis voortgezet
worden. Men stak den Indischen Oceaan over,
en kwam eerst den 22 sIen Julij te Bantam op
heL eiland Java; zoodat men bijna 15 maanden had doorgebragt op eene reis, welke thans
dikwijls in drie maanden volbragt wordt.
De Portugezen, wier roem en magt in
1596 reeds volkomen in Indiii gevestigd waren, zagen de komst der Nederlanders in deze wateren met leede oogen aan, en stelden
alles in het werk, om hen bij de inboorlingen
zwart te maken, doende hen bij dezen als
zeeschuimers en een hoop slecht volk voorkomen; dit was dan ook de voorname oorzaak van den tegenspoed, dien HOUTMAN
overal ondervond. Hij werd te Bantam zelfs
gevangen genomen, doch daarna voor 2000
Rijksdaalders weder los gelaten, en door den
gezaghebber te Bantam, die door de Portugezen werd aangehitst, gelast om te vertrekken.
Nu zeilden de Hollanders de Noordkust
van Java langs en kwamen te Jacatra en te
Touban bij SourabaYa. Hier ontstond tusschen hen ende Javanen een gevecht, waartoe
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de moord, aan den opper-koopman VERREL en
schipper JAN SCHELLINGER aan boord van het
schip Amstèrdam gepleegd, -aanleiding gaf.
Twaalf Hollanders en wel 150 Javanen kwamen daarbij om het leven, terw~il een aantal vaartuigen, welke de inlanders te hulp
kwamen. inden grond geboord werden. Van
hier stak men naar het eiland Madoura over.
De vorst van dit eiland, een bezoek op de
vloot willende afleggen, werd door de onzen, wie het vroeger gebeurde op het schip
.Amsterdam al te voorzigtig gemaakt had,
na eene waarschuwing, door den tolk waarschijnlijk verkeerd overgebragt , dood geschoten. Het was te bejammeren, dat de
eerste togt naar Indië onder het beleid van
een' man als HouTMAN geschieden moest,
wiens vinnige geaardheid denkelUk ook wel
aanleiding tot de herhaalde moeijelijkheden
met de inlanders zal gegeven hebben, en op
wien de verdenking is blijven rusten van
den schipper der Mauritius, JAN MOLENAER
vergiftigd te hebben, schoon hij, deswege
in hechtenis genomen zijnde, hij mangel van
hewUzcn, werd vrij gelaten.
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Den 1 Januarij 1597 werd het schip Am..
-sterdam , omdat het niet langer bruikbaar
was, verbrand, en toen voer men de straat
Balambouan in. Op Bali, waar de Hollanders aan land gingen, ontmoetten zij alweder nieuwe moeijelijkheden met de inwoners.
De zuidkust van Java vervolgens langs varende, vonden zij hun getal van 250 tot op
103 verminderd,' en stevenden naar Terra
de Natal in Africa. Den 6 Mei bereikten
zij de Kaap de Goede Hoop, vervolgens St.
Helena, waar zij het schip Hollandia, hetwelk van hen afgeraakt was, weder vonden,
en den 14 Augustus het Vaderland.
Ofschoon deze eerste reis naar Indië ongelukkig was afgeloopen, had zij nogtans tot
alle volgende togten den weg gebaand, en
voor de Aardrijkskunde eenige niet onbelangrijke uitkómsten opgeleverd. Omtrent Madagascar, Sumatra, Bali en Java bekwam
men, zoowel ten aanzien van de natuurlijke
voortbrengselen als omtrent de zeden en gewoonten der inwoners, eenige berig ten , en
ondet' de laatste een van de opoffering der
,veduwcn op Bali, naar de wijze der Hin-
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terwijl de ligging der Sunda-eilanden
naauwkeurig op de kaart werd aangewezen.
Maar tot een bewijs hoe beperkt destijds de
Aardrijkskundige kennis van Australië· was,
dient het volgende, uit HOUTMANS reisverhaal: » Sommigen hebben gemeend, dat
-» Ja'va cen vast land is, grenzende aan het
» zuidelfjkc vaste land, bekend bij de na» men van Magellanica, het onhekende
» Zuiden, Terra del Fuego of het r uur·
) land.» - Hieruit blijkt dus, dat men,
vóór de reis van SCHOUTEN en LE MAIRE,
van gedachten was, dat het Y uur land en
Java met elkander verbonden waren.

.J0611,

Hels vaa V A.N WECK.

De Maatschappij van Yerre, zich met een
a.nder Genootschap vereenigd hebbende, rustie in 1598 eene vloot uit van acht schepen,
die onder het bevel van JACOB CORNELISZ VAN
NECK en den Vice-Admiraal WIJBR. VAN
W AERWIJCK, op den 1 Mei 1598 uitzeilde.
J A.COD VAN HEEMSKERK, wien wij reeds naar
het barre Noorden vergezelden en met onze
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gedachten op zijne hagchelijke terugreis "Volgden, hcvond zich mede op dezelve.
Den 5 Augustus, nadat zij de Kaap de
Goede Hoop voorbij gevaren waren, geraakten er drie schepen van haar af, en de vijf
overige zagen, den 17 September, het te voren
door de Portugezen ontdekte eiland Ilha 'do
Cerne, aan hetwelk nu den naam van Mauritius gegeven werd. - De Hollanders stichten hier naderhand eene volkplanLing, doch f<
deze het eiland verlaten hebbende, namen
de Franschen hetzelve in bezi t en noemden
het 181e de France. - De Vice-Admiraal liet
op dit eiland, ten dienste van de zeelieden,
die het na hem bezoeken zouden, eene aanzienlijke plek gronds met allerlei vruchten
bepoten, en liet er ook eenige hoenders
achter .
. De drie andere schepen, aan boord van
welke de Admiraal zelf zich bevond, bereikten Madagascar, en namen op het eiland
Sint Maria den koning gevangen, die eene
koe en een kalf tot losprijs gaf. Een inboorling van Madagascur, dien de Hollanders
op hunne vorige reis mede genomen hadden,
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verkoos liever onder deze te blijven, dan
weder in zijn geboorteland, aan de baai van
Anton Gil terug te keeren, waartoe hij nu
gelegenheid vond, zoo zeer was hij met de
zeden en gewoonten der Hollanders ingenomen. WaarlijK eene uitzondering op den
gewonen regel, bij onbeschaafde volken!
Madagascar verlaten hebbende, kwam
VAN NECK, nog eene maand vroeger dan de
andere sehepen, ter reede van Bantam, en
nu werden de inboorlingen, door een' op de
vorige reis mede genomen' Mohammedaan,
onderrigt, dat de Hollanders, in plaats van
zeeroovers, allezins brave menschen en eerlijke kooplü;den waren, en maakten thans
ook geene zwarigheid om eene handels gemeenschap met hen aan te knoopen ; zoodat
vier schepen met 400 last peper, 100 last
kruidnagelen, muskaatnoten, foelie en kaneel, benevens een' brief en geschenken van
Jen koning van Bantam aan prins MAURITS,
dadelijk naar het vaderland terugkeerden.Gij kunt denken, jonge lezers! -dat, toen
deze rijke lading te Amsterdam binnen kwam,
de vreugde niet gering was. Niet alleen wer-
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den de zeelieden met klokkengelui en trompetgeschal -verwelkomd; maar de stad schonk
hun hovendien den eerewijn.
De vier andere schepen, ondertusschen
naar de Moluksche eilanden koers gezel hebbende, voeren Jwva langs, en werden door
den vorst van Jacrata mede zeer minzaam
ontvangen, en te Touban kwam de zoon des
konings zelfs bij de Hollanders aan boord.
Aan wal gegaan zijnde, werden zij door den
koning in deszelfs paleis binnen geleid, over
welks pracht en luister de Hollanders verbaasd
stonden; bijzonder trokken de papegaaijen
welke het sieraad der verzameling van dieren en vogels van dit rijke paleis uitIQaakten, hunne aandacht. Zij kochten er een
van, en deze werd naderhand te Amsterdam
weder verkocht voor de aanzienlijke som van
170 Gulden.
De reis voortzettende, vonden de twee
laatst van Touban vertrokkene schepen. in
Joartan, een' Nederlander, die zich in deze kleine stad gevestigll had en een' voordeeligen handel dreef; hier vernam men, hoe
zich de bewoners van het eiland Madoura.
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wegens den ~oord door het volk van HOUTaan hun' koning gepleegd, op de Hollanders gewroken hadden. Zij hadden, namelijk, 40 man, die zich in de sloep en de
boot bevonden, gevangen genomen en in
een hol op een' berg opge&loten; eene sloep
en eene boot met 67 man, uitgezonden, om
de gevangenen met geweld te bevrijden,
was omgeslagen, en de manschap voor het
grootste gedeelte een prooi der golven of door
de eilanders afgemaakt geworden. Einde-lijk had men de gevangenen voor 5000 Gulden losgekocht.
Van Joartan ging de reis naar de Molu/tsche eilanden. zoo beroemd door den overvloed van sago, kruidnagelen en muskaatnoten, welke zij voortbrengen. Deze eilanden,
waarvan Tidor, Ternate, Amhoina, Banda en Timor de voornaamste zijn, werden
in 1515, door den Portugees ANToNIO ABVREO ontdek t, en, niettegenstaande de Spanjaarden hun het bezitderzelve van tijd tot
tijd betwistten, waren de Portugezen er meester van gebleven. Doch, toen de vice-admiraal WAERWIJCK ,den 3 Maart 1599, voor
MAN
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het eiland Amboiua het anker streek, vond
hij de inboorlingen, tegen hunne Portugesche verdrukkers in opstand. Twee schepen,
van welke vier man de inwoners in derzelver oorlog tegen de Porlugezen ondersteunden, en daardoor derzelver vriendschap wonnen, bleven hier, en twee andere vertrokken, onder HEEMSKERK, naar Banda. De
eerstgenoemde begaven zich ook naar Ternatè, waar men door den koning mef veel
eer ontvangen werd. Deze verzocht zelfs,
dat eenige Hollanders op het eiland blijven
zouden; zoodat men cr vijf man en een'jongen achterliet, om de kruidnagelen, welke toen daar ook nog groeiden, op te koopen. Nu keerde men naar Bantam, waar
men nog goede zaken deed, en vervolgens,
naar het Vaderland terug, waar men den
31 Mei 1600 aankwam en HEEMSKERK reeds
vroeger aangekomen was.
Behalve eene Maleihche en Javaansche'
woordenlijst, bevat het verhaal der reize van
VAN NECK en WAERWIJCK, schoon enkel in
het belang van den handel ondernomen,.
eenige niet onbelangrijke berigten nopens de<
Molukken en derzelver voorlhrengselen.
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Reb "aU. BA.DIJ eR DE CORDES.

De geestdrift, waarmede de Nederlanders.
thans voor de uitbreiding van handel en, zeevaart bezield waren, was zoo buitengemeen
groot, dat er in hetzelfde jaar', waarin VAN,
NECK was uitgezeild, nog vier aanzienlijk6
uitrustingen naar Indië gingen~ Eene derzelve, bestaande uit 5 Schepen, onder JACOB MAuu en SIlIION DE COllpES, was door
de Rotterdamsche kooplieden bestemd, om
de reis naar Indië, rondom Zuid-America
te doen, eensdeels om Africa en de PDrtugesche bezittingen te vermijden, en anderdeels om de Spaansche bezittingen in Chili
en Peru te bestoken. Dit was de eerste J.'eis ,
welke door' de Hollanders naar de Zuidzee
ondernomen werd, welker kusten, vooral
het rijke Peru, hunne begeerte wekten.
Een andere weg dan die door de straat van
Magellaan was nog niet bekend; zoodat
men dus dit allermoeijelijkst vaarwater met
deszelfs veelvuldige bogten, tusschen het
vaste land van Zuid-America en het fTu,,!-rland, door moest. Men rigtte eerst zijn'
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koers naar de Kaapverdische eilanden, waar
de sterkte St. Jago, als onderpand ter bekoming van levensmiddelen, ingenomen werd.
Vervolgens stevenden zij - in plaats van naar
.Braz i lié" - langs de kust van Guinéa en
bekwamen hier, ten gevolge der drukkende
hitte en windstilten, vele zieken, onder welke ook de brave MAnu en zijn Commies RESTEAU geteld werden; beide vielen zij als slagtoffers van het klimaat aan deze kust, waarna DE CORDES den admiraal opvolgde.
Zij bereikten den ingang van de straat van
Magellaan, na eene reis van tien maanden,
en besteedden een half jaar aan het doorvaren
van dezelve. Zij verloren niet minder dan
honderd man, ten gevolge van de vreeselijke
koude en het gebrek, waaraan zij in deze
streken, in welke het ongelukkig nu winter
was, ten prooi waren. Zij zagen eenige wilden (de Patagoniërs), die de lijken opgroeven en mishandelden; maar hunne berigten ,
omtrent de grootte van dit volk, waren overdreven. In eene baai op het uurland , de
baai van de Cordes genoemd, overwinterden
zij, gedurende de maand Augustus, en voorts
3
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hädden zij met stormen, hagel, sneeuwen
regen te worstelen; doch al deze rampen beletten niet, dat zij eene broederschap oprigtten onder den naam van den J7r~jen Leeuw,
waarbij de zes hoofden der vloot zich plegtig verbonden, om niets te ondernemen,
dat tegen hunne eer streed of tot nadeel des
Vaderlands zou kunnen strekken, maal' in
tegendeel al hun vermogen in het werk te
stellen, om hunne erfvijanden alle mogelijke
afbreuk te doen. De inham, waar dit verbond gesloten werd, verkreeg den naam van
de Ridde1·baai.
Nadat de schepen den 1sten September de
ZuiJzee bereikt hadden, werden die van DE
CORDES en den kapitein SEBALT DE W EERDT ,
in een' dikken mist, naar de straat terug gedreven; zoodat het niet te verwonderen ,was,
dat het scheepsvolk , hetwelk nu reeds negen
maanden in dezelve had rondgezworven, op
de terugreis begon aan te dringen. De bevelhebbers verzetten zich nogtans met kracht
daartegen, verklarende de brave DE WEERDT,
dat hij, zoo lang er nog één vaartuig kon
bemand worden, niet langs denzelfden weg
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naar het Vaderland zou terug keeren; het
andere mogt dan door de vlammen vernietigd worden.
Daarna geraakten ook deze beide schepen
uit elkanders gezigt, waardoor de ellende
nog aanmerkelijk vermeerderd werd; maal'
de kloeke DE WEERDT vermaande zijne manschap tot vertrouwen op de Voorzienigheid,
en had ook het genoegen haar daardoor nienwen moed in te boezemen. De ontmoeting
der vloot van OLIVIER VAN NOORT , insgelijks
in 1598 uit het Vaderland vertrokken, verwekte eenealgemeene blijdschap, welke echter
van geen' langen duur was, dewijl het gebrekkig vaartuig van DE W EERDT, de snelzeilende schepen van VAN NooRT's vloot niet kunnenrIe volgen, al spoedig achter bleef; waardoor aan het scheepsvolk de moed weder geheel ontzonk. Nadat men VAN NOORT, die
terug gedreven was, nogmaals ontmoet, en
dezen te vergeefs om levensmiddelen verzocht had, zetten onze reizigers naar het
Pinguins-eiland koers, en voorzagen zich
daar van een' goeden voorraad dezer vette
en "au 13 tot 16 pond zwarevogcls, zoo
3+
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talrijk op uit eiland en in deze geheele streek;
men ving er bijna uuizend in den tijd van
twee uren. Thans begreep DE vV EERDT , dat
het hoog tijd was, om aan de tehuisreis te
denken, die dan ook gelukkig volbragt werd;
maar slechts 36 van de 135 man zagen, op
den 13 Julij 1600, toen zij in de Goêreê
binnen liepen, hel Vaderland weder.
DE CORDES was de Zuidzee overgestoken
en met zijn schip, te Tidor, in handen der
Portugezen gevallen. Het schip, door den
bekwamen schipper DIRK GERRITSZ gevoerd,
werd door storm naar de kusten van Chili
gedreven en te alparayso door de Spanjaarden genomen. Ten Z. O. van kaap Hoorn
had deze ervaren zeeman het naar hem genoemd Gerritsland ontdekt, hetwelk de Engelschen later onder den naam vanNew South
Shetland hebben wedergevonden. Twee andere schepen k wameninJapan, waar het scheepsvolk gevangen genomen werd; sommigen ontsnapten, waaronder de kapitein QUAKERNAET ,
die door zijne eerste naauwkeurige berig ten ,
welke hij den Admiraal MATELIEF , bij wien
hij aan boord geraakte, omtrent Japan mede
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deelde, tot den voordeeligen en voor Nederland uitsluitenden Japansehen handel aanleiding gaf. Hij had in dit merkwaardige
land zes jaren gesleten en gedurende dien
tijd gelegenheid gehad, om met vele bijzonzerheden betrekkelijk hetzelve bekend te worden.
Onder de aan het hoofd dezer afdeeling
vermelde vier uitrustingen was ook die, welke door MOUCllERON bekostigd werd. Zij
bestond uit twee schepen, onder FREDERIK
HOUTMAN , wiens broeder mede aan boord
was. Deze togt was zeer ongelukkig. CORNE LIS werd door den koning van Atsjien
op Sumatra gedood, en FREDERIK een' tijd
lang gevangen gehouden, tot hij, waarschijnlijk door PAULUS VAN CAAIlDEN, die in 1599
door eene Brabandsche Maatschappij naar
Indië gezonden was, bevrijd werd.
Reis van OLIVIED V..I.lW :NOODT.

In hetzelfde jaar 1598 werd, met hetzelfde doel, door Amsterdamsche kooplieden,
rene vloot van vier schepen, onder den Utrcch-
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tenaar OLIVIER VAN NOORT, uitgezonden.
Doch deze stevende, na vooraf het P'rinaeneilallrl aangedaan te hebhen , waar men zich,
met verlies van volk, van water voorzag, naar
de kust van Brazilië. Bij Rio Janeiro ging
het almede niet gemakkelijk, om van de Portugezen eenige ververschingen te bekomen.
Rio Janeiro, in later' tijd zoo beroemd geworden, was toen nog eene weinig beduidende stad. lUen zeilde vervolgens de kust van
Brazilië langs en wilde op St. Helena den
winter door brengen; maar, dit doel niet
kunnemie bereiken, keerde men naar het
zuiden van Brazilië terug, en vond op het
onbewoonde eiland St. Clara gelegenheid,
om zich van water te voorzien, hetwelk te Rio
Dolce, wegens den tegenstand der Portugezen, niet gelukt was, Ook was de gezonde
landlucht hier van veel nut voor de zieken,
die meest allen herstelden; ofschoon er weinig levensmiddelen gevonden werden. Doch
de haven der hegeC1·te, in Patagonië onder
47 0 30' Z. B, bereikt hebbende, vermeerderden onze reizigers hunnen voorraad met
pil1,t{UÎ1l8 , welke in deze streken zeer talrijk "aren.

:m
Men vond hier geen menschen, maar wel
begraafplaatsen, ~n welke men, onder de
)loofden der lijken, eene kleine verhevenheid van fijne schelpen opmerkte, die op
cene kunstige wijze, even als een Mozai'k
in allerlei figuren, gerangschikt waren. Aan
deze kust zag men vele verbazend groote
zeeleeuwen. Dit zUn zoogdieren uit het robbengeslacht , die den naam van leeuw aan derzelver lange en forsche manen te danken
hebben; onze reizigers droegen veel bij tot
de natuurlijke historie derzelve.
Na 14 maanden sukkelens, gedurende
welken tijd honderd man door ziekte en ongemak gestorven waren, en men ook met
onderlinge verdeeldheid te worstelen had, zoodat zelfs de vlootvoogd, aan zijn' onderbevelhebber CUESZ van lipendam, wegens
eenige ûvertredingen der krijgstucht, het
harde vonnis, door den krijgsraad geveld,
bestaande hierin, dat de vice-admiraal in
het woeste Patagonië aan land zou gezet
worden, om aldaar van den honger te sterven of door de hand der wilden om te karnen, liet ten uitvoer brengen, -- hereikte
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men het ruim der straat van Magellaan en
overwinterde in de Honger-ltaven, welke
naam aan dit oord gegeven werd door den
Engelschen kapitein CA VENDISH, omdat hij
hier eene menigte lijken van Spaansche kolonisten vond, en van een' overgebleven'
Spanjaard vernam, dat verre weg het grootste gedeelte van deszelfs landgenooten, 400
in getal, na eene worsteling van drie jaren
tegen gebrek en koude, van den honger gestorven waren.
]}len ontdekte en benoemde achtervolgens
kaap Nassau, de Oliviers-, Hendriks-, Maurits-, Menniste- en Ganze-baaijen in de
straat, en kwam eindelijk, na 4! maand aan
het doorzeilen derzelve besteed te he})bell,
in de Zuidzee, op welke VAN NOORT nu voor
het eerst de Nederlandsche vlag deed wapperen. Hier zocht hij, met behulp der vrije
Araucanen, derzelver vijanden, de Spanjaarden, die dit dappere volk slechts ten halve
hadden kunnen onderwerpen, te bestoken,
en knoopte met hen op het eiland Mocho,
een der vele eilanden, waardoor de kust van
Chili gezoomd wordt, eene onderhandeling
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aan, doch zonder gevolg. Noordwaarts koers
zettende., kwam hij aan de kust van Peru
en nam aldaar eenige Spaansche schepen;
doch tot zijn' spijt hadden de Spanjaarden de
lading van een derzelve , tel' waarde van vijf
millioen gulden, over boord geworpen, hetwelk hij, laaghartig genoeg, op den stuurman wreekte, door hem, nadat hij van hem,
omtrent de kusten van Chili en Peru en
nopens de magt der Spanjaarden, de noodige
inlichting bekomen had, wreedelijk in zee
te doen werpen. Tusschen de 15 en 10 gr.
Z. B. stak hij de Zuidzee over en kwam aan
de Ladrones-- of .Die1-,en-eilanden, waar hij
de Spaansche vlag opstak en door dat middel levensmiddele'l. bekwam. Vervolgens
bereikte hij de Philippijnsche-eilamlen, op
welke de Chinezen destijds een' sterken handel dreven.
De Hollanders hemagtigden hier een Chineesch vaartuig en bekwamen van den stuurman van hetzelve belangrijke berigten omtrent deze eilanden, welke toen nog weinig
aan Europa bekend, en, onder PHILIPS II,
met Spaal1sche volkplantelingen bezet waren.

'*2
Voor de hoofdstad Manilla, gelegen op het
eiland Luçon, hetwelk zoo groat is als Groot
Brittanniën, geraakte VAN NOORT met den
Spaanschen Admiraal slaags, en, niettegenstaande de magt der Hollanders slechts 53
en die der Spanjaarden 300 man bedroeg,
werden de laatsten zoodanig geslagen, dat
er niet één van het scheepsvolk in leven
bleef. De onzen hadden noglans een hunner schepen verloren, hetwelk waarschijnlijk door den vice-admimal der Spanjaarden
genomen werd. - Kort daarna namen de
Hollanders een Japansch scheepje,welks maaksel bijzonder hunne aandacht trok. Het
voorkasteel stond even als een schoorsteen
-omhoog, terwijl de zeilen van riet, de ankers van hout en de kabels van stroa vervaardigd waren. Waarschijnlijk vernam VAN
No ORT van den schipper dezes vaartuigs de
bijzonderheden nopens den toenmaligen staat
van Japan, welke hij in zijn reisverhaal mededeelt.
Manilla verlatende, zette men naar Borneo Proper, het Naordelijkste rijk van Bor:neo koers. Hier vel'l1am VAN NOORT van een'
I
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Portugees, met een Japansch vaartuig van
N angasaki, waar hij te huis hoorde, daar
aangekomen, het lot der in Japan gevangene Hollanders, van MAHU'S en DE CORDES
vloot. - Van hier ging de reis naar Joartam op Java, welk& Zuidkust men vervolgens langs voel', om langs den gewonen weg
naar het Vaderland terug te keeren, hetwelk
den 26 sten Augustus 1601, dus na eene afwezigheid van bijna drie jaren, door onze
reizigers bereikt' werd; zij waren alzoo de
eerste Nederlanders ,die de reis romdom den
Aardbol gelukkig yolbragt hadden.
Ofschoon VAN NOORT weinig -koopgoederen mede bragt, hij had loch vele Aardrijkskundige bijzonderheden verzameld. Onder
a~deren had hij, behalve de opgenoemde
baaijen in de straat van Magellaan ,de _Mossel- en Pabnhoom-eilanden aan de kusten
van Brazilië ontdekt, en omtrent de Patagoniërs waarnemingen gedaan. Dit volk was
in stammen verdeeld, die in verschillende
streken woonden. Drie derzelve , de l{eme-'
neten, de' l{ennekin en de Kariaks, hadden eene gewone gestalte, eene breede hOfHt
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en waren geheel beschilderd; maar de vier.de stam, de Terimemen, die het land Koin
bewoonden, waren reuzen van 10 of 12 voet
lang, en meest altijd met de overige siammen in oorlog. Dit eenvoudig verslag.
hetwelk aan VAN NOOl\T door een' jongen
Patagoniër, dien hij, benevens nog drie andere jongens en twee meisjes, gevangen genomen had en in het Nederduiisch had doen
onderwijzen, gegeven werd, is genoegzaam
om het verschil te verklaren, tusschen, de
opgaven van onderscheidene reizigers, omtrent de lengte der Patagoniërs. daar deze
den eenen en gene den anderen stam ,zal
ontmoet hebben. Hoewel VAN NOOl\T geene blijken van bekwaamheid als zeeman en verscheidene van
wreedheid gegeven heeft, kan hem geene
dapperheid ontzegd worden.
Tweede reis VBD V A.1W" 1W"EUK.

Terwijl een smaldeel onder STEVEN VAN
liER HAGEN, uitgerust door de oude maatschapp~i van rerre, elme Portugesche sterkte
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op Amboina, ten he}l.Oeve der Inboorlingen,
doch te vergeefs, helegerde, en de Nederlanders daartegen den uitsluitenden handel
in kruidnagelen hekwamen (een verhond ,
hetwelk de grondslag is geworden van alle
verdragen tusschen hen en de Inlandsche
vorsten), zond gemelde Maatschappij, in
1600, een ander smaldeel onder JAc OB VAN
NECK naar de Molukken.
Op Ternate vond hij de Hollandsche zeelieden, daar door W AERWIJCK in 1599 ach"':
tergelaten , en had nu het genoegen van den
koning hij zich aan hoord te ontvangen. Op
de vorige reis van WAERWIJCK had hij standvastig geweigerd, om hij de Hollanders aan
boord te komen, uit vrees van door hen mede gevoerd te zullen worden, even als zijn
vader door de Portugezen, die dezen eerst
naar Amboina, vervolgens naar Goa gevoerd
en hij deszelfs overlijden op die reis het lijk
op eene onmenschelijke wijze mishandeld
hadden; doch thans had hij die vrees overwonnen en hezocht VAN NECK op het schip
Amsterdam, en, nadat deze ook den koning een hezoek aan wal gegeven had,
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WIlB de niendschap bevestigd, welke feed$
op de eerste reis 'gesloten was geworden.
De Portugezen op Tidor hadden hiervan
zoodra geene kennis bekomen, of zij zonden
aan den magtigen koning van Ternate een'
hrief, waarin zij de Hollanders als het sleèhtste volk. van den aardbodem afschilderden.
Deze brief werd d~or den koning aan zijne
vrienden, de Hollanders, te lezen gegeven,
die dadelijk de Portugezen op Tidor gingen
opzoeken en hun een bloedig doch onbeslischt gevecht leverden. Na een verblijf
van zeven weken, verlieten zij Ternate, voeren achter de Philippijnen om, op een van
welke zij aan land gingen, en riguen vervolgens hunnen koers naar China. Bij 'de
Portugesche bezitting Macao werd hunne
sloep door de Portugezen genomen en de
manschap, hehalve de Opperstuurman JA~
DIlI.Ksz, 20 in getal, op twee na, die naar
Goa gevoerd werden, opgehangen. Nu zet·
tevAN NECK den togt voort en stevende moedig door de hem almede nog onbekende golf
van Ton'Juin naar de stad Patani , zuidwestelijk van Siam gelegen. Dit wàs de hoofd-
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,~tad eens koningrijks, dat dool' eene koningin geregeerd werd, die, aan den zeer magtigen koning van Siam schatting moest betalen, welke echter slechts in eenige kostbare kleinigheden bestond.
])e Nederlanders werden dool' de koningin vriendelijk ontvangen, hetwelk den Siammers, waarschijnlijk door de Portugezen,
die door geheel Achter-Indië verspreid waren, opgezet, niet zeer aanstond; zoodat
zij met hunne bondgenooten, de Japanners,
een plan beraamden, om de Hollandsche
schepen gezamentlijk aan te vallen. Gelukkig werd dit plan bij tijds door de Hollanders, die inmiddels eene versterking van
twee Zeeuwsche schepen bekwamen, ontdekt
en verijdeld, terwijl zij door de koningin werden uitgenoodigd, om dikwijls weder te komen ~ daarbij de toezegging bekomende, dat
diegenen, welke zij achter zouden laten, op
hare bescherming zouden kunnen rekenen,
waarmede dus de eerste vestiging der Nederlanders in Achter-Indië was tot stand, gebragt.
Na een verblijf van negen maanden te Pa-
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twni,nam VAN NECK den 23 Augustus 1602
de terugreis naar het Vaderland aan, welke
echter door velerlei rampen gekenmerkt werd.
Op Sumatra, waar drie van de vloot afgedwaalde schepen aankwamen, werden drie
man door de inlanders gevangen genomen,
en van twee andere schepen eenige manschappen aan het strand vast gehouden en aan hun lot overgelaten. Maar nog grooter
ramp trof onze reizigers op de kust van
Camhodia, ten oosten van Siam, waar 23
man vermoord en twaalf vergiftigd werden,
terwijl men twee metalen btukken uit elk
schip geven moest, als losprijs voor den Admiraal en den koopman, die de inlanders
verraderlijk aan wal gehouden hadden.
Reis

'WBD .... OBIS

V"":M SPILDEBGE:M.

Omtrent dezen tijd, namelijk in 1602,
sloeg de admiraal WOLFElI. T HERMANSZ, met
verlies van twee schepen, de Spanjaarden
te Bantam af, en zeilde daarop naar Banda, waar hij met de inboorlingen een verdrag sloot en hun, tegen hel ofte van den
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alleenhandel in specerijen, bescherming beloofde.
De Zeeuwsche bevelhebbers DE RoOI en
BleKER haalden naderhand ook den koning
van AtsJien op Sumatra over, om een gezantschap naar Holland af te vaardigen, hetwelk door Prins MAURlTS , in het leger voor
Grave, ten gehoore werd toegelaten, vervolgens eene reis door Bolland deed., en,
teruggekeerd, veel bijdroeg, om den Hollandschen naam in Indië in' eere te brengen. - Ook zeilde HEEMSKERK, de Held .van
Nova Zemhla, als Admiraal aan het hoofd
van acht schepen naar de Molukken, en
kwam met eene rijke lading peper terug.
In 1601 werd JORIS VAN SPIL BERGEN , door
de Zeeuwsche kooplieden, met drie schepen
naar Indië gezonden, van welken togt, als
behoorende tot de merkwaardigste togten onzer landgenooten naar Azië, wij u eenige
bijzonderheden moeten mededeelen. Deze
moedige zeeman stevende digt langs de Africaansche kust, en, te Senegamhia aan wal
gegaan zijnde, werd hij door d e Negers geplunderd en gewond, doch door de Fran4
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·schen genezen. Vervolgens ontmoette hij een
Amsterdamsch schip met 300 pond goud aan
boord, en komende van Annobon bij Guinéa ,
waar hij mede .aan land ging, gelijk ook aan
de Tafelbaai. Daarop zeilde hij, tusschen
Madaga6car en dè Oostkust van Zuid-Africa door, naar Sofala, het Opltir der ouden, waar hij vijf man moest achterlaten,
die, door de schijnbare minzaamheid des konings misleid, aan wal gevaren waren en niet
terug mogten keeren. Niet in staat, om hen
met geweld te.verlossen, stak hij naar CeiJlon over, waar de Gingalezen (dit is de naam
'Van den landaard dezes eilands), kort te voren, (1590) het Portugesche juk afgeworpen hadden en thans een inboorling, met
name FnuLA DARMA, als keizer regeerde.
Door dezen vorst werd SPILBERGEN minzaam
ontvangen', voornamelijk toen deze te kennen gaf, dat hij niet gekomen was om handel te drijven, maar om hem de vriendschap
.en hulp van Holland tegen de Portugezen
aan te bieden; want de haat was grenzeloos
dien de vorst dezen toedroeg.
De Adnliraal, die door deze aanbieding
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het volle vertrouwen van FnlALA DARMA won,
bekwam wederkeerig al den voorraad van
peper en kaneel, die in het rijk voorhanden
was, ten geschenke; hoewel die zeer gering
was, vermits de Vorst, opdat zij ne vijanden
daarvan geen voordeel zouden hebben, al de
kaneelboomen had laten uitroeijen. Door den
Keizer gevraagd zijnde, of hij in deszelfs afgodsbeelden geen behagen vond, gaf SPILBERGEN ten antwoord, dat hij liever menschen
zag, den Vorst tevens vermanende, om, in
plaats van op nuttelooze beelden, zijn vertrouwen op den eenigen God te stellen, welke opregte taal den Vorst zeer behaagde .. Nu
bood SPIJ,BERGEN hem eene afheelding aan
van Prins MAURITS , benevens die van den
slag bij Nt'euwpoort, welk geschenk hij vergezeld deed gaan van een verhaal van den
oorlog, welke door de Nederlanders tegen
FILIPS gevoerd werd. FIMALA DAR~IA nam
deze beeldtenis met blijdschap aan, en liet
haar in zijne kamer ophangen, waarna hij
den gezant te kennen gaf, dat, wanneer de
Heeren Staten en de Prins mogten goedvinden, om in zijn land.een kasteel te bouwen,
~'f
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hij en zijne Keizerin. PI'ins en Prinses, op
de schouders, kalk en steen daartoe aanbrengen zouden, Voorts benoemde hij SPILBERGEN tot zijn' gezant bij de Staten en den
Prins, en liet hem op Olifanten, van Candi,
de hoofdstad des rijks, naar het koningrijk
Baticalo op de Oostkust, waar hij aan land
gekomen was, terug brengen. Even na zijn
vertrek werden de Cingalezen van de vijandschap tusschen de Hollanders en Portugezen
volkomen overtuigd; want, in het gezigt
van Cei/lon werd door SPILBERGEN eene Portugesche galei genomen.
De Admiraal rigtte nu zijn' koers naar
At~ïen, waar hij mede vriendelijk ontvangen werd, voer toen naar de straat van 11falacca en vervolgens naar Bantam. Hier
ontmoette hij HEEMSKERK, die, door den Koning van DJohor bij Malacca opmerkzaam
gemaakt, een rijk geladen Portngeesch vaartuig genomen had, doch, waarvan hij de
manschap, 700 personen sterk, vrouwen
en kinderen mede gerekend , verschoonde,
welke edelmoedigheid, door den Portugesehen gouver~eur, in een' brief, die van
I
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eenige ververschingen TergezeJd ging, zelfs
erkend, zeel' afstak bij de lage handelwijzo
der Portugezen, die de gevangene Hollanders op Macao wreedaardig om het leven
bragten. SPILBERGEN , die op deze reize
vijfmaal den Evenaar doorsneden had, kwam
met eene schatrijke lading in het vaderland
terug.
Tweede Reis vaD JORiS VAlW
IIPILBERGElW.

De snelle vorderingen, door de Hollanders
in Indië gemaakt, gaven aanleiding, dat in
1602 alle bijzondere genootschappen zich tot
Mne uitsluitende Oost-Indische Compagnie
vereenigden, welke, op naam der Algemeene Staten, verbonden sluiten en wapenen
voeren mogt met de Indische vorsten. In
1605 werden, door VAN DER HA Cf EN , de Portugezen van Amhoina, Tidor en Ternate
vèrdreven. Op Borneo begon men een' voordeeligen handel te drijven. CORNELIS MATELlEF belegerde de stad JJfal4cca en sloeg
de Spaansche vloot, die tot ontzet was ko-
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men opdagen; bevrijdde vervolgens Ternate,
dat andermaal door de Spanjaarden benaauwd
werd, en vernieuwde in 1607 het verbond,
door VAN DER HAGEN met den Koning gesloten, gelijk hij in 1606 met den Koning
van DJohor gedaan had; maar de handel
met China mislukte. Met gezanten en geschenken van den Koning van Siatn aan
·Prins MAURITS, benevens brieven van andere
Koningen, keerde deze heldhaftige vlootToogd, wiens gedrag in Indië den Nederlandsehen naam tot eer verstrekte, met twee
schepen huiswaarts, gevolgd van drie andere, welke rijk met specerijen geladen waren. - De handel op Indië bestond destijds
in den peperhandel op Java, te DJohor eu
Queda, op Patani , te _4tsJien en het Noordergedeelte van Sumatra, schoon het Zuidergedeelte , van waar dit voortbrengselllaar
Bantam, waaronder die landstreek behoorde, overgehragt werd, het ware peperland
is; - in den kruidnagelhandel op Amboina
en de jJfolukken; - in den handel met muskaatnoten en foelie op Banda; - in dien
met katoenen lliwatell op de kust van Coro-
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mant/el en eindelijk in den handel "p China
en Japan. Van de thee zegt MA.TELIEB M.
zijn oorspronkelijk reisverhaal: » De Chineo» zen trekken eenig sap van een kruid,
» genoemd CMa, 't welk zij warm drinken,
» gelijk ook de Japannezen doen. - Deae
» drank hevrijdt hen van pltlegma, zwaar» hoofdigheid, loopende oogen en zwak ge» zigt, ·en aldus leven zij een' geruimen
» tijd zonder eens ziek te worden (!!)." Ook verhaalt hij eenige hijzonderheden nopens de Chinezen en maakt hij van den grooten muur gewag.
Men voer thans met 40 schepen op 008tindië en met 20 op America. In 1597 had
men ook twee niet hevoorregte Westindische
Maatschappijen opgerigt, die men in 1601
in Mne Westindische Maatschappij wilde
veranderen; maar dit plan kwam niet tot
rijpheid. Op Guinéa voer men met 20 en
op de Kaapverdische eilanden met tachtig
schepen. Maar eerst na het sluiten van het
twaalfjarig hestand hegon de habdel van den
Staat zich naar ane zijden uit te hreiden.
De Yere'elligde Nederlanden, zich mI al&
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volkomen vrij beschouwende, zonden allerwe ge gezanten heen, en ontvingen die van
andere Mogendheden. Niet alleen verschenen
gezantschappen in.' s Rage uit Zweden en
Rusland, maar zelfs uit Marocco, Turlei;jë
en Perzië, om handelsverdragen te sluiten,
of om bijstand in hunne onderlinge oorlogen.
In weerwil van den oorlog met de Spanjaarden en de inboorlingen van die streken
in Oostindië , voor welke de eerstgenoemden
geen bestand hadden willen sluiten, werden
door de Maatschappij jaarlijks schepen derwaarts gezonden, die mel rijke ladingen terug kwamen. - Het berigt, door MATELIEF
van Japansche kapers bekomen, dat er, voor
's Keizers .rekening , in dat Rijk, door eenige
manschappen der vloot van MAHU en DE CORDES, schepen gebouwd werden, gaf aanleiding, dat «Joor den Admiraal VERHOEVEN,
den opvolger van MATELIEF, Kapitein VAN
DEN BROEK naar Japan gezondflD en door
dezen eene handelgemeenschap met de voorzigtige Japannezen aangeknoopt werd, met
dat gevolg, dat de Hollanders van deze natie
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uitgebreide (doch sedert besnoeide) 'Voorregten voor den bandel bekwamen. In 1608
en 1610 verkregen zij den vrijen handel te
Calicoet, en op de kust van Coromandel, bij
de Raja's van Singir en Yeloer, en in 1612
den alleenhandel op Ceilon. Vóór het bestand voeren op Westindië reeds 120 schepen, en op de goudkust werd in 1612 het
fort N auau gesticht, om aldaar den handel
te bevorderen. HENRY' HUDSON, voor rekening der O. I. Maatschappij uitgezonden tel'
o'ntdekking cener N. W. doorvaart naar
Oostindië , vond, in plaats van dezelve, de
rivier Hudson, in het latere Nieu'W-Nederland, en de baai, naar hem genoemd. Doch
langs' den Zuidwestelijken weg hadden er
twee merkwaardige togten uit Holland naar
Oostindië plaaLs, welke wij eenigzins breedvoeriger moeten vermelden; wij bedoelen de
tweede reis van JORIS VAN SPILBERGEN en die
van LE M.URE en SCHOUTEN.
De O. I. Maatschappij eene krachtige poging willende aanwenden, om dool' de straat
van ]~agellaan de Molukken te bereiken,
om welker bezit Nederland en Portugal
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een' hardnekkigen strijd Toerden. en teTens,
om (in weêrwil van het Bestand) zooTeel
mogelijk de schatten van Spanje aan de bron
zelve te bekomen. rustte zij daartoe zes
groote schepen uit, waarmede dezelfde JoRIS VA.N SPILBERGEN , die met Ceylon den
handel voor Nederland opende. op den 8
Augustus 1614, van uit Texel in zee stak.
Om de verpeste lucht der Africaansche
kust te ontwijken, stevende hij naar Brazilië.; doch op deze kust, waar hij niet dan
door geweld eenige levensbehoeften van de
Portugezen bekomen kon, vielen eenige Nederlanders de vijanden in handen. en bij
lalol Grandel dreven deze. in vijf kano's,
drie sloepen van de ankers en vermoordden
de manschap. Op de hoogte der straat van
Magella-an ontstond er oproer onder het
scheepsvolk, en vooral op het schip de
Meeuw, hetwelk zich van de vloot scheidde
en waarschijnlijk vergaan is , omdat men verder niets hoegenaamd van hetzelve gehoord
heeft. Ook aan den Admiraal kwam men
op een' vrij mnitzieken toon vragen: » welken weg men nemen moest, als de stormen
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het -doorvaren van de straat onmogelijk maakten." » Ik ken geen' anderen weg ,Ol was
het mannelijk antwoord van den vlootvoogd,
» en buitendien hebben wij stelligen last,
om door de MagellaneN te varen; doet dus
uw best en blijft bij ons." Dit kloeke antwoord had eene gunstige uitwerking, en in
34 dagen, waarvan men er acht in de CordeN-haai, de plaats waar de schepen volgens
afspraak bij elkander kwamen, had vertoefd,
bereikte men de Zut"dzee.
Aan eenige eilanden, baaijen en voorgebergten had SPILBERGEN namen gegeven (de
Groote Wal- en Kruika-eilanden en de Patagoniën of Reuzen-eilanden) en was, van
het bestaan des Patagonischen volks, waaraan hij getwijfeld had, volkomen overtuigd
geworden. De Vuurlanders vond hij doorgaans beneden de gewone lengte; maar eens
werd door de Hollanders een man gezien van
cene buitengewone grootte, die een' heuvel beklom, om naar de schepen te kijken,
en vervolgens naar het strand afdaalde, zoodat al de schepelingen hem duidelijk zien
konden; men was eenparig \'ao gevoelen ~
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dat hij nog grooLer was, dan de Patagoniërs
door MAGELLAAN beschreven. Bij den uitgang
der straat zagen zij eenige eilandjes, die zij
de Sorlings-eilanden noemden.
In Mei, toen zij pas de Zuidzee ingevaren waren, werden de schepen door eenen
dier stormen beloopen, welke voor de straat
van Magellaan de wacht schijnen te houden.
Op het thans onbewoonde eiland la Moche
zagen de Hollanders voor het eerst de Llama' s, welke door de inboorlingen bij hunnen landbouw gebruikt werden; de onzen
noemden deze dieren schapen, en vonden
de inwoners, waarschijnlijk hehoorende tot
den edelen stam der Araucarren, -vriendelijk
en beleefd.
Het overige "Van den togt van SPILBERGEN
werd door geene tegenspoeden gekenmerkt,
maar. was veeleer eelle aanhoudende zegepraal. Hij behaalde op den Admiraal DON
RODRIGO, neef des Onderkonings van Peru,
eene "Volkomene overwinning. Noordwaarts
gevaren zijnde, verbrandde hij Payta, hetwelk door de inwoners verlaten was, en wees
beleefdelijk het verzoek om }aslating zijner
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gevangenen "fan de hand, helweJk hem door
de echtgenoote van den bevelhebber der stad
gedaan werd, en van een' overvloed van
ververschingen vergezeld ging. Onder veel
storm en onweder passeerde men vervolgens
de linie en kwam te AcapulcQ, het punt
van gemeenschap tusschen de Spaansche bezittingen in Azië en Americfl. Hier was
men, wegens de vele zieken en gebrek aan
levensmiddelen, genoodzaakt, om de gevangenen voor levend vee, vruchten en water te lossen, hetwelk. ten gevolge had, dat
alle vijandelijke betrekkingen ophielden. De
Nederlanders gingen nu aan wal, en deSpanjaarden kwamen op de schepen, terwijl het
genoegen en de onderlinge verstandhouding
nog vermeerderd werd door eenige Spanjaarden, die, in Nederland gediend hebbende,
met de Nederduitsche taal bekend waren.
Nadat SPILBERGEN van Acapulco de Mexicaansche kust nog eenigen tijd gevolgd had.
stak hij- de Zuidzee over, en kwam aan de Ladronea- of Dieven-eilanden, door nieuwere reizigers gewoonlijk de Mariana' a genoemd. De
bewoners dezer eilanden waren bij uitstek be-
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dreven in de kunst van zwemmen CIl duiken;
want stukken ijzer, door de Hollanders in het
water geworpen, werden door de Indianen van
den grond der zee weder opgehaald. Doch deze
kunst, benevens hunne oude nijverheid en
scheepvaart, hebben zij onder het beheer der
monniken verleerd. Thans gebruikt men hen,
om de onderlinge gemeenschap te onderhouden door vloten van de Carolina-eilanders.
Van daar zette SPILBERGEN naar de Molukken
koers, werwaarts hij vernam, dat eene aanzienlijke vloot, onder DON JUAN DE SILV A,
in aantogt was, om dezelve te heroveren.
Doch op Ternate vernam hij, dat DON JUAN
den koers naar Malacca zette, en zeilde toen
naar Bantam, waar de groote zeereizigers
LE MAIRE en SCHOUTEN zich bij hem inscheepten, om naar het Vaderland terug te keeren,
hetwelk SPILBERGEN met vijf schepen van de
zes, in Junij 1617, na eene reis van twee
jaren en elf maanden, bereikte.
Reis "an LE J.lA.IRE en 8VHOIJTElW.

Van meer belang voor de kennis der aarde
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was de beroemde reis van LE M.\lRE en SellouTEN, van welke wij thans verslag moeten geven.
Deze togt werd ondernomen op kosten van
eenige gegoede ingezetenen van Hoorn en
Amsterdam, die zich tot eene Maatschappij ,
de Australi8ch~ genoemd, vereenigfl hadden.
Wij hebhen reeds aangemerkt, dat men
destijds van gevoelen was, dat er in het Zuidelijk halfrond een uitgestrekt vast land
moest liggen, waarvan het r uur land , welks
noordelijke kusten men toen slechts kende,
een gedeelte uitmaakte. Dit onbekende land
nu, hetwelk men Australië of Zuidland
noemde, wilde de Australische Maatschappij
laten opsporen, en, zoo het bestond, met
hetzelve handelsbetrekkingen aanknoopen.
Tot dat einde en tevens om te beproeven of
men in plaats van den gewonen, geen' beteren en korteren weg naar de Oost-indische
eilanden, bezuiden America om en buiten
de straat van Magellaan, kon vinden, rustte zij twee schepen uit, over welke JAeoll
LE MAIIlE, de zoon van een' Amsterdamsch
koopman en zelf bestuurder der Maatschappij ,
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het opperbevel vrijwillig op zich nam j doch
wien men den bekwamen maar vrij stijfhoofdigen zeeman WILLEill CORNELISZ. SCHOUTEN
van Hoorn als raadsman mede gaf; ook zijn
broeder DANIëL zou hem vergezellen.
Nadat men, als naar gewoonte, voor het
welgelukken van den togt, gebeden ten hemei opgezonden had, liepen de beide schepen, den 14 Junij 1615, uit Texel in zee;
doch niemand der schepelingen, behalve LE
MAl RE en SCHOUTEN, was met het doel der
reize bekend; dit werd verborgen gehouden
om het volk niet af te schrikken. De vaart
naar de kusten van Africa was geenszins
voorspoedig. Bij Kaap rerd en daarna bij
Sierra Leûna nam men versch water in, en
voorzag men zich van levensmiddelen.
Op den 25 October, toen men de zuiderbreedte van 5 graden bereikt had, maakte
LE MAIRE zijne Officieren en Stuurlieden met
het eigenlijke doel der reis bekend, hetwelk
voor de matrozen nu ook niet lang meer geheim bleef. » Deze waren over den aan te
vangen togt zeer verblijd; maar daar de meesten hunner het woord Terra Australiá
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(waarheen zij van de Officieren gehoord hadJen, dat men den steven zou wenden) niet
onthouden konden, schreven zij het met
krijt in hunne mutsen, anderen op de bordekens, eenigen in hunne tafelboeken : hopende voor hunne rekening van zoo eene
treffelijke reize goed profijt te doen." Nu
zette men den koers naar de kusten van .Brazilië en kwam in December aan het land
der Patagoniërs. Hier en op de Pinguinseilanden gingen de schepelingen aan wal,
doch vonden in die woeste streken geen' anderen leeftogt dan visch, meeuweneijeren
en zeeleeuwen, welk.e laatsten een tranig
vleesch opleverden.
In de haven der hegeerte, aan den grooten inga.ng der straat van Magellaan , g-eraakte een der schepen, bij het kalfateren,
in brand en werd geheel door de vlamm,en
verleerd; zoodat men nu genoodzaakt was,
om met één schip de reis voort te zetten.
Op zekeren afstand de straat van Magellaan
voorbij gevaren zijnde, volgde men de kusten van het Vuurland en kwam op den 15
JanuIlrij 1616, onder 540 46', aan een' door-
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togt naar het Zuiden j welke te regt naar
den ondernemenden LE MAIRE genoemd werd,
terwijl men aan het land ten Oosten der straat
deu naam ran Staten land , en aan dat ten
westen, zijnde een gedeelte va~ het uurland, dien van Muuritsland gaf. Men voel'
de straat hinnen weinige uren door en hleef
de kust volgen, hij welke eenige kleine eilandjes ontdekt werden, welke den naam van
Barneveldts-eilanden ontvingen. Nu zag
men eene ruime zee en eene menigte walvissehen en andere groote zeedieren, henevens
een aantal zeemeeuwen, grooter dan zwanen, en met vleugelen, die, van de eene
punt tot de andere, een vadem lang waren.
Den 3 Fehruarij ontdekten de reizigers eene
vooruitstekende punt van het r uur land ,
welke den naam van kaap Hoorn verkreeg;
SCHOUTEN was van gevoelen, dat dit voorgehergte een gedeelte van het r uur land uitmaakte, doch naderhand hleek het een eiland
te zijn, en LE MAIRE, die nog altijd aan het hestaan van een nog zuidelijker gelegen vast
land gell)ofde, vermoedde niet, dat deze kaap
de zuideltjkste punt der nieuwe wereld was.

r
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Niet voor den 12 Februarij , toen hij zich ten
westen der straat van MageUaan bevond,
hield hij het voor eene uitgemaakte zaak, dat
hij een' nieuwen weg naar de Oost-Indië~n gevonden had, en liet, ter viering van deze gelukkige uitkomst, een dubbel rantsoen wijns
aan het scheepsvolk uitreiken; ook vergat
men niet den Schepper van' hemel en aarde,
de eer te geven.
De Matrozen hadden, bij het rondzeilen van
het Vuurland, welks bergen met sneeuw bedekt waren (en door een' menschenstam bewoond wordt, die zich nog op den laagsten
trap van beschaving bevindt) vreesselijk van
de koude moeten lijden, en leden. nog aan
de scheurbuik, een gevolg van het gemis
van versch voedsel; zoodat zij reikhalzend
naar eene ververschingsplaats verlangden.
Den 1 Maart bereikten zij wel het eiland
Juan Fernandes, maar konden daar, wegens gebrek aan een' goeden ankergrond,
niet aan wal gaan.
Nu wenschte LE MAIRE den steven naar
het zuiden te wenden, om het meermaal vermeIde Zuidland op te zoeken; maar het
5-'f
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!Scheepsvolk, door SCllOUTEN, die in de langdurige reis verdriet begon te krijgen, aangehitst, drong er op aan, om regelregtnaar
Java te stevenen. Toen zette men de reis
in eene westelijke rig~ing voort en ontdekte achtervolgens eenige van de talrijke door
het koraalinsekt gevormde eilanden, in dit
gedeelte der Zuidzee. Het bewoonde eiland
dat zij den 10 April ontdekten, noemden zij
het Honden-eiland, omdat men er honden
vond, die geen geluid gaven, gelijk onder
den Evenaar het geval is. Later noemden
zij andere mede door den koraalpolijp gebouwde eilanden, Zondergrond ,Waterland
en Pliegen-eiland. Op het laatstgemelde
waren de vliegen zoo talrijk, dat de manschap
die als eene wezenlijke landplaag beschouwde; de menschen waren er zoodanig mede
bedekt, dat zij er zwart van zagen.
Deze eilanden, welker verschillende graad
van vorming en ontwikkeling !loor onze reizigers opgemerkt werd, bestaan uit een talloos tal woningen van koraaldiertjes , die dezelve onder water tot de oppervlakte der zee
opbouwen; alsdan bekomen deze hoogten
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van de zaden, welke de vogelen daarop laten vallen en wier planten vergaan, eene
laag vruchtbare aarde. Veelal bouwen de
koraaldiertjes in het rond, zoodat de eilanden eerst eene kleine bjnnenzee hebben,
welke al kleiner en kleiner en eindelijk een
gering meertje wordt. Gewoonlijk is bij deze eilanden de branding zoo sterk, dat de
schepen die niet zonder gevaar naderen kunnen.
Vervolgens zagen LE MAIRE en SCHOUTEN,
tusschen de later door den Fransehen reiziger BOUGAINVILLE ontdekte Zeevaarders- en
rienden-eilanden , de K okos- , erraders- ,
Hoop-, en Hoornsclte eilanden; de twee
eerstgenoemde zijn door de Engelsehen herdoopt in Boscawen- en Keppels-eilanden.
Op sommige dier eilanden, vooral op de
Hoornsehe, ruilde het scheepsvolk varkens
en kokosnoten in, voor snuisterijen. Met
de bewoners van andere eilanden, daarentegen, geraakten zij in twist en maakten
zti misschien wel eens te ligtvaardig gebruik
van hun schietgeweer. Zij zagen den archipel van ..Ma.'!kau, welken T,\SMA.N [ezelf-
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der plaatse wedervond, en ten Noorden van
Nieuw-Gu,inéadeGroene-, St. Jans-, Kaans-,
NiJs- en Yisschers-eilanden, het brandende
eiland, den brandenden berg, het Schoutens_
eiland , de Kaap de Goede Hoop, enz. Omtrent de Papuas , een' stam van roetkleurige
Negers, deelden onze reizigers ook eeni ge bengten mede. In de maand Augustus kwamen z~j voor het eiland DsJilolo, bij Ternate, waar zij weder overvloed van levensmiddelen vonden en menschen, die de Europische talen verstonden, voorregten , van
welke zij zoo vele maanden verstoken waren
geweest. Dat de blijdschap hierover bij onze reizigers onuitsprekelijk groot moet geweest zijn, blijkt uit hun reisverhaal, waarin wij lezen: » 't Is niet te zeggen of te
schrijven, hoe groote verandering en blijdschap het voor ons was, te zijn in eene plaats,
daar wij zoo vrij waren (Ternate gehoorzaamde toen reeds aan het gezag der Nederlanders)
en zoo veel victualie konden bekomen als wij
verlangden; hebbende wij zoo eene moeijelijke , gevaarlijke reis afgelegd, met 58 kloeke mannen, en zijnde alle voorraad genoeg
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ten einde j zoodal wij God dankten voor zijne
barmhartigheid over ons."
Hunne ontdekkingen werden op Ternate
door den letterlievenden LAURENS REAEL op
prijs gesteld; maar op Java, door JAN PIETERZ. KOEN, die alleen bedacht was op de
stoffelijke belangen der Maatschappij, als valsch
beschouwd. Hij verklaarde hunnen togt als
strijdig met het octrooi der O. I. Compagnie
en dien ten gevolge schip en lading verbeurd.
Het scheepsvolk, waarvan, tot op de komst
te Java, slechts drie man overleden waren,
geraakte nu meerendeels verstrooid, en LE
MAIRE en SCHOUTEN begaven zich aan hoord
van den hraven vlootvoogd SPILBERGEN , om
naar het Vaderland terug te keeren, waar
den moedigen, heschaafden LE MAIRE ongetwijfeld regt zou zijn wedervaren; maar, op
de terugreis (31 Dec. 1616) overleed hij in
de armen zijns getrouwen hroeders DANIEL.
Zoo treurig was het uiteinde van dien waar_
lijk grooten man, die echter, schoon jong
gestorven, genoeg gedaan heeft, om hij de
nakomelingschap zijn' naam omsterfelijk te
mak.en.

72
Ontdekking "an het "ijfde werelddeel,
Australië, door de Hollanders.

De ontdekking van het vijfde werelddeel
geschiedde omtrent dezen tijd door de Hollanders, die aan hetzeI ve den naam vanNieuwHolland gegeven hebben. Dit land, zoo
groot als Europa, is in natuurlijke voortbrengselen bijna van alle andere landeq onderscheiden. Achter de Blaauwe bergen
heeft het onmetelijke, waterachtige vlakten,
en het is het vaderland van den zwarten zwaan,
het vog,el-bekdier, den Kangarou en den
harigen Casuaris. Deszelfs noordelijke punt
werd in 1606 gezien door het jagt de Duifben, van Bantam afgev~ren, om NieuwGuinéa op te nemen, van hetwelk men de
Zuid- en Westkusten, meer dan 300 uren
vcr, ontdekte. Het Hooge land, dat de
Hollanders op hunne terugreis, tegenover
Nieuw Guiizéa, zagen, werd naderhand,
door de Engelschen, kaap York genoemd.
VerYolgens liep de Dnifhen langs de kust
van Nieuw-Holland, waar nog een hoek haren
Haam draagt. De Spanjaard TORRES ontdekte
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in dat zelfde jaar de straat, naar hem genoemd,
doch zonder veel waarde aan dezeonldekking
te hechten; want hij meende, dat het land
ten zuiden slechts eenige eilanden waren.
Nieuw-Holland was dus eigenlijk nog niet
ontdekt. Dit had eerst plaats op den 25 October 1616, door DIRK R~RTOG. Deze was
op zijne reis uit Tea:el naar Oostindië , te
ver oostwaarts gevaren, en ontdekte, door
dit to~val, de Westkust van Nieuw-Holland,
welke hij, naar zijn schip, het Eendragtsland noemde, terwijl de bogt, waar hij binnen liep, den naam van Dirk Hartogs-reède bekwam. Hij vond hier ook de Willem' s-,
Ahrolho- en Houtmans-rivièren, en bevestigde, aan een' paal, eene tinnen plaat,
waarop zijne ontdekkingen, alsmede zijn vertrek, twee dagen daarna, vermeld waren.
Dit gedenkteeken is niet alleen in 1697 door
DE VLA~nNG weder gevonden, maar ook nog
in 1803 door de Franschen van PÉRON gezien. Ondertusschen werden zijne ontdekkingen spoedig door andere gevolgd. Reeds
in 1618 werd de Noordkust van Australië
door ,le Zeelten gezirn, welk schip de blli-
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tenlanders zekeren kapitein ZEACHEN genoemd
hebben. In 1619 liep JAN DE EDEL de Westkust langs en gaf aan de kust ten zuiden van
Eendragtsland tot 320 Z. B. den naam van
Edelsland ,alwaar hij de Zwanen-rivier (dus
genoemd naar de zwarte zwanen, welke hij
hier vond), het eiland Rottenest en de Gevaarli:fke riflen ontdekte.
De Westkust van Nieuw-Holland was nu
van den 22 tot den 32 sten graad Z.. B. ontdekt. In het vervolg zullen wij gelegenheid
vinden om latere ontdekkingen der Nederlanders te vermelden j doch, ter voltooijing
van de Geschien.enis der Ontdekkingen in
dit tijdperk, moeten wij hier nog melding
maken ,an de voor de walvischvangst zoo belangrijke ontdekking van het Jan Mai:fenseiland, in 1611, onder 71 0 N.B., door n.en
zeeman JAN MAIJEN.
fteÏs van WILLEn I.YSBHAl'WDTSZ

DOl'WTEKOE.

In 1616 hezat de O. I. Compagnie, behalve de kleinere koopvaarders, reeds3S
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ten oorlog toegeruste schepen, benevens het
bootsvolk, 3000 soldaten en bij de 900 stukken
geschut. Zij had vele verstrooide bezittingen in Indië, maar nog geen middelpunt
derzelve. JAN PIETERSZ. KOEN, die in 1618
den beroemden LAURENS REAEL als Gou verneur Generaal van NeêrlandNclt Indië opvolgde, vond daartoe het destijds in verschillende koningrijken verdeelde eiland Java,juist
in den weg naar de Molukkcn gelegen, bijzonder geschikt, en verzocht den koning
van Jacatra, welk koningrijk met dat van
Bantam op de Noordwestkust gelegen was,
en waar de Hollanders reeds eene houten
loots hadden, om, in plaats vau dezelve,
eene sterkte te mogen bouwen, en om den
noodigen grond voor de pakhuizen. Dit
verzoek had een' oorlog ten gevolge, waarin de Engelschen , die onze toenemende magt
in OONt-Indië met nijdige oogen aanzagen,
de inboorlingen ondersteunden; zoodat de
onzen hunne eischen moesten opgeven en
niet dan door betaling vah 6000 Rijksdaalders den Koning tot het sluiten van een verdrag kon den bewegen, hetwelk nog tI'OU-
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weloos door hem verbroken werd, door het
verraderlijk in hechtenis nemen van PIETER
VAN DEN BROEK, een' man, die op zijne reizen naar Africa en Arahië en door Indostan zeer veel land- en volkenkunde, gepaard met groote handelkennis , had opgedaan , en nu, bij afwezigheid van KOEN, deszelfs plaats waardiglijk bekleedde.
Gelukkig werd, juist op het tijdstip dat men
gereed stond, om de factorie tot losprijs op
te geven, de koning van Jacatra, door de
Bantammers , onttroond en verbannen, en
VAN DEN BROEK naar .Bantmn mede gevoerd,
met welks Koning de Nederlanders nu eene
onderhandeling aanknoopten. Vervolgens
kwam KOEN met 18 schepen van de Molukken opdagen; zoodat men nu aanvallenderwijze handelen kon. Men ging dan
ook op Jacatra los, met dat gevolg, dat
de stad genomen (30 Mei 1619) ,geheel herbouwd werd, den naam van Batavia bekwam,
en eerlang als hoofdplaats van Neêrlandsc/,
Indië een' schitterenden luister bereikte.
Aan den oever eener bijna stilstaande rivier
gelegen, had zij een vernielend klimaat;

keert tot de Chmezen Ha.m:broe'k keert tot de Chinezen terug.
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maar een uur verder, op de bergen, was de
lucht gezond.
Ondertusschen bleven de Bantammers den
hamlel belemmeren, zoodat met hen den 2
Augustus de oorlog begon, welke tien jaren
duurde. De Hollanders namen verscheidene
schepen en lokten vele Chinezen naar Batavia, of bragten die van de genomene vaartuigen derwaarts over, waardoor zij toen reeds
den grondslag legden van de belangrijke Chinesche volkplanting in deze stad.
Nadat de Nederlanders deze wateren van
Engelsche schepen schoon geveegd en zeven
derzelve genomen hadden, werd de vrede
gesloten, en de }leide Maatschappijen, de
Nederlandsche en de Engelsche O. I. Maatschappijen, sloten een verbond voor 20 jaren en kW,amen overeen, om met het jaar
1621, bij het einde van het twaalfjarig bestand, de Spanjaarden en Portugezen gezamentlijk te bestrijden.
In het jaar 1621, toen de beletselen, welke vroeger hare oprigting weerhielden, niet
meer bestonden, werd ook de West-Indische
Maatschappij opgerigt. Zij bekwam octrooi
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of uitsluitend vrijheid van handel naar alle
Americaansche gewesten voor 24 jaren, en
stak eerlang de Oost-Indische naar de kroon.
Ondertusschen werden er in dezen tijd,
langs twee verschillende wegen, twee gelijktijdige en merkwaardige reizen gedaan
naar Oost-Indië, van welke wij u hier verslag moeten geven. De eerste is die van den
kloekhartigen en moedigen bevelhebber, wiens
naam wij aan het hoofd dezer afdeeling vermeld hebben. Met het schip Nieuw-Hoorn,
bemand met 220 koppen, nam hij in December 1618 de reis aan naar lJatavia. Tot
voorbij de Kaap de Goede Hoop ging alles
naar wensch; maar nu kwamen er zoo veel
zieken op het schip, dat men die op het .gezonde en toen nog onbewoonde eiland Mascarenhas (Bourhon) aan land moest brengen. De vogels waren hier in het eerst zoo
mak, dat men ze met de hand kon grijpen;
maar spoedig leerden zij hunne vijanden kennen en ontvloden hen. Men bleef er 21 dagen, gedurende welke de zieken met vrucht
van de ververschingen , welkcm dit eiland
opleverde, gebruik maakten. Deze beston-
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den in het v!eesch en de eijeren, niet alleen van de vogelen, maar ook van schildpadden, welke dieren hier zoo groot waren,
dat BONTEKOE en de Koopman ROL zich op
den rug van een' derzelve te zamcn konden
nederzetten, - in overvloed van paling uit
de rivier, in palmwijn en in zoet wa ter.
Dit eiland verlaten hebbende, moest men,
uit hoofde van nieuwe ongesteldheid van velen, op St. Maria, bij Madagascar, andermaal aanleggen, en daar herstelden de
zieken ook volkomen. Met een' gunstigen
wind zette men nu den togt voort, en na
eene reis van elf maanden, kwam men op
de breedte van de straat Sunda, doch men
bevond zich nog ver ten Westen derzelve.
Hier werden, op den 19 November 1619,
schip en manschap door eene vreesselijke
ramp getroffen. Er ontstond, namelijk,
door onvoorzigtigheid, brand op het schip,
die zich weldra door hetzelve verspreidde.
BO:NTEKOE, die in dezen hagchelijken toestand geenszins zijne tegenwoordigheid van
geest verloor, snelde naar het scheepsruim
en gaf daar de noodige bevelen ter blus-
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sching van den brand, schoon hij bijna verstikte door den rook, welke uit de brandende koopwaren en vooral uit de steenkolen
oprees.
Intusschen had een honderdtal van het
scheepsvolk, hetwelk boven gebleven was,
zich van de sloep en de boot meester gemaakt
en het brandende schip verlaten. BONTEKOE ,
deze trouweloosheid van eenen der matrozen
vernemende, beval, dat men terstond meerder ZeIlen bijzetten en het brandende schip
in dezelfde rigting sturen zou, welke de
vlugtelingen genomen hadden, ten einde hen
.zoo mogelijk nog te achterhalen, terwijl hij
zelf zijne pogingen verdubbelde, om de vlammen meester te worden; maar deze aan de
olievaten gekomen zijnde, was alle hoop op
redding verdwenen. Men begon nu nog wel
het buskruid over boord te werpen, maar die
voorzorg kwam. te laat, want naauwelijks had
men het zesde gedeelte daarvan gelost of het
vuur bereikte de kruidkamer , en bet schip
-vloog, met al wat er op was, in de lucht.
De kapitein kwam levend in zee neder en
zag, niet ver van zich af, een groot stuk
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vAn een' mast drijven; hij greep hetzelve,
en , zich daarop geplaatst hebbende, was
zijn eerste uitroep: » 0 God! dit schoone
schip is dan vergaan als Soaom en Gomorra !» Kort daarop hoorde hij de stem van
een' lotgenoot; het was zekere HA.RMEN VAN
KNIPHUIZEl'f, die bij zijn' kapitein op de mast
plaats. nam, en zoo dobberden nu beide,
sprakeloos van schrik en ontzetting, op de
zee. Niet lang hadden zij op deze wijze gedreven, of zij kwamen aan een gedeelte van
het gesprongen schip, hetwelk boven water
gebleven was. Thans waren zij iets meer tegen het verdrinken beveiligd; maar de avond
begon te vallen, en BONTEKoE leed onbeschrijfelijk aan zijne bij de losbarsting bekomen
wonden; zoodat hij elk oogenblik den dood
te gemoet zag, ja zelfs daarnaar verlangde.
Biddend beval de vrome man zijn lot aan de
Voorzienigheid, en zijn geloof aan een' God,
die ook de meestverlatenen zijner schepselen
gadeslaat, werd op het heerlijkst beloond;
want op hetzelfde oogenblik ziet hij de sloep
en de boot naderen, die hem en VAN KNiPnUIZEN opnemen. De berouwhebbende ma6
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trozen behl.lndelden nu hunnen kapitein mel
de liefderijkste zorg, weekten een gedeelte
van hunnen kleinen voorraad heschuit en
legden dat op zijne wonden. Weldra viel
hij in een' verkwikkelijken slaap, gedurende welken de matrozen omoorzigtig genoeg
waren, om , zollder eenige van de valen
met levensmiddellm, welke nog hij het wrak
dreyen, mede te- nemen, zich van hetzelve
te verwijderen.
Zoo hevond ûch dan nu een honderdtal
menschen in twee kleine vaartuigen, zonder zeekaarten of kompas, ten prooi aan allerlei gevaren. Hun gehoole voorraad van
levensmiddelen bestond in eenige weinige
pondim beschuit; drinkwater hadden zij geen
druppel. Noglans greep BONTlIKOE, zoodra hij
in staat was, om het roer in de hand le nemen,
weder nieuwen moed. Er werd eene gebrekkige zeekaart vervaardigd, en ook een
graadboog, benevens een zonnewijzer gemaakt, terwijl de kapitein van de hemden der
malrozen zeilen liet vervaardigen, waarbij het
scheepstouw tot naaigaren diende; den koers
regelde hij naar de sterren. Maar weldra
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begon de ho-nger, en vooral de dorst, die
door het drinken van zeewater nog vergroot
werd, onze arme schipbreukelingen verschrikkelijk te kwellen, hoezeer zij tot tweemaal
toe, op eene schier wonderdadige wijze,
door meeuwen en vliegende visschen, die
over de vaartuigen vlogen en zich met de
hand vangen lieten, verkwikt werden. Eindelijk klom de nood zoo hoog, dat men het
afgrijselijk voorstel deed, om den jongsten
der manschappen het eerst te verslinden;
maar het gelukte den Godvruchtigen BONTEKOE de ongelukkigen te bewegen, om deze
schenddaad nog drie dagen uit te stellen.
Middelerwijl zocht hij, door des morgens in
den Bijbel te laten lezen. te bidden en te laten zingen, zijn vertrouwen op God ook aan
zijne lotgenooten in te hoezemen. - Hoe is
het, jonge vrienden! vloeijen u, bij de gedachte aan deze eenvoudige godsvrucht onzer vaderen, de tranen niet over de wangen?
Dal zij vloeijen; zij doen uwe harten eer aan,
en toonen, dat gij nog niet hesmet zijt met
de meerdere fmversehilligheid onzer dagen.Het vertrouwen van den braven BoNTEKOE
6'1'-
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llleef andermaal niet onbeloond. Aan het
einde der drie vreeselijke dagen, door hem
wel in vertrouwen op God, maar toch tusschen hoop en vrees doorgebragt., zag men
land, en, aan wal gegaan, btagt BONTEKOE ,
die in vervoering van blijdschap den herbergzamen grond kuste, met een warm hart zijne dankbare hulde aan zijnen Redder, dien
hij » den grooten en besten stuurman» noemde .
. Na het vergaan van het schip waren er nu
dertien dagen verloopen. Men bevond zich
op een eiland, 15 mijlen van Sumatra en
gebruikte, bij gebrek aan water, de kokosmelk; doch .het onmatig gebruik daarvan
was oorzaak, dat velen ziek werden. Thans
rigtte men den koers naar Sumatra. Hier
hadden onze reizigers van de vijandige gezindheid der inwoners zeer veel te lijden,
wordende verscheidene hunner door deze om
het leven gebragt , en BONTEKOE zelf, zich
eens geheel alleen en ongewapend in eene
praauw bevindende, tusschen twee wilden,
die hij gedwongen had, om hem te roeijen ,
en blijkhaar moorddadige oogmerken tegen
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hem koesterden, redde zich van een' gewissen dood, door eensklaps, met eene luide
stem. een gezang aan te heffen; want de
beide Indianen, verrast door zijnekloekmoedigheid , luisterden naar het gezang, en vergaten alzoo hun ontwerp ten uitvoer te brengen. Ondertusschen kwam hij bij zijne makkers in veiligheid. Vervolgens zwierf hij
nog vele dagen op zee rond, gedurende welke hij in den sterken landwind, die onmiddelijk opstak toen hij Sumatra verliet, en
belette, dat hij met de zijnen op nieuw in
de handen der vijandelijke inboorlingen viel,
de vaderlijke zorg der Voorzienigheid opmerkte; zoodat hij meermalen op de knieën
viel, en met kinderlijk vertronwen zijn lol
en dat der zijnen in de hand stelde van Hem,
die hem bij herhaling gered had uit de dringendste gevaren. Eindelijk ontmoette hij,
met zijne overgeblevene 50 manschappen,
eene Hollandsche vloot van 20 Schepen,
onder FREDERIK HOUTMAN ; zoodat men nu
'Voor goed gered was.
Te .Batavia werden onze schipbreukelingen dnor KoEN minzaam ontvangen, en de
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brave kapitein deed in Indië nog verscheidene reizen; onder andere een naar Cllina,
met het smaldeel van CORNELIS REIJERSZ, tezamen acht schepen, welke togt de afstand
van Formoaa ten gevolge had. Dit bewoonde en vruchtbare eiland, waarop het fort
Zeelandia gebouwd werd, is lang eene parel
geweest in de kroon der Nederlandacl,e
maatschappij .
Nu keerde BONTEKOE naar Batavia en
vervolgens naar het vaderland terug, hetwelk hij in 1625, na eene afwezigheid van
zeven jaren, bereikte.
Reis van JA.UOB L' HERMITE en
DFWGENSUHA.PENHA.D.

De andere togt, waarvan wij in dt} vorige
afdeeling gewag maakten, was die van l' HERMITE en SCHAPENHAM.
Deze waren door
de O. I. Maatschappij en de Admiraliteit
aan het hoofd een er vloot geplaatst, van
zeven schepen, met welke zij langs de zuideltikste punt yan America naar Oost indië'
stevenen, en, vooral in de Zuidzee, de vij-
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anden afbreuk doen moesten. Dan, eer zij
de KaaplJerdillcltfl eilanden bereikt had,len,
kwamen zij in de gelegenheid, om hunnen
togt aan een edeler doel dienstbaar te maken, door een aantal ChriGten- slaven,
meest Hollanders, uit de klaauwen van zes
Algerijnsche zeeroovers te verlossen. De
Admiraal vernam bij deze gelegenheid van de
Turken, dat er in de At lanlücAe zee
eene Spaansche vloot kruiste, van wel derlig schepen. Dit berigt deed hem op zijne hoede zijn, en noopte hem, om eerst aan
de Kaapverdische eilanden, en daarna aan
het eiland Annobon een' tijd lang te vertoeven.
Eer men bet laatstgenoemde eiland bereikt had, overleden eenige zieken spoedig
op elkander, hetgeen tegen den Scheepsheelmeester JACOD VEEGER argwaan deed
opvatten. De pijnbank stond hij door; màar,
toen hij daarna in zee sprong, vermeerderde
de verdenking, welke op hein rustte. Na
deze vergeefséhe poging tot zelfml)ord, bekende hij dan nu ook, zeven ongcluliI\ige
ûeken, wier oppassing hem le lastig viel,
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te hebben vergiftigd, en vOOrnemens geweest te zijn, om ook alzoo met den Admiraal en ande~e bevelhebbers te handelen, ingeval men hem niet vergunnen wilde, om
aan de kapiteinstafel te spijzen. - Zoo laag
kan de mensch zinken, jonge lezers! wanneer hij niet elke booze opwelling van zijn
bedorven hart leert onderdrukken, en geen
gehoor geeft aan de inspraak van zijn geweten, van. dien inwendigen regter , welken hij wel als het grootste geschenk der
Godheid mag aanmerken. - De booswicht
ontving de welverdiende straf voor zijne
euveldaden. Hij werd aan boord onthoofd.
Van Annobon liep de vloot Zuidwaarts,
zeilde de straat Le Maire door en kwam,
na eene reis van negen maanden, aan Kaap
Hoorn, welke men nu ontdekte dat een eiland was, aan hetwelk de naam des admiraals gegeven werd. Ook ontdekte en gaf
men namen aan de J.Yassausche vaarten
de Windhonds- en Schapen-baaijen. BIj
de Schapen-baai kwamen 17 der schepelingen door de handen der Wilden om het
leven; slechts vijf deerlijk verminkte lijken
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dier ongelukkigen kon men vinden; zoo dat
er alle reden was, om te vermoeden, dat de
overige dOOl'de Barbaren verslonden waren
geworden. De Hollanders waren over de
onbeschaamdheid en wreedheid der Vuurlanders zeer getroffen. Zij bespeurden,
wel is waar, eenige nijverheid in het bouwen van derzelver kano's, maar stelden hen
overigens met tie onredelYke beesten gelijk.
Nadat l' HERMITE de eilanden Juan Fernandes bereikt had, ondernam hij op Callao ,
de haven van Lima, een' aanslag, die echter mislukte, schoon men in de gelegenheid
kwam, om eenige Spaansche schepen te
verhranden. Over het geheel vond l' HERMITE, dat het niet zoo gemakkelijk was om
Peru en Potosi te bemagtigen, vermits de
onderkoning van Peru, door het nemen
van de noodige maatregelen, zich daartegen
genoegzaam in veiligheid had gesteld; daarenboven was de Hollandsehe magt veel te
gering voor zulk eene belangrijke onderneming. Sedert het vertrek van Annobon had
ook de Admiraal gesukkeld en overleed, tot
droefheid der vlotelingen , hij Callao. Hij
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werd door SClIAPENlIAM opgevolgd. Dool' al
deze teleurstellingen misschien misnoegd en
wrevelmoedig geworden, kwamen de Hollanders tot het wreedaardig besluit, om al
de gevangene Spanjaards, op drie grijsaards
na, aan de raà op te hangen. De pogingen,
vervolgens op de welversterkte steden van
Peru, gedaan, waren almede vruchteloos,
en het gebrek aan versch water en goede
levensmiddelen, waardoor de scheurbuik ontIer de manschap ontstond, deed eenige
Hollanders tot den vijand overloopen.
Men verliet dus de kuslen van Cltili en
Peru" om zich naar die van Mexico te begeven, ten einde het galjoen van Manilla
op te wachten; dit niet verschijnende, stak
men met de door ongemeene sterfte verzwakte vloot de Zuidzee over, en, zonder
eilanden ontdekt te hebben, kwam zij den
25 Januarij 1625 aan de Ladrones en vervolgens aan de ~Molukken, van waar zij,
versterkt door de Gouverneurs van Amhoina ,
SPEULT en VAN GORCUM , naar het eiland Ceram stevende, om de vesting Lachoe te vermcrcn. Maar de hamlelwijze der Hollall-
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ders alhier was weinig geschikt, om de hewoners dezer gewesten een gunstig denkheeld van hen in te hoezemen ; want, terwijl de inwoners naar het gehergte vloden,
verbrandden de onzen derzelver dorpen en
vernielden de kruidnagelhoomen. De vloot
keerde van daar gedeeltelijk naar het Vaderland terug, tenvijl het andere gedeelte in
Indië hleef.
Deze reis leverde, behalve eene hetere
kennis van het fTuurland en eenige hijzonderheden betrekkelijk Peru en eMU, weinig belangrijks voor de Aardrijkskunde op.
Ook zijn de herigten van de Spaansche ontdekkers DE QUIROS en DE TORRES, nopens
het door hen geziene Australië, welke in
dit reisverhaal voorkomen, hlijkbaar van waarheid ontbloot.

,rerdere

oa.tdekklngea. la. lWleuwHollaa.d.

De Gouverneur Generaal van Ne~rland6clt
Indië, KOEN, zijn' post nederleggende , koos
PIETER. CARPENTIER als zijn' ilPvolger.
Deze
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maakte geene veroveringen, maar deed zijn
best, om den handel zoo veel mogelijk te
bevorderen. Ook zond hij in 1623 twee
jagten, onder JAN CARSTENS, naar het Noorden van Nieuw Holland, om ontdekkingen
te doen. In het vorige jaar was dat gedeelte der kust nabij den Zuidhoek van AU8tralië, hetwelk ueuwinnen-Iand heet, ontdekt
geworden. CARSTENS werd met acht zijner
manschappen op Nieuw-Guinéa door de
Papuas vermoord. Daarna ontdekte men
de Oostkust der golf van Carpentaria, (dus
genoemd naar den Gouverneur Generaal),
benevens eenige rivieren, en, op de Westkust
het Arnhems-land, hetwelk den naam ontving van het jagt, dat oe ontdekking deed.
In 1627 liep Pn:TER. NUITS den uithoek
van Leeuwinnen-land voorbij, en ontdekte,
benevens de eilanden, St. Franciacus en
St. Pieter, eene lijn van 200 uren ver van
tIe Zuidkust, aan welk land de naam van
Pieter Nuits-Iand gegeven werd.
In het jaar 1628 werd ook de Noordwestkust ,ten Noorden van Eendragtsland ,door
kapitein C. F. DE WIT ontdekt en tusscheo
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den 13den en 23 sten gr. Z. B. de -Wits-land
genfJemd. De Hollanders deden alzoo het
ware Zuidland allengs als uit de golven
te voorschijn komen. Zij waren echter met
de gedane ontdekkingen nog niet tevreden. Zoodra was ANTHONIE VAN DIEMEN niet
tot de waardigheid van Gouverneur Generaal
verheven of hij zond in 1636 den bevelhebber GERARD THOMAS POOL en den boekhouder ANDRIES SCHILLER met twee jagten uit,
om de ontdekkingen van het groote Zuidland te hervatten, en nu werd de Noordkust
ten westen van Arnltems-land, benevens
eene groote baai ontdekt, waardoor de onbekende ruimte tusschen de Wit's- en Arnhems-land werd aangevuld; beide ontdekkingen werden naar VAN.DIEMEN genoemd.
Maar de ontdekkers ondergingen hetzelfde
lot van CARSTENS, wordende (volgens Professor MOLL, Zeetogten der Nederlanders
bI. 178) op de Zuidkust van Nieuw-Guinéa,
welke zij aandeden, door de Papuas vermoord.
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Reis wan A.DEL TASMA••

De onderzoekhevende VAN DIElIlEN, de ontdekking van het Zuiden van N ieuw-Holland ,
hetwelk toch nog met het Statenland kon
zamenhangen , willende doen voltooijen, zond
in 1642 qen Commandeur AllEL TAS MAN van
Hoorn, een' man, die van zijne meer dan
gewone bekwaamheden als zeeman, i.nzonderheid op een' togt naar Cambodia reeds
blijken had gegeven, uit, om de ontdekkingen van NUlTs, die den Zuidoosthoek van
Nieuw-Holland niet gezien had, voort te
zetten.
TASMAN verliet met het schip H.eemskerk
en de fluit ZeeAaan .Batavia en stevende,
niet oostwaarts, zoo als men tot hiertoe gewoon was geweest, maar vlak Zuid west waarts
naar het eiland Mauritius (lle de France).
Van hier zette hij naar het Zuidoosten koers,
en ontdekte op den 24 November, zoo hij
dacht, de Zuidpunt van Nieuw-Holland.
Hij gaf aan dit land den naam van zijn' zender, dien het sedert altijd behouden heeft,
in weêrwil van de pogingen der Britten, die
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hier thans eene bloegende volkplanting heb
ben, om denzelven in Nieuw-Brittanniën
te veranderen. Het verstrekt hun meer tot
eer, dat zij het tegenwoordig dikwijls Tasmania noemen.
Eenige schepelingen aan land gaande,
vonden het rijk aan timmerhout; maar menschen zagen zij lliet j alleen bespeurden zij
treden in sommige hoornen, blijkbaar daarin
gemaakt, om naar bOTen te klimmen. Van
de schepen zag men rook opgaan uit de
hosschen en ook menschen aan het strand.
Den 2 December voer TASMAN de Zuidpunt
van van J)iemtm' s-Iand om, en ontdekte
achtervolgens : de )~faatsuikers-, de Boreels-eilanden, Tasmans-eiland , de baai Frederik Hendrik en de eilanden Maria , Schouten, Heemskerk, Zeehaan en van der L~jn.
Hij volgde zoo lang de Oostkust van van.Diemen' s-land tot het hem genoegzaam gebleken was, dat N ieuw-Holland zich niet tot
eene onbepaalde hreedte naar de Zuidpool
uitstrekte. Den 5den verliet hij de~e kust en
stuurde Oostwaarts:, zoodat men weldra het
land uit het oog verloor. Maar na negen
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dagen zag men onder 189" 3' lengte en 42"
10' Z. B, weder land in het oosten, hetwelk een zeer vruchtbaar voorkomen hatl en
door TASDIAN het Statenland genoemd werd.
» Misschien" zegt hij, » paalt het wel aan
» het andere Statenland (van LE MAIRE) ;
» doch het is onzeker; hel is een zeer schoon
» land, en wij hopen, dat het een gedeelte
» is van het onhekende Zuiden." Thall3
weet men, dat hij aan het Zuidelijke eiland
van Nieuw-Zeeland, (welken naam zijn Statenland naderhand ontvangen heeft) aankwam. Hij voer ook de straat tusschen de
beide eilanden in - maar niet door, en , vervolgens naar de Westkust van het Noordelijke eiland teruggekeerd zijnde, zeilde hij
hetzelve langs tot de Noord-Oostpunt en noemde die kaap Maria van Diemen, ter eere
van de gemalin des Gouverneurs generaal.
De menschen, die TASMAN op NieuwZeeland zag, waren bruin-geel van kleur,
en hunne zwarte haren, boven op het hoofd
zaamgebonden, prijkten met eene groote
witte veder; voorts was hunne kleeding vervaardigd van matten of katoen (Nieuw Zee-
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landsch vlas). Zij naderden tot op een' afstand het schip en hielden zich als of zij de
váendschap der vreemdelingen zochten, die
dan ook terstond in de sloep sprongen en
naar hen toe roeiden; maar zoodra waren de
Nederlanders niet onder hun bereik, of de
kwartiermeester werd met eene lange stompe piek over boord gestooten en de overige
werden daarop met knodsen en riemen aangevallen en gedood. Eer men dezen moord
op de schepen gewaar werd, waren de wilden, die men naderhand als menscheneters
heeft leeren kennen, huiten het bereik van
het geschut. T ASMAN noemde de bogt, waar
dit treurig voorval plaats had, de M oor denaars-baai. Hij ontdekte en benoemde, op
zijne vaart langs de kust, ook den Steilenhoek , de Ahel Tasmans-reede, de Zeehaans-hogt en de kaap Pieter Boreel.
TAS~IAN verliet kaap Maria van Diemen
en ontdekte op den 6 den Januarij 1643, N. O.
van daar, het Driekoningen-eiland. Van
daar stuurde hij N. O. waar,ts en, na twaalf
dagen zeilens, gedurende welke men geen
land gezien had, on1dekte men een hoog, r017
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sig eiland, met vele keerkl'ingvogels op hetzelve, om welke reden TASMAN het den naam
van Pijlstaart gaf. Twee dagen daarna
kwamen onze reizigers aan twee eilanden,
welke omtrent een half uur van elkander aflagen, en waarop men overvloed van levensmiddelen vond, vooral op het Noordelijke,
hetwelk den naam van Ámsterdam ontving
en hel voornaamste eiland is van de groep,
faO jaar later door COOK. de r rienden-eilanden genoemd; het Zuidelijke eiland noemde TASMAN Middelburg. Door de vriendelijke inboorlingen uitgenoodigd, gingen de
Nederlanders aan land en werden door het
{Ipperhoofd met groote vriendelijkheid ont"fangen. Zij bekwamen van de inboorlingen
'Voor spijkers en zeildoek, varkens, hoenlIers en vruchten. Een ander naburig eiland
hetwelk zij binnen weinige uren bereikten,
noemden zij Rotterdam, en aan eene groep
van twintig eilanden, door ondiepten en gevaarlijke klippen omringd, die men, westwaarts varende, zes dagen later, ontdekte,
gaf TASMAN den naam van Prim Wi llemseilanden en Heel1wkerks-droogten ; dit is de-
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zelfde groep, aan welke de Engelschen, die
haar eerst in 1789 wedervonden , den naam
van FidJi-eilanrlen geven, en waar de NoordAmericanen veel sandelhout halen. Van
hier zette TAS"lAN zijn' logt voort, en deed
de eilanden aan, welke LE MAIRE Marken
genoemd had. Zij waren 14 of 15 in getal,
en de inwoners geleken meer naar de NieuwZeelallflers dan naar die van de J7riendeneilanden. Viel' dagen daarna kwam men aan
de Groene-eilanden van LE MAIRE, waal' de
inwoners geheel zwarl waren, dus zeer verschillend van den Maleitschen stam. Vervolgens ontmoette men bij de J7isscners-eilanden een aantal inwoners in kano's. Zij
schenen ook tot den laatsten stam te behooren, waren in het aangezigt met kalk en
oker beschilderd en droegen stukken been
in den neus. Aan den Oosthoek van NieuwGuinéa gekomen zijnde, zeilde TASMAN de
Noordkust van dit groote eiland langs, bevestigde nog verscheidene ontdekkingen van
LE MAIRE en SCHOUTEN, en kwam op den
15 Junij 1643, na eene voorspoedige reis
van negen maanden en eenige dagen, te Batavia terug.
7'f
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In het volgende jaar werd TASMAN uitgegezonden , om de Noordkust van NieuwHolland te onderzoeken; maar van dezen
togt zijn ons slechts eenige berigten door
de Engelschen medegedeeld. Volgens deze
heeft TASMAN op die reis van .Diemens-land
onderzocht en aan verscheidene punten namen gegeven, als: Marialand , de rivier
van Speuit , de rivieren Tasman , van der
Li;jn, ]J[aatzu,iker, Caron, enz. Overigens zijn ons geene bijzonderheden van dezen togt bekend. - Met dit al hebben de
ontdekkingen van onzen TASMAN, wien de
beroemde Russische wereld-omzeiler Krusenstern den grootsten Zeeman der 17d~
eeuw noemt, zeer veel tot uitbreidiug Jer
Aardrijkskunde bij gedragen. In weêrwil
der hoogst gebrekkige hulpmiddelen van
dien tijd, zijn zijne lengte .bepalingen, gerekend van het eiland Mauritius af, van
eene verwonderlijke naauwkeurigheid. Jammer, dat 's mans vroegere en latere lotgevallen ons ten eenemaal onbekend z~jn.
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Togt van MASTEN GERRITSZ DE
VRIES en HENDRIK tJOR.
NEI,ISZ StJHAAP.

Niet alleen ter uitbreiding van de kennis
van Australië, maar ook van die van de
Noordwestkust der Stille Zee, ten Noorden
van Japan, stelde VAN DIEMEN gelijktijdig
loffelijke pogingen iu het werk. In de
maand Februarij 1643 vertrok DE VRIES met
twee schepen, de Castricum, waarop WILLEM KNECHTJENS , en de Breskens, waarop
SClIAAP kapitein was, van Ternate derwaarts,
om ontdekkingen te doen. In de Golf van
Jedo werden de schepen door storm beloopen en van elkander verwijderd. SClIAAP, die
op de J apansche kust verviel, ging aldaar aan
land en werd gevangen gehouden; doch DE
VRIES en KNEClITJENS konden de reis voortzetten, en ontdekten het schiereiland Jesso
(het Chica van LA PEYROUSE) ten noorden van
Japan. Zij voeren de Oostkust langs en noemden den Zuidhoek kaap Euroen, eene groote baai meer Noordwaarts de Goede Hoop en
de Noordkust daarvan kaap ]Jfaatzuiker; ook
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gaven zij aan het hoogste gedeelte cener hergachtige streek, waar veel timmerhout groeide, den naam van St. Antoni-berg. Nu
zeilden zij Noordoostwaarts en kwamen aan
een lang en smal eiland (Atorko) , hetwelk
DE VRIES het Staten land noemde. Vervolgens zagen zij een derde eiland (Urup) , hetwelk den naam van Compagnie' s-land bekwam. Daarop zeilden zij de zeeëngte, welke beide eilanden van elkander scheidt, en
door onze ontdekkers de straaL van de JTries
genoemd werd, door, en vonden het groote eiland Sac/wliiin (Tc/wka), welks oostkust zij tot de oostelijke punt der bogt Patientie , kaap f(eerweel' genoemd, volgden.
Omdat zij meenden den vasten wal voor zich
te hebben, keerden zij, langs denzelfden
weg terug, en ontdekten ten Zuiden nog de
Zalmbaai.
Ofschoon DE VRIES het Call1pflgnie' s-land,
welks hooge bergen op de Weslkust hem
hetzelve voor een ged eelte yan het vaste land
van AU/erica deden houden, niet omzeilde,
was het toch aan hem, dat men de kennis
aan Jes80 en Sachaliën te danken had. Zij-
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ne naauwkeurige wau1'llemingen wekten, 140
jaar later, de bewondering van den beroemden Franschen ontdekker LA PEYROUSE, die
zelfs aan de Noordpunt van het Compagnie' s-land den naam van het Schip Castricwn gegeven heeft. Echter moet men hij
de opgave der lengte bepalingen der reis van
DE VRIES in het oog houden. dat men destijds, in de Oost, de lengte van .Batavia
vijf gn~den te oostelijk stelde.
De inwoners van Jesso waren kort van gestalte, over het geheele ligchaam ruig, van
eene donker gele kleur en eene zachte geaanlheid. Men vond bij hen, zoo min sporen van godsdienst als van burgelijke inrigtingen. Hun voornaamste voedsel bestolHl
in visch, welke hier zoo overvloedig was,
dat men met de Castricum, in vier dagen,
meer dan duizend pond zalm ving. Ook
vangen de inwoners (de Ainos) walvisschen
en vogels; de eerste met beenen harpoenen
en de laatste met eene soort van val; op de
jagt gebruiken zij pijlen. Ieder man had
twee vrouwen, die voor de bereiding van
het voedsel en voor de Ideeding zorg tl!'oe-
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gen. De huizen, welke van stammen en
boomschors gemaakt, en van lage deuren
voorzien zijn, vindt men op de helling der
bergen.
De Japannezen , met wie de inwoners van
Jesso een' ruilhandel drijven, hebben op de
Zuidkust van het eiland Jesso, te Matsmaï •
eene vestiging, en bezorgen hun allerlei
levensmiddelen, tahak, pijpen, ijzer, zijden
kleederen en snuisterijen, waarvoor zij walvischtraan, de door hen zoo zeer beminde
walvischtongen, pelterijen en vogelpluimen
terug ontvangen.
Ontdekkingstogt "an HEERVIi.MA.l'WS
in

Brazili~.

Ondertusschen hadden de Nederlanders
hunne magt in de West-Indiën, door veroveringen, mede aanmerkelijk uitgebreid.
De eerste groote onderneming der West-Indische Maatschappij was die op de toenmalige hoofdstad Brazilië, St. Salvador. Zij
werd ook overrompeld door den admiraal
WILLEKENS en den vice-admiraal PIET HEIN,
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maar, terwijl de laatste met den buit naar
Amsterdam stevende, lafhartig weder aan
de Spanjaarden overgegeven (30 April 1625).
Nogtans gaven de Nedulanders den moed
niet op. PrET HEIN had ten oogmerk, om
met BOUDEWlJiI HENDRIK SZ , die met 33
schepen, doch te laat. gekomen was, om
St. Salvador te ontzetten, de Spaansche Zilvervloot te nemen; maar door den dood van
HENDRIKSZ werd dit plan verijdeld. en PIET
HEIN stevende met zijne 13 schepen moedig
naar St. Salvador , behaalde aldaar op 26
Spaansche en Portugesche schepen, welke
hij, op drie na. alle nam, eene luisterrijke
overwinning, blokkeerde vervolgens de gansche kust van n'razilië tot Rio de la Plata,
(240ct. 1627) en nam eene menigte schepen.
In het volgende jaar , weder met 31 schepen
uitgeloopen zijnde, om op de Zilvervloot,
welke jaarlijks met de schatten van America
naar Spanje steyende, te passen. was hij zoo
gelukkig, haar in de Westindische wateren
te ontmoeten en zonder slag of stoot te bemagtigell. De buit, welke door PIET HEI."\"
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voor de ~Iaatschapptj gemaakt en gelukkig
binnen gebragt werd, had eene waarde van
wel 15 millioen gulden; zoodat de Maatschappij, die ook reeds de volk planting NieuwNederland , aan den mond der groote Hudsons-rivier(1624), waar Nieuw-Amsterdam
(New-York) gebouwd werd, henevens andere volkplantingen aan den Amazonenstroom en de rivier Wiepoce , had aangelegd,
zoo als wij boven zeiden, hare Oostindische
zuster naar de kroon begon te steken.
In Februarij 1630 werd de onderneming
op B1'azilië" hervat, en door den admiraal
LONCQ (PIETER PIETERZ. HEIN was 'sj aars te
voren in een' strijd tegen de Duinkerkers
zegepralend gesneuveld), met 55 schepen,
Olinda de Fernambuh, benevens twee schansen en twee sterkten veroverd. Daarop stevende LONCQ naar de Noordkust van ZuidAmerica, plunderde aldaar de stad St. Mart/ta en sloeg nog eene Spaansche vloot, veel
sterker dan de z~jne, eer hij naar het vaderland terug keerde.
Nu verleende de Maatschappij aan alle Nctlcrlandcrs vrijhl'ül , op Brazilië, waar cellen
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geregelden regeringsvorm werd ingevoerd,
handel te drijven, met schepen welke aan
haar toebehoorden; doch den handel in
verfhout behield zij uitsluitend voor zichzelve.
Daarna zette zij hare veroveringen in Westindië Toort. Het eiland Tamarica, de steden
Trua:illo, Campêche , Très-Refjes , kaap Augustfin , het voor den smokkelhandel uitmuntend gelegen eiland Curaçäo werden veroverd
en vervolgens ook Paraïha bemagtigd, welke stad den naam van Frederiks-stad bekwam.
Graaf JOAN MAURlTS van Nassau ,in 1637 tot
landvoogd van Brazilië benoemd, veroverde al het land tusschen de Rio Grande del
N orte en de St. Francisco, stak toen naar
de kust van Africa over en maakte zich
meester van het kasteel St. George del Mina,
nog tegenwoordig de hoofdstad der NedeJ'landsche hezittingen aldaar. Oo}{ werd kort
daarna Seregipe de Rey in Brazilië veroverd.
Het was in 1641 dat HEERcKMANs zijn' togt
in de binnenlanden van Brazilië begon ,met
oogmerk, om goudmijnen te ontdekken, wel-
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ke men toen nog niet gevonden had. Te
Paraïha bevond zich een oude Portugees,
die in 1625 eene reis van 5 maanden over
de bergen en door de wildernissen van het
binnenland gedaan had, en zich de twee
laatste maanden met slangen, ratten en wilden honing had moeten voeden. Tot dezen
begaf hij zich eerst, om onderrigtingen in
te winnen. Hij was niet lang op reis, of van
zijne 113 geleiders keerden er 37 terug.
Vermits het in het drooge jaargetij was, waren vele stroombeddingen ledig. Maar eerlang kwam men te midden der djgte wouden van Brazilië, door welke men zich niet
dan met groote moeite een' weg kon banen.
Een boom van eene vreemde gedaante trok
hier bijzonder de aandacht der reizigers, hij
was namelijk, even als een ton, van boven
en beneden dun en dik in het midden. Eindelijk kwamen zij aan een gebergte, hetwelk
eene minder boschrijke bergvlakte zoomt,
welke ten westen weder door hoo-gere bergen bepaald wordt, en trokken eene met
digt geboomte omgevene bergkloof door,
waarna zij de rivier ScMvatthucn bereikten
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en eene vlakte overtrokken, bedekt met
bloemen van de schoonste kleuren en aangenaamste geuren; zij had in de lagere streken ook nog hoog geboomte met slingerplanten, welker vocht, door de Barbaren, voor
geneeskrachtig gehouden werd. Deze vlakten zijn ook bedekt met heideplanten , waar
van de reizIgers een' sterken brand zagen.
Aan den berg Copaöha, bij de inboorlingen
Juspaio-bakan of terugtogt van den ]}ui'vel genaamd - omdat de booze geest, over
den moed, dien hij met het beklimmen van
dezen berg had aan den dag gelegd, op den
top verbaasd gestaan on aldaar omgezien zou
hebben - liet HEERGKMANS de zwakken achter en ondernam de moeijelijke reis naar deszelfs kruin, en, die met groote moeite bereikt hebbende, rigtte hij er een geaenkteeken op. Vervolgens begaf hij zich zuidwaarts, en in de bergvlakte , welke door de
Rio Grande bepaald wordt, ontdekte hij een
groot steenen Americaansch Hunnebed , bestaande uit twee groote rotsblokken, ter dikte van 16 voet. Daarna kwam hij aan een
dorp, in eene waterrijke streek gelegen.
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Hier wilden de Americaansche gidsen, wier
geboorteland het was, eenigen tijd vertoeven.
Maar de togt moest voortgezet worden, en,
een' moeijelijken bergrug beklommen hebbende, kwam men in eene streek, waar veel
gras en kruiden groeiden en op nieuw op elkander gestapelde rotsblokken gevonden werden, aan welke de vroegere bewoners de
gedaante van altaren gegeven hadden. Ook
zag men hier twee klippen; in den vorm
van ronde torens, van welke één veel gelijkheid had met den Burg te Le·iJden.
Toen men eindelijk een' zeer hoogen berg
bereikt had, waar, volgens het zeggen der
Indianen, eene groote plaats der inboorlingen geweest was, die de Portugezen vernield hadden, kostte het aan HEEllCKMANS veel
moeite, om de Hollanders, zoo wel als de
Indianen tot het voortzetten van den togt te
bewegen; daartoe was een hartig woord noodig, hetwelk dan ook eene goede uitwerking deed. Even als bij het begin der reize
moest men zich nu weder met het staal een
pad door de struiken banen, terwijl men,
daarenboven, des nachts, zeer veel van de
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koude te lijden had. Nu en dan werden deze wouden door moerassen en velden, eu
somtijds ook door steile .rotsen afgewisseld.
Na ook eenige bergstroomen te zijn overgetrokken, kwam men in het land der TapuJas, waar men eenige slechte verlatene hutten, en in dezelve, behalve eenig gering
huisraad, bogen, bijlen en visschersgereedschap vond; doch nu kon HEERcKMANs zijne manschap niet meer overhalen tot het
verder voorzetten van den togt, en moest
dus tot de terugreis besluiten, welke dan ook
begonnen werd van eene hoogte, die hij den
naam gahan Berg der terugkeering. Hij nam
de terugreis niet langs denzelfden weg, maar
rigtte zijn' koers meer noordelijk, in de hoop
van hier of daar zilvermijnen te ontdekken,
welk geluk hem echter niet te beurt viel.
Meer dan vijftig jaar later werden die eerst
ontdekt, doch meer zuidelijk. Na eene zeer
moeijelijke reis bereikte HEERCKMANS eindelijk die wildernis, welke nog onder den
naam van Sertam of het Bergland bekend,
doch nu d()or half verwilderde Europesche
herders bewoond is , die er talrijke kudden
runderen hoeden.
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Naderhand vergezelde HEERCKJIlA.NS den gewezen Gouverneur Generaal van Ináiii, HENDRIK BROUWER, op diens togt naar Chili,
welks rijkdom aan edele metalen, gezonde
lucht en goede havens aan de Zuidzee, den
Hollanders eene poging deden aanwenden,
om met deszelfs inboorlingen in vriendschappelijke betrekking te komen. BROUWER verliet het recif, zeilde, ten oosten van het
Staten-land om, naar kaap Hoorn en van
daar naar het eiland Chiloë, tegen over de
kust van Chili. Hij had alzoo eenen nieuwen weg naar de Zuidzee gevonden, hebbende die bereikt , zonder door engten te
varen. Daarom werd de zee ten oosten van
het Staten-land, door de zeelieden, de .Brouwers-zee genoemd.
Elke poging om met de inwoners vriendschap te shûten, was vergeefsch, en toen
BROUWER zich, met behulp van eenige inboorlingen, behoorende tot eenen stam, verwant met de Araucanen, een' weg naar aldivia zou banen, nam de dood hem weg.
Maar HEERCKMANS, dIe hem opvolgde, begaf zich met 400 Chilezen naar r aldivia ,
sloot een verdrag met de inwoners en ver-

r

113

kreeg vrijheid, om eene sterkte te houwen;
maar, toen de Hollanders naar goud vroegen, veranderde der Indianen vriendschap in
afkeer, en HEERcKMANs moest onverrigter
zake met de vloot terug keeren.
De magt der Nederlanders in de West-Indiën was in dezen tijd op het hoogsf geklommen, Eerlang hrak, in Brazilië, onder
de Portugezen, die, benevens de inboorlingen, hard door de veroveraars behandeld
werden, een opstand uit, en, met den
Munsterschen vrede, bepaalden zich de Nederlandsche bezittingen in Brazilië slechts
tot de sterkten op het Recif bij Pernamhuk ,
Rio Gl'ande en Paraïha. De pogingen, om
de zinkende West-Indische met de O. I. Maatschappij te vereenigen , bleven ook vruchteloos, en in Januarij 1654 werd de vesting
het Recij, de laatste Nederlandsche bezitting,
aan de Portugezen overgegeven. Bij het
sluiten van den vrede met Portugal, in
1662, bekwamen wij van dat rijk acht millioen gulden voor de overgave van Brazilië
en vrijheid om op hetzelve te handelen, doch
niet in verfhout.
8
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GezaRtschapsreis Raar "hiRa, oRder
:PIETER DE GOO.-.ER eR .-..tI."OD
DE KEIZER.

De schaden, door de Nederlanders in de
West-Indiën geleden, werden vergoed door
aanzienlijke veroveringen in de Oost-Indiën.
JAN MAAT ZUlKER vond, bij de aanvaarding
van zijn' post als Gouverneur-Generaal van
Neêrlandsc/t Indië, in 1653 , de zaken in een'
niet voordeeligen staat, want Ternate en
Amboina waren in opstand en werden door
Macassar , een magtig koningrijk op de
Zuidwestkust van Celebes, ondersteund; Bantams koning bedreigde .Batavia met een leger van 60000 man, en de keizer van Java
toonde zich eerlang almede vijandig gezind
tegen de Hollanders. Maar deze onlusten
werden spoedig gestild; de vrede met .Bantam werd in 1659 gesloten, en later werden de zaken met Java beëindigd. In 1660
werden de Portugezeu uit Macassarverdreven, en twee jaren later werd het geheele
eiland onderworpen. In 1664 werd de vrede gesloten met den koning van Atsjien,
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op Sumatra, en in 1668, op de westkust
van dit eiland, Padang gesticht.
Nadat de Nederlanders, met behulp van
den koning van Candi, Colombo de hoofdstad van Ceylon, bemagtigd hadden, werd
het geheele eiland, zoo onwaardeerbaar door
de echte kaneelteelt en deszelfs veilige haven Trinconomale, door de dapperheid en
het beleid van RIJKLOF VAN GOENS, veroverd
(7 Jan. 1663) , die ook, in hetzelfde jaar, Cochin en Cananor aan de kust van Malabaar
overmeesterde.
Ondertusschen had de scheepsheelmeester
van RIEBEEK, in 1652, op Africa's uithoek ook eene kolonie aangelegd, die voor
de vaart op Oost-Indië, in vervolg van tijd,
van zoo veel belang is geworden.
Daarentegen verloor men in 1662 het eiland Formosa, op de oostkust van China;
deze parel aan de kroon der Maatschappij
viel, door het verraad van een' overloop er ,
zekeren Duitscher STOCKAART , serjant' der
bezetting, en door de nalatigheid der amhtenaren van de Maatschappij, in handen van
den Chineschen zeeroover COX INGA. De gou-
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verneur COUET moest in de vesting Zeelanttla de wijk nemen. COXINGA zond hem den
gevangen' predikant ANTONI HAMBRoEK • om
tot de overgave aan te raden, met de bedreiging, dat hij, bij langer' tegenstand, al
de gevangenen zou doen ombrengen. Maar
de grootmfledige Nederlander raadt den bevelhebber, om. tot er ontzet kwam, in zijne manhaftige verdediging te volharden, en.
in weêrwil van de smeekingen en gebeden
der gansche bezetting, keert hij naar den
roover COXIl"fGA terug, om het weigerend
antwoord over te brengen. D(l.ze, razend van
spijt over de teleurstelling. liet den edelen
HAMBRoEK • dien held der menschheid, benevens deszelfs zoon en nog vier andere predikanten, wreedaardig vermoorden. COUET
zag zich weldra tot de overgave gedrongen.
en deze boven allen lof verheven krijgsman werd te .Batavia, wegens lafhartigheid, zwaar gestraft! zoodat het beleg van
Formoaa den Hollanders en tot de grootste
eer en tot schande verstrekte.
Alle pogingen, vervolgens ter herneming
van Formo6a in het werk gesteld, bleven
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vruchteloos, zoo wel als twee kostbare gezantschappen aan den Mantchou-keizer , thans
meester van China en onzen natuurlijken
bondgenoot tegen COXINGA. De uitslag dezer pogingen was te meer tegen verwachting.
omdat de Mantchoux, na in 1650 Canton
overmeesterd te hebben, voor alle vreemdelingen den handel open gezet hadden. De
Hollanders hiervan gebruik makende, hadden een gezantschap naar China afgevaardigd, van welks reize wij onzen jongen lezers, om het belangrijke dat zij voor de Aardrijks- en Volkenkunde heeft opgeleverd, hier
verslag moeten geven.
De hoofden van het Gezantschap, zestien
personen sterk, waren de opperkooplieden
PIET ER DE GOOIJER en JACOB DE KEIZER; JoHAN NIEUBOF, die den togt beschreven heeft,
nam den post van hofmeester bij hetzelve
waar. Voorzien :van aanzienlijke geschenken, meest bestaande in Europische fabriek~
goederen, verliet men in Junij 1655 Batavia
en bereikte kort daarna de stad Canton.
waar men vier maanden vertoeven moest,
eer de reis naar Peking mogt woraen voor/.-
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gezet. De reizigers werden intusschen , door
den onderkoning, die 27 kinderen had, op
een' prachtigen maaltijd genoodigd, op het
einde van welke zij de vertooning van een
Chineesch blijspel zagen. In Maart 1656
ging het gezantschap, onder het spelen van
het Vaderlandschc volkslied WillLelmus, in
een vaartuig scheep, van hetwelk men cle
Hollandsche vlag liet wapperen, en voer langs
verschillende x:ivieren en kanalen, naar Peking. Overal werden de Hollanders getroffen door de pracht en welvaart, die zij in
dit sterkbevolkte en rijk bebouwde land aanschouwden. Bij de aanzienlijke stad ChangTscheu, werd het reisgezelschap door een
zwaar onweder overvallen, waarbij verschei:dene menschen verdronken. Verder ging
de reis tusschen hooge gebergten door, waar
men eene steile strooming ontmoette; doch,
deze met groote moeite te boven gekomen
zijnde, kwam men te Nam-Hung, in welks
nabijheid de voornaamste porcelein-fabrijken
gevonden werden. Thans moest de reis over
hooge gebergten voortgezet worden. De
omtrek der stad Nangan was bij uitstek

119
vruchtbaar en bekoorlijk, en droeg uit dien
hoofde den naam van Berg de, 'vermaak,.
De reizigers z,agen verscheidene door de
Mantchoux verwoeste st-eden en bewonderden onderscheidene kunststukken; bijzonder
trokken kunstig gehouwene klippen, door
trappen toegankeliik gemaakt, hunne opmerkzaamheid, gelijk ook een heerlijke tempel met beelden te Chang-Tscheu. Door den
onderkoning der provincie Kiang-si werd
het gezantschap in de hoofdstadNang-tchang,
te paard, en dus op eene statelijke wijs, ontvangen. » Lieden" zeide de onderkoning
» die van zoo verre komen, om den keizer
met zijne overwinningen geluk te wenschen ,
moeten niet te voet ontvangen worden."
Men zag in deze stad, die zeer veel door den
oorlog geleden had', en waarin 40000 Chinezen, die zich niet, gelijk andere, met
het zwaard in de vuist door den vijand heen
geslagen hadden, waren omgebragt geworden, een' grooten tempel en een' put, welke gedenkteekenen waren van de Afgodsdienst der Chinezen.
Te Nanking, de tweede stad des rijks en
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gelegen aan de rivier Yen-tse-Kiang, werden de gezanten ulet de grootste eerbewijzingen ontvangen. In deze groote en volkrijke stad heerschte eene orde en rust, welke, zoo wel als de beschaafdheid en het oordeel der bewoners, door de :U;ollanders moesten worden bewond.erd. Zij vonden den beroemden porceleinen toren, ofschoon slechts
verglaasd, ook bezienswaardig. De huizen
der stad, welke niet minder dan een millioen
inwoners had, en gedurende den oorlog was
verschoond gebleven, waren slechts van ééne
verdieping, en de winkels vol van allerlei
kostbaarheden. De levensmiddelen vonden zij
er bijzonder goedkoop.
In de voorname stad Yang-tclleu-fou, waar
men ook, gelijk elders in het Oosten, de
vrouwen verkocht, was een sterke handel,
vooral. in zout, en op alle koopgoederen belasting geheven.
In deze gezantschapsreis vindt men reeds
melding gemaakt van de talrijke drijvende
woningen der Chinezen en van hunne wijze
van visschen ·met eene soort van gans.
Te Wltayn-gan, het verblijf des onder-
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konings en gelegen aan het groole keizerlijke kanaal, werden de Hollanders, door een'
Jezuit, zeer vriendelijk hejegend en verzekerd, dat de Portugezen van Macao hen in
hunne oogmerken zouden dwarshoomen. Na
de gele rivier te zijn overgestoken, kwam
men te Tong-tchang , alwaar men vele prachtige gebouwen en ecne sterke zijde-teelt vónd,
henevens een gedenkteeken van een' held.
die, zeven eeuwen geleden, hij de verdediging zijns vaderlands zegepralend gesneu"7
veld was. Vervolgens hereikte men de volkrijke en welvarende stad Ling-tching, welker hruggen, schoone gehouwen en porceleinen toren almede de aandacht der reizigers
trokken. Daarna kwamen zij in de alléén
door Chinezen hewoonde stad Tong-fjuam,
en eindelijk te Peking. Hier werden zij hij
den keizer ten gehoore toegelaten, voor
wien zij zich met het hoofd op den grond
moesten nederwerpen. Hunne geschenken
waren den keizer welgevallig en werden van
tegengeschenken gevolgd; maar de handelsvergunning strekte zich niet ver uit, want
men mogt slechts om de acht jaren een schip
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met goederen en hemand met honderd koppen naar China zenden, en dan moesten
telkens twintig afgevaardigden van Canton
naar Peking reizen, om zich voor den keizer te vertoonen. Daarop ontving het gezantschap den keizerlijken brief en moest de
terngreis naar Canton terstond aannemen.
Het hoofddoel dezer Gezantschapsreis , welke, met de geschenken, een ton gouds gekost had, was dus niet bereikt en de hoop
op een en vrijen handel met China, welke
door de groote omwenteling in dit zonderlinge rijk zoo zeer was verlevendigd, geheel
verdwenen.
lichipbreuk der Hollanders op het eiland Quelpaart en hanne lotgevallen op Corea.

In het jaar 1653 brugt HENDRIK HAMEL van
Gorcum , CORNELIS LESSEN, die in plaats van
VERBURGH gouverneur geworden was, naar
Formota, en zette vervolgens koers naar
Japan, doch hij had het ongeluk van op een
eiland, omtrent 12 uren ten zuiden van Co-
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rea, te stranden. Men gaf aan het eiland
den naam van Quelpaart. HAMEL werd met
de zijnen door de Chinezen gevangen genomen en naar de stad Mokso gevoerd, waar
zij door den landvoogd goed behandeld werden.
In 1626 was op het eiland Corea een Nederlander, met name JAN WELTEVREÊ, aan
wal gegaan, om water in te nemen en mede, met twee zijner makkers, gevangen genomen. Deze man had reeds 27 jaren op
het eiland Corea doorgebragt ; zijne twee
makkers waren, bij een' inval der M.antchoux
op dit eiland, gesneuveld. Thans werd hU
als tolk naar Quelpaart gezonden. De Hollanders waren niet weinig verwonderd, in
dit ver afgelegen land een' landgenoot te
ontmoeten, doch het gaf hun weinig troost,
toen Z!j van hem vernamen, dat men hier de
vreemdelingen wel goed behandelde, maar
nimmer liet vertrekken.
Na verloop van drie maanden, gedurende
welke zij alle reden hadden, om over het
gedrag van den landvoogd ten hunnen opzigte te ,'rede te zijn, werd deze door een~

124
amIer' opgevolgd, die in lang zoo menschlievend niet was en hen hard hehandelde.
Zelfs werden zij, na eene mislukte poging,
om met eene aan het strand liggende sloep
te onh·lugten, strengelijk gestraft en vervolgens naar den koning van Corea gehragt.
Toen zij in Sior, de hoofdstad van Corea,
aank wamen, werden zij door een aantal
nieuwsgierige vrouwen omringd, die gehoord
hadden, dal de vreemdelingen, die van Quelpaart kwamen, zulke geweldig lange neuzen hadden, dat zij die hij het drinken, achter de ooren omslaan en vastmaken moesten;
maar hare nieuwsgierigheid, en ook die der
mannen, veranderde in verbazing, toen zij
in hen menschen aanschouwden, die in welgemaaktheid de schiereilanders verre overtroffen. Onze gevangenen werden na eenigen
tijd, onder W ELTEVREÊ en een' Chinees, in
's konings lijfwacht geplaatst, en klommen
allengs tot hooge gunst en een' staat van onafhankelijkheid op, tot hun lot op nieuw,
door de oorlogen en twisten die het land
heroerden , verslimmerde; zoodat zij andermaal in eene jammerlijke slavernij geraak-
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ten. en het als eene gunst aanmerkten. dat
zij mogten bedelen.
Nadat zij omtrent negen jaren, in een afgelegen landschap, als ballingen gesleten
hadden, gelukte het hun, in 1666, om met
eenen boot, dien zij gekocht hadden, onder loorwendsel van katoen te gaan verzamelen op naburige eilanden, Corea te verlaten en de kust van Japan te bereiken, van
waar zij door de Jappannezen naar NangalIaki geb ragt werden. Zij waren met hun
achten. Twee hunner makkers hadden den
Agent van den keizer, die zich op Corea
bevond, om de gewone schatting te ontvangen, hunnen nood geklaagd, en waren daarop naauw opgeslofen geworden en daarna gestorven. In 1668 vonden onze reizigers gelegenheid, om zich naar Batavia te begeven, en in het volgende jaar keerden zij naar
Holland terug.
Volgens de herigten dezer Nederlanders,
ligt Corea, hetwelk een langwerpig vierkant
vormt en 360 steden bevat, tusschen de 340
en 440 N. B. en is, ten westen, door de Gele
zee van China, en, ten noorden, door een
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hoog gebergte van het land der Mantchoux
gescheiden. Voorts is het, wegens de hanken en riffen, waarmede de kusten bezet
zijn, schier ongenaakbaar. In de Zuidzee,
Len noordoosten van hetzelve, zijn vele walvisschen en haringen; in de rivieren veel
krokodillen of KaiJman.r.
Het zuidelijk gedeelte is vruchtbaar en levert rijst, katoen en hennip ; maar het noordelijke slechts gerst, hoewel er de hij de
Chinezen zoo hoog gewaardeerde plant gen.ring, waarmede de koning zijne schatting
betaalt, gevonden wordt. Ook heeft het
Schier-eiland zilver- en loodmijnen. De winters zijn er verbazend streng, en de sneeuw
valt er zoo overvloedig, dat men door dezelve wegen graven moet, om van uit het eene
huis in het andere te kunnen komen. De
inwoners, wier Godsdienst slechts in eenige
afgodische plegtigheden bestond, worden
in dit reisverhaal beschreven, als diep onkundig, zedeloos en lafhartig. Zij behooren
tot het Mongoolsche ras.
Het is vreemd, dat de Hollanders, die
i.och al de zeeën tusschen Formosa, China,
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Japan en het oosten van Aziënbezocht heb·
hen, de Lioe-Kioe·eilanden in de Chineeach
Japanache zee niet hebben opgemerkt, welke eerst later door de Jezuïtische zendelingen aan Europa bekend gemaakt zijn, en
welker inwoners de Engelschen, in onze dagen, nader leerdeq kennen. Zij vonden bij
hen noch geld, noch wapenen!
Reis Tan W. IiICIIOIJTElV naar A.rraeaD. BaDlpen TaD het liIehip Voro.
Dlandel.

Arracan, het Noordelijkste rijk van Achter-Indië, behoort thans, bij het groote rijk
der Engelschen, onder Beng-ale. In 1653
sloten de Nederlanders een handelsverdrag
met hetzelve en verkregen daarbij vrijheid
van in- en uitgaande regten , benevens genoegzame ruimte tot het aanJeggen eener
raktorie. Onder de schepen, die van tijd
tot tijd derwaarts gezonden werden om rijst
en slaven, was ook dat, waarop de Haarlemsche wondheeler WOUTER SCHOUTEN zich
bevond, die de merkwaardige lotgevallen
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der manschap van het schip Coromandel, in
.Arracan, mededeelt. Op zijne reize derwaarts moest hij den Noordoost-mousson in al
zijne hevigheid doorstaan; hij noemt dezen
geweldigen storm, in navolging der inwoners, een' olifant; misschien bezigde men
deze benaming, om de hevige kracht van
denzelven aan te duiden. Eindelijk bereikte
men de rivier van .Arracan en zeilde die op.
Deze ri vier ligt in het Noordwesten van .Achter-Indië en stroomt door een heerlijk aangebouwd land; in het verschiet zag men hooge bergen.
De Nederlandsche faktorie in .Arracan bereikt hebbende, werden de reizigers door
den bestuurder derzelve , den heer VAN VOORBURG, minzaam ontvangen; maar de Sikkas
br rijksgrooten bejegenden hen op eene trotsche wijze. Ondertusschen vernamen zij de
rampen van het schip Coromandel en hoe de
manschap van hetzelve op de kust van Arracan
aan land gekomen was.
Op cene reis van Paliacata naar Pegu had
het schip Coromandel aanvankelijk schoon
weder en een' gunstigen wind j maar op eens
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begon de vreeselijke mOUS8on op te sleken
en met zulk eene verbazende kracht te woeden, dat hel schip op zijde viel en veel der
schepelingen in eene stortzee omkwamen;
terwijl de overige dit gevaar te boven kwamen, door zich aan masten, sprieten en zeilën te klemmen. Aan deze gelukte het, om
twee lekke booten vlot te krijgen en de galen te stoppen; om beide van masten te voorzien, bediende men zich in de eene van de
kruis steng en in de andere van den vlaggestok. De booten konden slechts 35 man
bevatten; zoodat de overige ellendig, in. de
golven, moesten omkomen. Die zich in de
booten bevonden waren genoodzaakt, om
hen, die smeekend derzelver boorden grepen, de handen los te breken en zich zoo
spoedig mogelijk van de ongelukkigen te verwijderen, die toch met geene mogelijkheid
te redden waren.
De -booten namen den
koers oostwaarts, maar waren spoedig van
elkander verwijderd. Na zes dagen zonder
eenig voedsel op zee rondgezworven te hebben, ontdekte de manschap des kleinen boots
de kust van Arracan en werd door een Yaar-

9
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tuig van dat land opgenomen, van het noodige verzorgd en vervolgens naar den koning gebragt , die bij het verhaal der rampen onzer arme schiphreukelingen zeer getroffen was, en hen, met geschenken, aan
den gezant VERBURG zond, in wiens gevolg
WOUTER SCHOUTEN zich bevond.
De manschap van den grooten boot zwalkte
ven dagen en nachten, mede zonder eenig
voedsel, op zee rond. Sommigen werden
zoodanig van den dorst gekweld, dat zij hun
eigen water ten liive sloegen. Op een onvruchtbaar eiland aangeland, vonden zij niets
.mn de zure vrucht van den tamarindeboom,
waarbij zij dertien dagen lang het leven hielden, schoon de meesten de hevigste buikpijnen moesten verduren. Men besloot dus
dit eiland te ve.rlal:en om een heter land op
te zoeken, en kort daarna ontdekten zij mede de kust van Arracan, in welks nabijheid zij, van eenige visschers, een weinig
voedsel bekwamen; doch, toen zij met hunnen ranken boot door de branding varen wilden, om de kust te bereiken, werd het br<Joze vaartuig in stukken geslagen en de man-
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schap aan land geworpen. Naauwelijks wa,..
ren de ongelukkigen den dood ontkomen of
nieuwe gevaren dreigden hen. De inhoorlingen, aan wie zij hunnen nood klaagden
en ongelukkiglijk te kennen gaven, dat zij
naar Pelfu, moesten, hielden het daarvoor
dat zij ten doel gehad hadden, om den koning van Pelfu, van krijgshéhoeften te voorzien, en flUS den dood verdienden. Daarop
werden zij, met den strop om den hals en
onder. de grofste mishandelingen, landwaaarts
ingevoerd. In eene der steden, bij een' der
Rijksgrooten gekomen zijnde, verkregen zij ,
door de voorspraak van eenige vrouwen, de
vrijheid, tenvijl zij tevens van kleederen en
het noodige voedsel vl)orzien werden. Toen
zij eindelijk hij het schip hunner landgenooten kwamen, werden zij door deze uil de
handen der Arracaners verlost, en vervolgens, op de voorspraak der Nederlanders,
duor den vorst in vrijheid gesteld.
Toen men eindelijk herigt ontving dat de
koning den gezant VERBURG ten gehoore zou
toelaten, begaf deze zich, in een' plegtigen optogt, naar het hof, gezeten 'Op een'
grooten olifant, en den hriefvan den Gonver9*
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neur Generaal boven zijn hoofd houdende;
hij werd van twee rijksgrooten, die mede
op olifanten zaten, begeleid. Voor den
vorst verschenen, bood hij dezen de kostbare geschenken aan, door hem van Batavia mede geb ragt en bestaande in Japansch
verlakt, spiegels, rood laken, specerijen en
andere voorwerpen; maar de tegengeschenken des konings waren van weinig waarde.
De rijst nog niet rijp zijnde, moest het
schip een' geruimen tijd vertoeven, waardoor SCHOUTEN goed in de gelegenheid was,
om zich met Arracan en deszelfs bewoners
bekend te maken. Hij vond het land vrij
sterk bevolkt en goed bebouwd; heerlijke akkervelden en weilanden, lusLhoven, boomgaarden en vierkante vijvers (tanken) wisselden elkander af, terwijl de grond, behalve andere graansoorten, uitmuntende rijst,
benevens overvloed van kokosnoten en citroenen voortbragt; ook had men er aan goed
rundvee en andere tamme dieren, zoo min als
aan gevogelte gebrek. De grootte der hoofdstad stelt SCHOUTEN gelijk met die van Am5terdam. De bewoners des lands bellOoreJl
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tot de Indo-Chinezen en zijn afgodendienaaI's.
Een hunner afgodsheelden trok bijzonder de
aandacht der Nederlanders ; het had eene buitengemeene gl'Ootte, eene zwarte kleur,
eenen vergulden boezem en nederhangende
oorlellen.
De koning was een oppermagtig gebieder.
die zich slechts éénmaal in de vijf jaren, op
een' witten olifant gezeten, buiten zijn paleis
vertoonde, van welken optogt SCHOUTEN ooggetuige was.
Omtrent dezen tijd had er eene groote
staatsomwenteling in Hindostan plaats, welke de uitbreiding van de magt des grooten
Mogols ten gevolge had. Naderhand werd
dit groote rijk beroerd door de twisten, die
over de opvolging onder het nageslacht van
ORANG ZEB ontstonden. Hiervan hebben de
Engelschen partij getrokken en zich eerst
van Bengale, daarna van geheel Hindostan
meester gemaakt, terwijl de handel der Nederlanders, die reeds in 1665 hunne faktorie moesten opbreken, in Hindostan, al-·
lengs verviel.
Toen het schip de lading in had, welke
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in rijst en 200 slaven, door de Arraeane'fS
in hunne oorlogen tegen Bengale bekomen,
bestond, keerde SCHOUTEN met hetzelve naar
Bataviû terug. Hij deed nog eenige reizen in Oostindië en ging in December 1664
met de Oostindische rctourvloot naar het
Vaderland onder zeil. Om de Engelsehen te
ontsnappen, die reeds meer dan honderd
schepen van ons genomen hadden, voer zij
om de Noord en liep ia de haven van Be'rgen in Noorwegen binnen. De Engelsehen
tastten haar hier aan, doch werden zoo wet
ontvangen, dat zij weldra moesten afdeinZen. Het ongeluk wilde echter, dat de'
.,loot, daarop onder COIlVooi van DE RUITER
naar huis zullenJe zeilen, door een' storm
-verstrooid raakte, hetgeen oorzaak was, dal
de vijand zich nog van eenige schepen meester maakte.
Deis van

E~GEI-,DERT

:aXn:P."ER.

Het bewind van llhATZUlKER, die, na eeue
regering van 25 jaren, in 1678 overleed,
l-'H'rd dOM vele Rchitlcrcnde voordeelf'1l ,'oor
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de Maatschappij gekenmerkt. Ook is het aan
hem, dat Bataoia de voltooijing harer wetsbepalingen, welke door geheel NêerlandschIndië in kracht gebleven zijn, te danken
had.
In het jaar 1689 aanvaardde WlLLEM VUf
OUTHOORN den post van Directeur Generaal
van den koophandel en twee jaren later dien
van Gouverneur Generaal, daar CAMP HUIS , de
zorgen en zwarigheden der regering moede
zijnde, zijn' post had. nedergelegd. Het was
ook in 1689 dat ENaELBERT KäMPFER, na
vooraf het Noorden van .Duitschland , Pruil/sen, Polen, Zweden, R'ullland en Perzië,
ter beoefening der natuurkennis, bezocht te
hebben, te Batavia aankwam, met oogmerk, om als heelmeester in dienst te treden van de Nederlandsche .0. I. Maatschappij. Op zijne reize uit Perzië naar Batavia, met de Nederlandsche vloot. had hij
ook gelegenheid gehad, om in Gelukkig
A'rabië, het westelijk schiereiland van Indié', Ceylon, Bengalen en Sumatra, destijds Hollandsche bezittingen of waar allans
kantoren waren, de natuur en de menschen
te onderzoeken,
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Eer hU naar Açhter-Indîë en Japan ,'el'trok, met welke landen te bezoeken hij zijne reis door de geheele breedte van het oostelijk halfrond wilde sluiten, beoefende hij
de natuurlijke historie van Java, waartoe
hem de rijk voorziene tuin van VAN OUTllOORN
en ook die van zekeren MOLLER, benevens
het eiland Edam, hetwelk tevens rijk was
aan gewassen uit vreemde gewesten, eene
uitmuntende gelegenheid aanboden.
In Mei 1690 nam hij de reis aan naar Japan, met een schip, dat ook in Siam moest
aanleggen, waar de Hollanders, bij de hoofdstad Judia, eene vestiging hadden, Van
deze voor de kennis aan Japan zoo vruchtbare reize, moeten wij u eenige hoofdtrekken mededeelen. De reiziger was wel geen
Nederlander, maar toch een dienaar der OostIndische Compagnie en een nabuur; want
Lemgo, eene Westphaalsche stad onder het
gehied van den graaf van der Lippe, was
zijne geboorteplaats,
Nadat de gezanten, aan den Directeur der
Hollandsche faktorie in St'am, de hrieven
en geschenken voor den koning hadden afgegeven, zette men de reis naar Jajlllll VOOl't ,
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-waal' de Nederlanllsche gezanten en hun gevolg met de grootste eerbewijzingen ontvangen werden. Op den weg van N angasaki
naar Jeddo, de hoofdstad des rijks, werden
zij begeleid door Bugjo' s of geleiders, en
elk reiziger, die het gezantschap ontmoette,
moest zich voor hetzelve diep in het stof nederbuigen , zoo lang tol het hem voorbij was.
Maar dit nam niet weg, dat de Hollanders,
in den eigenlijkell zin des woords , niet meer
dan gevangenen waren; want niemand hunner zou het hebben durven ondernemen, om
van zijn paard te stappen, zoo lang de geheele trein niet stil hield, en moest dit uit
dringende noodzakelijkheid geschieden, dan
werd de Enropeër naauwlettend door de Japannezen gade geslagen. Ook mogt men
in geene andere herbergen vernachten, dan
in die, waarin de jaarlijks ten hove reizende vorsten hun verblijf hielden, en dan werd
het gezantschap daarin zoo goed als opgeslolen.
Op die wijze werd de reIS van Nangasaki naar Jeddo, welke 320 uren ,er is, en
gewoonlijk in drie maanden, heen en weder,
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'folLragt werd, door de Nederlallll.ers gedaan.
Dwars over het noordwestelijk gedeelte
van het eiland Kiusio, waarop Nanga8aki ligt, gereisd zijnde, kwamen zij te Kokura, eene stad op deszelfs noordpunt gelegen, en voeren van daar, in kleine schuiten, over een naauw en ondiep vaarwater,
naar Sirnonosaki op den westhoek van het
eiland Nippon, welks zuidkust zli te water
langs reisden naar Osakka, eene groote handelstad aan de rivier Jedogawa. Van hier
de reis te land voortzettende, kwam men te
Miaco, de voornaamste fahrijkstad van het
rijk, met 140000 huizen , 6000 tempels,
een kasteel, 87 bruggen en 530000 inwoners, waaronder meer dan 50000 geestelijken.
Om de kust te bereiken, moest men het
groole meir Oits voorbij trekken, in welks
nabijheid de zoogenaamde lwilige berg met
zijne 3000 tempels gelegen was. - De kust
vervolgens langs reizende, kwam het reisgezelschap eindelijk In de hoofdstad Jeddo,
welh 20 mUien in omtrek groot is eu
een miIliot'u inwoners heeft. Kä~IPFEI\ vond.
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hier cene menigLe menschen, uit alle oorden
des rijks.
Het gehoor, dat de Nederlandsche gezant.
ten hove had, was allerkluchtigst. De keizer en de keizerin met hare hofdames zalen
achter schutten en rieten traliën, en de staatsraden zigtbaar, op matten tegen over den
keizer. Nadat deze aan den geneesheer KäMPFER had laten gelasten, om eens te dansen,
moest ieder zijn' naam en ouderdom opteekenen. Daarna werd, van \Vege den keizeI', aan de Hollanders gevraagd: hoever
Holland van .Batavia en dil van Nangasaki
lag? Wie de magtigste was, de Directeur
Generaal of de Stadhouder? Welke kwaal
KäMPFER voor de gevaarlijkste hield, en of
hij de menschen iets kon toedienen, waardoor zij onsterfelijk wierden, of altans zeer
lang konden leven? De geneesheer bleef niet
in gebreken, om een middel op le geven,
dat zulk eene buitengewone kracht bezat , en
het werd ook terstond opgeteekend. Maar
nu kwam de grootste klucht nog aan. Nlt
moesten de deftige Nederlanders, (met uiLzondel'Îng, echter, vall het hoofd !les Ge-·
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zantschaps) , en dat, om eenige halldelsvool'deel en , op hevel van den Oosterschen Despoot, die thans nader hijkwam ,hunne mantels afleggen, op en neder gaan, weder stil
staan, dansen en springen, den dronkaard
spelen, schilderen, zingen, enz. Toen dit
apenspel, zoo als KäMPFER, en te regt, dit
.gehoor noemt, geëindigd was, bekwam men
eenige ververschingen.
Daarna gingen de Hollanders sommige hooge ambtenaren bezoeken en vonden daar de
vertrekken met nieuwsgierigen, zoowel vrouwen als mannen opgevuld; want zij moesten
hier andermaal proeven van hunne bedrevenheid in het zingen en dansen geven.
Op het afscheidsgehoor bleef men van dezen verachtelijken last verschoond (rlie thans
niet meer gegeven wordt) , en het reisgezelschap keerde, langs denzelfden weg, naar
N angasaki terug.
Niet alleen ten hove, maar ook op het eiland Decim'a , waar de Hollanders hunne faktorie hadden, ten allerstrengste bewaakt werden en alléén aan land gaan mogten, moesten zU tallooze vernederingen ondergaan,
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wclkPn zij zich allen getroostten, om een'
handel, die toen reeds sterk besnoeid was.
Deze vernederingen waren wel van een' anderen aard, dan die, welke de gezanten aan
het hof ondervonden, maar toch zeer drukkend. De Nederlanders mogten zelve hunne schepen laden noch lossen, maar moesten dit, tegen een hoog loon, door de Japannezen latenverrigten, die slechts één uur
op een' dag werkten. De schepen werden
altijd naauwkeurig onderzocht, eer iemand
van het scheepsvolk, op het eiland Decima,
aan wal mogt gaan. De Hollanders mogten
nimmer laten blijken, dat zij Christenen wareu. Dit zijn nu slechts eenige weinige staaltjes van de vele onwaardigheden , welke men
zich, om des handels wil, moest laten welgevallen.
De goederen, welke gewoonlijk door ons
naar Japan gevoerd werden, waren Europesche en Indische fabrijkgoederen, wollen,
ruwe zijden, verfhout, huiden, was, specerijen, (maar geen Iûtneel), suiker, spiegels en ander glaswerk. Hiermede werden
Yroeger .iaarlijks zeven, .doch in KäMPP'ERS tijd
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twee of drie schepen derwaarts gezonden. De artikelen, welke de Japannezen lalen uil voeren, zijn: rijst, katoen, por.celein , lakwerk, goud, zilver, rood koper,
ijzer, staal, pelterijen, thee, wortels, welke in de geneeskunst gebruikt worden, hout,
gommen, diamanten, koralen en paarlen.
VAN OUTHOORN schijnt ook handelswegen
in AhYssinië, in het hart van A/rica, te
hebben willen openen, blijkens de berigten , door hem van den Abijssinischen gezant te .Batavia, betrekkelijk dat land, ingewonnen. Noglans zijn er door de Nederlamiers geene pogingen aangewend geworden, om met de Abijssiniërs, die als Christel/eu, welke zich tegen de Roomsche leer
aankantten, hunne vriendschap zochten, handelshetrekkingen aan ,te knoop en.
Omtrent dezen tijd bekwam de volkplanting aan de Kaap de goede Hoop, onder het
hestuur vun den commandeur SIMON VAN DER
STEL, die de kolonie ten noorden, in het
vruchthare Hottentotsclt-Holland, aanmer.kelijk uitbreidde, en Stellenbosch en ])ra1i:e,,'tein aanlegde, f'ene groote wilarde. De,~Iechls
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?C wakkere man, wiens groote verdienstel}
door de Maatschappij erkend werden, die
hem het eerst den titel van Gouverneur met
een jaarlijksch inkomen van 2400 gulden gaf,
en lol buitengewoon Raad van Indië verhief,
deed, na een twintigjarig bestuur, ten behoeve van zijn' zoon, in 1699, afstand van
zijn' post, en begaf zich op zijn buitengoed
Constantia, waar hij nog 13 jaar leefde;
maar zijn zoon werd door eenige misnoegden aangeklaagd, dat hij zijne bezittingen
te zeer uitbreidde en zich aan knevelarijen
schuldig maakte, en, in 1706, naar het vaderland terug geroepen.

Reizen Tan WINti.. Ii.EYTS en .DE

l/LA.ltIIlWG.

Ofschoon door de O. I. Maatschappij, sedert TAS MAN , in de zeventiende eeuw, weinig ontdekkingen gedaan werden, mogen
wij die, welke zij op de kusten van NieuwGuinéa en Nieuw-Holland deed, geenszins
onvermeld laten.
In het jaar 1663 vertrok kapitl'in VINK,
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met twee scheppn, van .Banda naar de noordkust van Nieuw-Guinéa, waar de wilde Papouas, op den duur, jegens de Nederlanders, vijandig gezind bleven en hen steeds
op eene verraderlijke wijze trachtten om het
leven te brengen. Deze togt leverde dan
ook hijna niets op, dan een treurig verhaal
van vijandelijkheden met de moedernaakte
doch wel gewapende Papouas, waarin de
stuurman, een soldaat en een schutter omkwamen en waarbij de onzen het dorp del'
inlanders in hrand schoten.
lIIen ontmoeUe ook minder woeste eilanders, van wie men te weten kwam, dat het
binnenland zeer bergachtig was, dat men
naar het zuiden' eene diepe bogt had, en vervolgens de groote zee, waarop weder vaartuigen met witte zeilen en blanke menschen gezien werden. Dit berigL is naderhand volkomen bevestigd geworden; want dáár , waar
VINK zich bevond was de landengte, die
Nieuw-GuÏ1léa tot twee Schier-eilanden.
vormt.
JOANNES KEYTS, die in 1678 met twee
schepen van Banda naar Nimw-Guinéa ste-
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vende, was van meening, dat het Noordweslelijk gedeelte een eiland was. Hij voml
er muskaatnoten, welke, in vele opzigten,
van de Bandasche verschilden, een' Indischen amandelboom, een' massa'fj-boom,
een' ijzerboom of tek, en eene menigte vogelen. Even als VINK ontmoette hij op de
eene plaats vijandig gezinde en op de andero
meer vreedzame inwoners. Bij de Speelmans-baai, die, zoo wel als de Rfjklof van
Goens-baai, door hem ontdekt werd, zag hij
eene begraafplaats der Papouas, zijnde ecne
klip, waarop de lijken waren nedergelegd
en zoo in regen en zonneschijn vergaan
moeslen.
De prachtige waterval, die zich in deze
baai stort, kon op twee mijlen afstands in
zee gezien worden. Voorts vond men nog
bet Wezel-eiland en de Moordenaars-rivier, waar acht Hollanders door de inhoorlingen vermoord werden. Over het geheel
was deze togt zeer rampspoedig; want van
een der schepen die op Banda terug kwamen, waren slechts 4 ,'an de 26 man over10
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gebleTen, en de overige hadden met veel gebrek' te worstelen gehad.
De bekwame zeeman WILLEM DE VLAMING lan Ylieland, die in 1680 het Witsenseiland bewesten Nova-Zembla ontdekt had,
werd in het jaar 1696 met drie schepen naar
de Westkust van Nieuw-Holland gezonden r
om onderzoek te doen naar het lol van een
schip, dat in 1684. naar Oostindië vertrokken was, doch van hetwelk men, sedert
tleszelfs vertrek van de Kaap de Goede Hoop"
niets meer gehoord had; men vreesde dat
het op Nieuw-Hollanda westkust verongelukt was. DE VLAMING kwam den 4. Februarij 1697 in het gezigt van Australië. Na
het eiland Rottenest , onder 31 0 50" bezocht
te hebben, vond hij op de westkust van NieuwHolland , en wel bij de Dirk Hartogs-reede, het tinnen bord, waarop de ontdekking
van DIRK HARTOG in 1616 vermeld stond,
én rigtte hier een gelijk gedenkteeken op.
Beide berigten werden door het Fransehe
schip Le Naturaliste, in 1810 ter ontdekking uitgerust, daar nog gevonden.
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Nadat hij vervolgens de kusten tot aan de
Noordwcstkaap opgenomen en, onder de
Z. B. van 21° 8' , een' inham, door hem de
Willelns-rivier genoemd, ontdekt had , keerde hij naar Batavia terug, waal' hij in Maart
1697 aankwam.
De Nederlanders hadden in Nieuw-Holland zes inlanders en twee of drie vrouwen
gevangen en medegenomen , hier en daar
erwten, gerst en mosterdzaad gezaaid, en,
behalve cenige vogels uit het papegaaijenge~lacht, den zwarten zwaan gevonden; de
manschap bragt twee dezer vogels, die na.derhand ook in Europa voortgeplant zijn,
levend naar Batavia. Naar deze ontdekking heeft de Zwanen-rivier haren naam bekomen. Zij zagen ook den kangaroe, welk
zeldzaam viervoetig dier, door den reiziger
CORNELIS DE BRUIN, onder den naam van
Philander, bekend gemaakt werd. Deze
beroemde reiziger, met wien wij onze jonge
lezers thans bekend moeten maken, heeft ook,
kort na de terugkomst van DE VLAMING te
Batavia, aldaar de bovengenoemde NieuwHollanders gezien en afgebeeld:
10-1'-
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Eerste reis van UORlWELIS DE
DRITIlW.
CORNELIS DE BRUIN was een Hagenaar en
kunstschilder van beroep. Reeds van zijne
jeugd af had hij verlangd, om vreemde landen te zien en besloot ook dit verlangen te
bevredigen. Tot dat einde deed hij twee reizen naar het Oosten. Op zijne eerste reis verkreeg hij te Rome, hetwelk hij over Duitscltland bereikt had, en waar hij, ter volmaking zijner kunst, onder zijne Nederlandsche kunstbroeders, derdehalf jaar bleef,
den naam ven Adonis. Na ook Napels en
Livorno bezocht en in de laatste stad twee
jaar vertoefd te hebben, begaf hij zich met
de Hollandsche Smirna' s-v loot naar Smirna ,
welke. beroemde stad, benevens den omtrek
derzeI ve en .l!.phesus, hij beschreef. Hij
reisde daarop, met eene karavane naar Constantinopel, hetwelk almede naallwkeurig
door hem beschreven en afgebeeld werd. Nu
keerde hij naar Smirna terug, met oogmerk, om naar Jeruzalem te reizen, en,
na &io (het oude Chios) en Rhodus bezocht
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le hebben, landde hij te TY1'US; maal' losschenkomende omstandigheden waren oorzaak, dat hij van daar, niet naar Jeruzalem,
maar naar Damiate reisde, waar de landstreek
hem voorkwam als hebbende eene treffende
gelijkheid met ons Vaderland. Hij voer den
N{jl op, bezocht Cf!ïro, de piramiden en
Alexandrië eri ging toen naar Palestina
scheep. Met dit merkwaardige land, inzonderheid met deszelfs hoofdstad, met den berg
Thahol', Galilea en andere plaatsen, in de
Heilige Schrift vermeld, maakte hij zich zoo
naauwkeurig mogelijk bekend. Hij bezocht
ook Aleppo en de puinhoopen van Palm{jra, keerde toen terug en kwam, na ook
Cyprus en Satalië in Klein-Aziën bezocht
te hebben, weder te Smirna.
Hier verhaalde men hem, ten huize van
een' Europeeseh' koopman, bij wien hij zijn'
intrek genomen had, dat men hem, overal
waar hij kwam, voor den man hield, die, met
den zoon des Raadsheeren VAN DER GRAAF,
gepoogd had, den Raadpensionaris DE W ITT
van kant te helpen; zelfs was hij, bij zijne
kom~l te J7enetië, waar hH almede voor een'
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sluipmoordenaar gehouden werd, genoodzaakt, om uit '8 Rage een getuigschrift te
ontbieden en daardoor, zoowel in de Levant
als te r enetië, dit vermoeden, alleen ontstaan uit de overeenkomst van geboorteplaats
en van voor-. en toenaam, weg te. nemen.
Hij bleef acht jaren in renetië en kwam in
hef jaar 1693 in het vaderland terug.
T_eede Hei. van fJUH:NELIS DE
BHlJIlW.

In het begin 'Van de acbttiende eeuw doorreisde DE BRUIN de geheele lengte van RU8land, van Archangel tot A8trakan. Hij
maakte zich met de Samojeden en derzelver
vreemde zeden bekend, terwijl hij den staat
van beschaving, waarin zich de Russen be'Vonden, kort voor de hervorming van PETER den Groote, gadesloeg.
Het trof hem
niet weinig, toen deze vorst, die zichzel'Ven, benevens drie zijner prinsessen liet afbeelden, hem enverwacht op zij ne kamer
bezocht, en met hem, in de Hollandsche taal,
'velke de vorst zich, hij zUn verblUf in on:;
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land, had eigen gemaak t, een gemeenzaam
gesprek hield, over zijne eerste reize.
DE BRUIN begaf zich van hier naar Perzië
-en beschreef het destijds bloeijende lspahan,
.den zetel van den Schach, dien hij afbeeldde,
gelijk ook de overblijfselen van Persepolis
bij Chiras, welke naauwkeurig door hem
werden afgeteekend .. Na Perzië in deszelfs
geheele lengte, van de Caspiscne zee tot de
Perzische golf, doorreisd te hebhen , toog
hij nn daar, langs de kust van Malabaar.,
over Ceylon en Bantam, naar Batavia,
waar hij de door DE VLAMING medegebragte Nieuw-Hollanders afbeeldde en beschreef'.
Ook zag hij in den lusthof van OUTIlOORN,
toen een hloeijend grijsaard van 70 jaren,
(iets zeldzaams in Batavia) (:f) den kangaroe, die, benevens de zwarte zwanen,
(*) 'ln de Javasche couranten van 1·-8 Jllei 1839 vindt
men, ,,'is een nieuw hewijs; dat ook op Java de Europeanen een' hoo~en ouderdom hereiken kunnen, r,eme!d, dat
zeker BruImenaal' JAc. BU'fTENAEll, die in 1767 als solda. t
in Indiii gekomen en aldaar nooit ziek g:ewccst was, te
Soerucarta, in den ondcnlom yan on~r('veel' 100 jaren, is
overleden.
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door m; VLAMING uit Nieuw-Holland werd
medegebragt. DE BRUIN keerde over Perzië
en Rusland naar 's Hage terug, waar hij in
1708 aankwam en elf jaar later overleed.
Hij was een der merkwaardigste reisbeschrijvers , omdat hij niet alleen zeer veel
toehragt aan de uitbreiding det, Aardrijks- en
Volkenkunde, der Natuurlijke geschiedenis.
der kennis aan merkwaardige oudheden en
de lotgevallen der landen, door hem bezocht,
maar ook, op de plaats zelve, de door hem
beschrevene voorwerpen naauwkeurig afteekende. Het kabinet van zijn' begunstiger,
den hertog van .BrunswiJk-Wolfenhuttel,
en dat van zijn' beschermheer NICOLAAS WITSEN, verrijkte hij met eenige sleenen der
overblijfselen van Persepolis , in welker schildering hij zichzelven overtrof; schoon die
van de bekoarlijke natuurtooneelen, onder
andere van de ligging van Konstantinopel,
geene mindere blijken draagt van 's mans ongemeene vlijt en naauwkeurigheid. Ook
heeft de jongste tijd geleerd, dat zij ne herigten , nopens het volkskarakter der Grieken,
zeer juist en onpartijdig waren,
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Helzen en lotgevallen van .IJl.c:JOD
.IJl.lWIiiIZ. DE HOI van Data"la.

De Gouverneur GeneraalOuTHooRN gelastte in 1691. aan J. J. DE Roy, om eene reis
om de 008t te doen; doch het doel derzelve
wordt ons niet gemeld. Meer om de zonderiinge lotgevallen van den reiziger, dan om
het nut, dat de reis voor de Aardrijkskunde heeft opgeleverd, willen wij u eenige hijzonderheden van dezelve mededeelen. Hij
bereikte dan het eerst het eilandje Triamatta tusschen Sumatra en Borneo; maar, gewaarschuwd voor eenige zeeroovers, zeilde
hij naar Borneo, en sloeg aan de rivier Pamhoang zeven vaartuigen der inhoorlingen af,
die hem aanvielen. Nu kwam hij op de Zuidoo~tkust van Borneo, waar een gedeelte der
manschap aan land ging, om te jagen.
Ondertusschen liepen eenige aan hoord
zijnde Chinezen het schip af en doodden of
kwetsten twee Nederlanders; zoodat men zich
nu in een woest land hevond, in hetwelk
men elk oogenhlik gevaar liep, van door de
illlHlorlill~ell hel hoofd afgehouwen te 'lor-
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den, hetwelk dOM deze als eeue soort van
verpligting beschouwd werd. Daarenboven
zagen de reiûgers zich van alle noodwendigheden ontbloot en alzoo in een' hoogsttreurigen toestand, welke spoedig zoo ondragelijk werd, dat de kapitein sommige zijner manschappen, door Godsdienstige gronden, van het geuite voornemen tot den zelfmoord moest afbrengen. Ook kostte het den
braven DE Roy veel moeite, om voor te komen, dat zij een der inlaBdsche kinderen,
die zij, met nog drie moeders, bij zich hadden, slagtten en verslonden. lij bevonden
zich in een on vruchtbaar oord, hel welk ver(lel' op, moerassig werd, en daarin zwierven zij zeven dagen en nachten rond, gedu;l'ende welke zij niets anders ter verkwikking
'Vonden, dan eene teug waters.
Bij gelegenheid dat de kapitein, die eene
plaats zocht, waar men eene rivier het best
,zou kunnen doorwaden, eenigzins vooruit
was, bepaalde men, welk der drie kinderen
het eerst zou worden verslonden; maar, toen
(men gereed stond, tlie gruwelijke daad te
'Volvoeren, dreigde de edele DE Roy den-
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geen, die daartoe hel eerst de handen aan het
kind zou slaan, met den kogel, en deze bedreiging deed, onder Gods zegen, de gewenschtc
werking. Zijne stand vastigheid bleef ook niet
onbeloond; want kort daarna belovam men
een' visch, vervolgens eenige roode vruchten en eindelijk een wild zwijn. Toen deze
voorraad op was, hielden zij bij eenige vruchten en ruggegl'Uten van doode schildpadden
het leven.
Niet ver van zee maakten onze reizigers,
van eenig houtwerk, een schuitje; maal'
naauwelijks waren zij daarmede de rivier uit
en in zee gevaren, of zij moesten naar
het land terugkeeren, vermits dit vaartuig
geenszins tegen de golven bestand was. Nu
ontdekten z~j, in een vaartuig, eenige inlanders, die, op hunne aan nadering , naar
het strand de vlugt namen, doch terugkwamen, toen zij gewaar werden dat er vrouwen in het schuitje waren. Men bekwam nu
wel eenig voedsel; maar DE Roy bespeurde
dat zij ne redders, die Macassaren en inlanders van Ba'l1Jermassing waren, en met nl_
kander , terwijl hij scheen te slapen, de ll'Ia-
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catisaarsche taal spraken, ten oogmerk hadden, om de Nederlanders te vermoorden en
de inlanders tot slaven te maken.
Om zijn leven en dat der ziinen te redden,
nam de kloeke kapitein eene list te baat,
waartoe hij in zulk een geval volkomen vrijheid meende te hebben. Hij hield zich dus
als of hij uil den slaap ontwaakte, en gaf
toen voor, door den koning van Bantam
gezonden te zijn, om dien van BanjermasHing, met raad en daad, tegen de Portugesche magt, te ondersteunen, en deze verklaring was van die uitwerking, dat hij
met onderscheiding behandeld en naar den
Sultan geleid werd. Maar dezen verklaarde
hij rondborstig, dat hij van een bedrog had
gebruik gemaakt, om zijn leven te redden;
doch, dat het hem nu, indien hij den dood
verdiend had, tot eer zou verstrekken, door
de hand van zulk een' doorluchtigen koning
te mogen sterven; schoon » hij zich anders
gaarn in deszelfs dienst zou begeven, om den
vijand afbreuk te doen." Door deze ronde
taal .was de koning zoodanig getroffen, dat
hij DE Roy ter~toml in zijne dienst nam. Een
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Chinees, die hem te Ratavia had leeren kennen, voorzag hem van voedsel en een weldadig Maleijer hem en zijn volk van kleederen.
Ondertussehen moest de kapitein, die niets
van het hof ontving, door het uitoefenen
van eenig bedrijf, zijn bestaan trachten te
vinden, en gaf zich voor een' wondheclel'
uit, met zulk een gelukkig gevolg, dat hij ,
als zoodanig , zelfs' een' grooten roem verwierf; want, onJer andere gelukkige genezingen, welke hij deed, was ook die van
een' prins van Succadana, op de Westkust
van Borneo. Doch zijne pogingen, om de
vrijheid te bekomen, werden telkens, zoo
hij meende, door den eersten staatsdienaar
des konings, verijdeld; zoodat hij het besluit
nam, om dien vijand uit den weg te ruimen ;,
doch de Chinees, zijn oude vriend en weldoener, thans aan het hof geplaatst, belette
hem zulks en bezorgde hem een gehoor bij
den koning.
DE Roy bekende tIen vorst met vrijmoedigheid zijn voornemen, en vraagde of het
wel te verwonderen wus, dat hU zUn geduld
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verloor, daar men hem negen van (Ic tiell
personen, die hij hij zich had, toen h\j iu
's konings gehied kwam, ontnomen had, om
ze te verkoopen. Op de wedervraag des konings, of alle Hollanders zoo veel moed bezaten als hij, hernam DE Roy, dat hij een
der minsten was, maar bereid, om, met
welke wapenen men verkoos, zijn' vijand onder de oogen te zien. Vervolgens vraagde
de koning, hoe hij deze stoutheid overeen
moest hrengen met de zachtzinnigheid, welke hij gehoord had, dat het karakter der
Nederlanders zoo bijzonder kenmerkte. Hierop moet llE Roy geantwoord liebben, dat
het waar was, dat zijne landgenooten overal
den naam van harmlwrtige Hollanders hadden; maar ook, dut zij, gedrukt en getrapt, streden als leeuwen en tijgers, voor
hunne eigendommen en regten.
De standvastigheid van DE Roy behaagde
derwijze den koning, dat deze hem niet al-leen alles, wat men hem ontnomen had, terug liet g~ven, maar hem zelfs, in plaats
van deszelfs vijand, tot eersten staatsdienaar
verhief. In deze zUne nieuwe betrekking,
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wisl DE ROl, zoo door het vimlcn van nieuwe goudaderen , als door het verbeteren der
inkomsten des konings, zieh bij uitstek verdienstelijk te maken, hetgeen den haat der
rijksgrooten, wier invloed in dezelfde evenredigheid verminderde, niet weinig vermeerlierde. Zij bragten het dan ook zoo ver, dat
de koning hun beloofde, om zijn' gunsteling tot aanneming van het Mohammedaansehe geloof en de besnijdenis te zullen noodzaken.
Zoodra DE Roy vernam, welk omveder
hem dreigde, ontweek hij hetzelve door de
vlugt; maar hij vergat daarbij niet, om dat
kostbare metaal en de munten mede te· nemen, waarvan hij zich in het goudrijke .Banjermassing rijkelijk voorzien had.
Na eene menigte zeer zeldzame ontmoetingen, waarbij hij meer dan eens in levensgevaar verkeerde, kwam hij in Succadana
en werd aldaar, door den prins, dien hij
vroeger genezen had, doch die thans blind
was, met groote hartelijkheid ontvangen.
Van hier reisde hij naar ]J/alacca en vervolgens naar Atsjien, waar hem de posf
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van opzioner over de vestingwerken en het
geschut, door de koningin, werd aangeboden. Naderhand is hij naar het rijk van
Siam vertrokken, alwaar de koning hem
tot admiraal zijner vloot aanstelde.
Heizen van FR.AlWVOIIii V.ALElW.

'.I.'I.;J1W.

De Predikant FRANÇOIS VALENTIJN, wiens
werk over Oostindië , waarin hij bijna dertig
jaren zijn verblijf hield , nog als de hoofdbron
voor de vroegere geschiedenis van hetzelve
wordt aangemerkt, werd, op zijn 17 de jaar,
tot proponent bevorderd, en in zijn 19de
jaar, in Mei 1685, vertrok hij als Leeraar
van de Godsdienst derwaarts.
Na een kort verblijf op het eiland St.
Jago, en aan de Kaap de goede Roop,
kwam hij te Batavia. waar hij, door zijn
innemend gedrag, van den Gouverneur Generaal CAMP HUIS , reeds in het volgende Jaar,
eene aanstelling als Predikant te Amhoina
bekwam, van welk eiland al het wetenswaardige, door hem, met de uiterste naamv-
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keurigheid is te boek gesteld. Zgne henoeming tot Predikant te Banda was hem
niet aangenaam, omdat hij het op Amhoina
naar zijn genoegen had. Hg bleef daar ook
maar tien maanden; doch verzamelde, in
dien tijd, vele bouwstoffen voor de kennis
der Banda-eilaIlllen. Bij zijne terugkomst
te Amhoina trouwde hij en nam in 1692 het
besluit, om naar het Vaderland terug te keeren, hetwelk hij echter eerst twee jaren
daarna ten uitvoer bragt.
In het jaar 1705 ging hij andermaal naar
Oost indië op reis. ]lfadera, de Kanarisclwen Kaapverdisclte-eilanden aangedaan hebbende, kwam men aan de Kaap de Goede
Hoop, welke de schipper, die dit land voor
de Saldanlta-baai aanzag, zou voorbijgevaren zijn, zoo VALENTIJN zulks niet belet had.
Hier bezocht hij den Oud-Gouverneur VAN
DER STEl. op C017stantia, die hem zeer minzaam en prachtig onthaalde, gelijk ook deszelfs zoon, de Gouverneur, op Weltevreden.
Van de Kaap de Goede Hoop naar Batavia was rIe reis gansch niet voorspoedig.
Aanhoudende sterke wind, vergezeld van ha11
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gel en sneeuw, bragt het schip in het grootste gevaar, om van achteren door de golven
overstroomd te worden, zoodat eene wending
van hetzelve allernoodzakelijkst werd, doch
'Welke niet, dan met veel gevaar kon geschieden. De opmerkzame VALENTIJN, echter,
gaf den schipper clen raad, om twee zeilen
=lchler voor de kajuit te spannen; deze volgJe dien op, en schip en lading bleven behouden. Een gevaarlijk lek, hetwelk men
eerst ontdekte, toen het schip te Iiatavia
was aangekomen, had hetzelve kunnen doen
ten gronde gaan.
In 1706 leverden de Nederlanders een'
"eldslag tegen DAPATI ANAM, den zoon des
overleden' keizers van Java, dien zij niet
als opvolger zijns vaders hadden willen erkennen; maar in wiens plaats zij zijnen oom
PONGAB. als keizer hadden uitgeroepen. Dezen veldtogt, waarin de onzen de nederlaag
bekwamen, moest VALENTIJN als veldprediker bijwonen. Vervolgens begaf hij zich
weder naar Amhoi'lla, en was daar onvermoeid werkzaam met de opleiding en het
godsdienstig onderwijs der inlanders. Niet
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alleen bereisde hij, in een' draagstoel, welke bij beurten door tien of twaalf inlanders
gedragen werd, zes en twintig dorpen, die
over de gebergten van Ley-Timor en het
eiland Oma verspreid lagen, maar hij vertaalde ook de Psalmen, den Heidelbergschen
Catechismus, de Formulieren, de Apocryphe
boeken, den inhoud der Bijbelsche schriften
enz. in het Maleitsch, en stelde een groot
MaleiLsch Nederduitsch Woordenhoek zamen.
En bij zoo vele. gewigtige bezigheden, welke
alle tot zijn ambt betrekking hadden, vervaardigde deze werkzame man de geschiedenis, benevens eene uitvoerige beschrijving,
van geheel Oostindië , Perzië, China, Japan en de Kaap de Goede Hoop, in acht
folianten, - een werk, aan hetwelk wij de
grootste verpligting hebben. Wel is waar,
dat de stijl door langwijligheid vermoeijend
tm hier en daar hinderlijk plat is, maar zijne berigten behelzen zoo vele merkwaardige
zaken, dat men hem een weinig overdrevene
spraakzaamheid gemakkelijk vergeven kan.
In 1714 kwam V ALENTI.JN in het Vaderland
terug.
11*
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Reis "au. EVERT I.J'SDR./llWTSZ IDEI!I.

door Rusland. naar tJhina.

EVERT IJSBRANTSZ InES was een Holsleinel' ; maar, omdat hij tot den Amslerdamschen burgemeester WITSEN in cene zeer
naauwe betrekking stond, moeten wij hem
onder de Nederlandsche reizigers opnemen.
Eigenlijk deed hij, van 1692 -1695, eene
reis, meestal te water, door Siberië en Mongolië, naar China, als gezant van Czaar PETER den G1'oote, op ,yelke de kaart van
Noord- en Oost-Tartarije, van den hekwamen WITSEN , hem tot een' veiligen Gids
verstrekte. Zijne berigten over het WesteltJke Siberië zijn kort, maar van de Samojeden geeft hij eenc goede beschrijving, Omtrent het Oostelijk Siherië' of Daut'ië, de
zeden der Tungusen en andere yolken, die
eene met tooverij vermengde Godsdienst uitoefenen, is hU uÎlyoeriger. Zijne berigten
aangaande den Jffammouth zijn niet onbelangrijk. Hij meldt, » dat de oude Siberische Russen zeggen en gelooven, dat de
_Mam,mol/th even zoo een dier is als de oli-
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fant, en meenen, dat de olifanten, vóór den
zondvloed, zich in deze landen opgehouden
hebben, alwaar toen eene warmere lucht
moel zijn geweest, en dat met den zondvloed hunne verdronkene ligchamen, met
door en over het water te zwemmen, onder
de aarde gespoeld en geweld zijn; maar na
den zondvloed was de luchtstreek, die van
te voren warm was geweest, in eene koude
veranderd, zoodat zij van dien tijd af in de
aarde bevroren zouden gelegen hebben, en
deswege voor de verrotting zijn bewaard,
totdat zij ontdooijen en voor den dag komen; dat geene onverstandige meening is,
om er geloof aan te slaan."
Voorts zijn de mededeelingen van dezen
reiziger, wiens reisbeschrijving door afbeeldingen opgehelderd is, betrekkelijk het Noordelijk gedeelte van Cltina, den Chinesehen
muur, de hoofdstad Peking en het gehoor
van het gezantschap bij den koning van China (zoo als hij den keizer noemt) niet van
belangrijkheid ontbloot.
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Deb wBn W. DO!!iMAlW BBn .Ie knd

WBn Guinea.

Onder de Nederlandsche reizen, welke
voor de kennis der Aarde vruchtbaar geweest
zijn, bekleedt die van W. BOSMAN , opperkoopman op het kasteel St. George del Mina
en onderbevelhebber der Nederlandsche bezittingen op de Goudkust van Guinea , geenszins de minste plaats. Dit gedeelte van Africa
werd zeer naauwkeurig door BOSMAN heschreven, die daartoe door een dertienjarig verhlijf aan die kust, waarop geene vaste plaats
gevonden werd, waar hij niet vertoefde, uitmuntend in de gelegenheid was.
Zijn werk is de hoofdbron voor de kennis
der kust van Guinea en bestaat in eene verzameling van 21 brieven, allen, in een' lossen ongedwongen' stijl, aan verscheidene
personf1n in het Vaderland geschreven en
handelende over de natuurlijke gesteldheid
dps lands en de zeden en gewoonten der inwoners. Daar hij de teekenkunst zelf niet
verstond, was hij zeer verheugd, toen er
if'mand op de kust verscheen, die dezelvr
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mag tig was. Dezen liet hij planuen ontwerpen van al de Hollandsche, Deensche
en Engelsche forten, en hij reisde zelf
mede, om hem op alles opmerkzaam te
maken. Ook liet hij hem vervolgens de dieren, welke men onderweg ontmoette, afteekenen; maar, eer de teekenaar den arbeid
voltooid had, stierf hij, waardoor aan BosMAN de gelegenheid benomen werd, om ziin
werk van zoo vele platen te voorzien als hij
gewenscht had.
In de vijf eerste brieven vindt men eene
plaatsbeschrijving der Enropesche bezittingen; in den zesden en zevenden hamlelt hij
over de binnenlanden, vooral over het land
der Asjantijnen, vanwaar onlangs de overste
VERVEER een' zoon en een' neef van den koning, op diens verwek, naar Holland ter
opvoeding heeft mede genomen ('1-), geeft hij
berigten omtrent de Goudlanden, en vervolgens een verslag van den hurgerlijken en
natuurlijken toestand der kust; in den acht(*) Of deze prinsen ,.ie!. Ih,ru lIog in '8I/agc bevinde ..
is mij niet }}ekend.
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sten beschrijft hij het ongezond klimaat; in
de vijf volgende de zeden, gewoonten, levenswijze, Godsdienst, regeringsvorm, huwelijken, behandeling van ûeken, de begrafenissen en menscheno'ffers bij de graven
der koningen, welke laatste, echter, aan de
kust, waar de Hollanders gezag hadden,
niet mogten plaats hehhen; in den 14den en
15 den wordt het Dierenrijk, en in den 16den
brief het Plantenrijk naauwkeurig en onderhoudend behandeld; de 17 de bevat, als aanhangsel, eenige merkwaardige bijzonderheden van wilde dieren in Guinea, als van
slangen, tijgers en de jagt derzelve , olifanten, enz.; en in de vier laatste brieven deelt
de schrijver berigten mede, omtrent eenige
naburige landen, als: Weida (ltoor hem
Fida genoemd), Ardva en .Benin.
Dit belangrijk werk werd, in 1704, onder den titel van N aauwkeurigg heschr~j
ving van de Goud-, Tand- en Slavenkust ,
voor de eerste, en in 1711 voor de tweede
maal, te Amsterdam uitgegeven en in ver~cheidene talen overgezet.
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Hels rondoJn de Wereld door
..-A.COD BOGGEVEElW.

De 'Vestindische lUaatschappij was, sedert
het verlies van Brazilië, kwijnende en werd
in 1674 door eene andere vervangen. NieuwNederland moest men, bij den vrede te
Westminster in 1674, voor altijd, aan de
Engelschen afstaan; doch, men vond daarvoor vergoeding in Suriname. Voorts bezat men nog Cltraçäo, St. Eustatius, Saha, Berhice en Essequeho. De ondernemingen in de Zuidzee waren ook sterk verminderd, vermits de vrede met Spanje de
reis naar Oostindië, om de Zuidpunt vau
America, noodeloos gemaakt en de hoop op
de rijkgeladene galjoenen benomen hafl; ook
werd elk reiziger rondom de wereld bedreigd
donr de Nederlandsche O. J. Maatschappij,
die in 1720 het toppunt van hare welvaart
bereikt had.
Omtrent dezen tijd werd er veel gesproken van eenige goudrijke eilanden, welke,
voIgcfls sommigen, onder den 36';tCl1 graad
Z. n. rnoes!f>l! gelegen z\jn. Be We~tindi-
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sche lUaatschappij, voor wie eene huitengewone stijving harer kas behoefte was, liet
zich door JACOB ROGGEVEEN , voormalig raad
van Juslitie te Batavia, overhalen, om
hem, voor hare rekening, op de outdekking
dier eilanden uii te zenden, en rustte, tot
dat einde, drie schepen uit, welke met 600
koppen bemand en voor twee jaren van levensmiddelen voorzien werden; de namen
dezer schepen waren: de Tienhoven , de Africaansche Galei en de Arend.
Op de Noordzijde van het eiland Fer1'o,
een der Kanarische eilanden, en waarover
vroeger vrij algemeen de eerste middaglijn
getrokken werd, zoo als thans over Green'l()ich, zagen de reizigers een' boom, door
ROGGEVEEN den Wonderboom genaamd, wiens
kroon een' omtrek had van 120 voet, terwijl
zijn stam gemeten werd op 12 voet dik ,en
14 voet hoog, Deze boom was met eene
wolk van dampen overdekt, die niet dan op
het heetste van den dag optrokken j doch
vooral des nachts werden de bladeren zoo
overvloedig daarmede bevochtigd, dat van
dezelve gedurig een zoet en helder water
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nederdroop , hetwelk in twee daartoe vervaardigde steenen bakken werd opgevangen
en dagelijks wel 20 tonnen bedroeg.
Niet alleen zijn dus de inwoners dezes eilands, op hetwelk nooit regen valt, tegen
gebrek aan water beveiligd, maar de schepen kunnen er zich zelfs van voorzien. Zoo
ziet men hierin, jonge lezers! een nieuw
bewijs van de vaderlijke zorg des liefderijken Scheppers, daar Hij het zelfs den bewoner dezer dorre en harde klip, aan hetgeen
hij tot zijn bestaan noodig heeft, niet laat
ontbreken.
Nadat zij den evenaar doorsneden hadden,
werd hun, in weêrwil van het verdrag van
vrijen handel der Nederlanders op Brazilië,
belet, om aldaar aan wal te gaan, en zij
moesten dus op een onhewoond eiland water
innemen. Hier bleven twee aanzienlijke
jongelingen, die uit nieuwsgierigheid of
weetlust deze reis hadden wi11en bijwonen,
doch door de ongemakken der zee en aanvankelijke tegenspoeden afgeschrikt werden,
aan land. Den 1 sten December verlieten de
schepen dit eiland en stevenden eersf. Zuid-
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waarts; doch op den 11 December wel'den
zij van een' zwaren storm beloopen, waUl'door het schip Tienhoven van de andere
schepen afdwaalde, welke, de reis voortzettende, een der Falklands-eilanden zagen,
waaraan ROGGEVEEN , die daarvan de ontdekker meende te zijn, den naam gaf van ZuidNederland.
Nu zeilden de twee schepen !ie straat Ie
JJ[aire door en kaap Hoorn om, naar 1110efta op de kust van Chili en kregen den 24
Februarij 1722 Juan Fernandez in het gezigt, waar zij het schip Tienhovell wedervonden , dat intusschen. in den voorbeeldeloos
korten tijd van 12 dagen. de straat van Magellaan door gezeild , maar ook tot onder de
Z. B. van 640 58' geweest was. (?) - eene
breedte, welke vroeger nog geen Europeesch
schip bereikt had. Op Juan Fernandez
maakten de matrozen jagt op de wilde geiten; doch een hunner verloor daarbij het
leven. Men zag hier veel zeeleeuwen, en
"Vond er een, zoo dik als een stier en dertien voet lang.
Van hier zeilde ROGGEVJmN westwaart~ en
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ontdekte eerst het Prinsen-eiland en daal'lla ,
op den 6 April, het PaaJ'ch-eiland, onder 27 J
Z. B. en 2680 lengte van Fer1·o. Eenige inboorlingen kwamen terstond aan boord en
konden niet nalaten eenige spijkers en oud
ijler weg te, nemen; waarop de onzen aan
wal gingen; maar, ult overdrevene zorg
voor hunne veiligheid, onder een' hoop inboorlingen, die zich op het breedgezoomde
strand bevonden, met scherp schoten en sommige dezer onschuldige menschen doodden.
Desniettemin bleven deze goedhartige lieden
even vriendelijk jegens hunne bezoekers en
voorzagen hen van ververschingen, als: wel
500 vogels, waaraan dit eiland zeer rijk was;
maar men had er geene viervoetige dieren; roode wortels en patat en of zoete aardappelen; - eenige honderd suikerrieten , en
pisangs of bananen bij zakken vol.
ROGGEVEEN zag op dit eiland eenige grr.ote steen en menschenbeelden, doch lomp bewerkt. Men hield ze voor afgodsbeelden en
meende zelfs eene soort van Priesters met
kaalgeschoren hoofden onder de eilanders op
te merkf>n ; sehoon COOK niet heeft kunnen I,e-
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speuren, dat aan dezelve eenige Godsdienstige vereering werd toegebragt. Ook vond
ROGGEVEEN het eiland wel bebouwd en bewoond; maar COOK vond het rotsig en armoedig; zoodat er in dien tusschentijd eene
aanmerkelijke verandering of omwenteling
op het Paasch-eiland moet hebben plaats
gehad. LA PEYROUSE werd mede zeer vriendelijk door de inhoorlingen ontvangen; maal'
zag niets meer van de kunstvlijt , welke ROGGEVEEN bij hen aantrof.
De Fransche reiziger vond er ook de beelden nog; maar na
een' schandelijken menschenroofvan 12 mannen en 10 vrouwen, door een' Americaan,
heeft cr eene verwijdering tusschen de eilanders en de Engelsehen plaats gegrepen, cn
zijn de standbeelden in een' steenhoop verandenl.
De Nederlanders vonden de inboorlingen
rijzig van gestalte, welgemaakt, vlug, behendig en zachtaardig; maar diefachtig (vooral de vrouwen) en losbandig van zeden, Gelijk alle andere Zuidzee-eilanders waren zij
getatoueerd of met allerlei figuren beprikt.
Sommigen waren gekleed met eeue f~jne stof,
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waarschijnlijk van de bast van den papicl'moerbezieboom gemaakt; de overigen liepen
naakt. Sommigen waren olijfkleurig, anderen meer rood. Zij hadden geene wapenen en ook geen opperhoofd. Elke stam bewoonde een afzonderlijk gehucht. Hunne
hutten, die eene lengte van 40 of 60 en eene
breedte van 6 of 8 voet hadden, waren van
paalwerk gemaakt, gevuld met leem, en
met palm- of vijgenbladeren gedekt. De omheinde beplantingen, waarin de 'Huchten
thans rijp waren, gaven aan het eiland een
bekoorlijk aanzien.
Van het Paasc/t-eiland westwaarts zeilende, was het eerste land, hetwelk de Hollanners zagen, het door LE MAIRE en SCHOUTEN
ontdekte Water- en ,vliegen-eiland; daarop
ontdekten zij, onder 15 0 45' Z. B. en 208 0 L.
het koraal-eiland Karelslwj, hij hetwelk de
Ajricaansche galei tegen de klippen verbrijzelde; schoon de manschap, dic op een
naburig eiland ontkwam, behouden bleef.
Het eiland, op weJI,s klippenritTen het schip
stiet en verging, noemde men het Schadel~jhe eiland, en de nah\lgelegene (Ie tlVe!!
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hroeders en de zuster; zij wareu rijk aan
heilzame kruiden voor de scheurbuik en met
kokosboomen bedekt; in de zee vond men
veel schelpdieren. Deze geheele groep koraai-eilanden, in welker midden ROGGEVEEN
zich bevond, heeft FLEURIEU later de Roggeveens archipel genoemd; maar Co OK gaf,
minder regtvaardig , daaraan den naam van
Pallisers-eilanden. Acht mijlen ten westen
ontdekte ROGGEVEEN , in den vroegen morgen, het eiland Aurora of Dageraad en
des avonds het eiland Avondstond, hetwelk
omtrent twaalf mijlen in den omtrek had en
er bekoorlijk uitzag. Latere reizigers hebben echter beide deze eilanden niet kunnen
wedervinden.
Zeventien mijlen verder westwaarts, kwamen de schepen aan zulk eene menigte
eilanden, dat zij er met moeite door .gewonden werden; men noemde die groep
de Dool/wis-eilanden. Schoon eenige Hol.,.
landers op een dezer eilanllen, ten gevolge
van een' twist., waarvan de oorzaak onhekend is, door de inhoorlingen gedood en
andere gekwetst werden, noemde men bet
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nogtans, uit hoofde van de verlichting, die
er de zieken bekwamen, door de weldadige
vrucht van den kokosboom en andere heilzame kruiden, het ververscMngs- of verkwi kkings-eiland.
ROGGEVEEN ,oordeelende, dat de tot hiertoe gedane ontdekkingen weinig voordeels
voor hel toekomende' beloofden, stelde thans
voor, om terug te keeren; maar de scheepsraad was van oordeel, dat het beter zoude
zijn, den togt verder Westwaarts voort te
zetten, om zoo doende de Oost-Indiën te
bereiken, .te meer, omdat de levensmiddelen
schaarschel' en de zieken talrijker werden.
Tot het laatste werd besloten, en na 20 gr.
zeilens ontdek te men eerst land, onder 150
16' Z. B. en 206 0 O. L. van Teneri./fe; het
was eene eiland-groep, welke ROGGEVEEN ,
ter eere van den schipper, .Bomnans-eilanden noemde. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit
de Zeevaarders-eilanden ,'an BOUGAINVILLE,
op welko de Luitenant LANGLE, met een
aantal Franschen , die, onder den beroemden
LA PEYROUSE, deze groep bezochten, eene
prooi werd van hel verraad del' inboorlin-
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gen, hetgeen met de manschap van ROGGEop bet Yerkwikkings-eiland, wel
hetzelfde geval kan geweest zijn.
Deze eilanden waren bedekt met jeugdig
groen en voorzien van de vruchtboomen der
keerkringen; de inwoners, die op de twee
eilanden, welke ROGGEVEEl'I het eerst zag,
zeer talrijk waren, vond men, in vergelijking van andere hunner slamgenooten, tot
dm ver ontmoet, beschaafd, minzaam en
goedhartig, en zeel' bedreven in het vervaardigen van kano's, welke zij op cene zeel'
kunstige wijze wisten te versieren. De Hollanders dreven met hen een' voordeeligen
handel en" verlieten met weerzin deze bekoorlijke eilanden en derzelver goedhartige
en gulle bewoners, die hen ook met droefheid zagen vertrekken.
Thans stevenden onze reizigers Noordwestwaarts en ontdekten, op 10 gr. Zuiderbr. en
200 0 Oosterl., twee eilanden, welke zij
Groningen en Tienhoven noemden. -" De
Heer WILLINK heeft onlangs opzettelijk naar
deze eilanden gezocht, maar dezelve niet
knnnen wedervinden. - Ondertusschen nam
VEEN ,
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de sterfte onder het scheepsvolk hand over
hand toe; zoodat men niet aan land kon
gaan, maar zich haasten moest, om Ooatindië te bereiken. Men zeilde Nieuw-Brittanniën voorbij, over welks schoonheid men
getroffen was; doch waar de inwoners zich
weder vijandig toonden. Eene baai, waar
de Hollanders door hen met slingersteenen
geworpen werden, bekwam den naam van
Slinger-baai, en een gedeelto der Zuidkust,
waar een hevige storm de zeelieden met
vernieling bedreigde, het Stormland.
Terwijl de schepen, door den slorm in
zee gedreven werden, geraakte de sloep,
met welke men eene landing beproefde, op
eene hank, en niet dan eene onvermoeide
inspanning Jer manschappen was in staat
dezelve vlot te krijgen. Nadat zulks gelukt
was, kwamen zij aan land en vonden de hutten der inhoorlingen ledig; maar, dewijl zij
geene bijlen mede genomen hadden, konden zij de kokosnoten, die boven hunne
hoofden hingen, niet bereiken, en waren
alzoo buiten staat, om hunnen dringenden
honger te bevredigen. Nu zeilden zti de
12'"
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straat lusdIen N ieuw-Guinéa en N iem/)B'rittanniën door en bekwamen van de bewoners van het door SCHOUTEN op de Noordkust van Nieuw-Guinéa ontdekte eiland Arimoa kokosnoten en andere vruchten, waarvoor deze eenige kleine geschenken dankhaar aannamen. De reizigers gaven aan de
talrijke verspreide eilanden op deze kust,
waar zij de Papouas zagen, den naam van
de duizend eilanden. Vervolgens voeren
zij Ternate, Amboina, Ceram, Boero en
Celehes voorbij en kwamen eindelijk, den
3 October, te Java, waar men gehoopt had
rust en verkwikking te vinden. Het tegendeel
had echter plaats. ZWAARDEKROON was nog
met denzelfden bekrompen geest bezield, door
welken KOEN, ruim 100 jaren vroeger, LE
MAIRE en SCHOUTEN ZOO onheusch behandelde; want naauwelijks waren zij ter reede
van Batavia gekomen, of schepen en lading
werden in beslag genomen, en de 53 manschappen, die van Je 600 waren overgebleven, twee maanden daarna, met eene relOlll'vloot naar het vaderland terug gezonnen.
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Ontdekking.rels naar lWleuw.Hollaad.

De handel op Oostindië bleef in de achttiende eeuw nog bij voortduring in een'
bloeijenden toestanr!, zoodat in het midden
derzelve de overwinst jaarlijks wel 10 of 11
millioen gulden bedroeg, en nogtans verachterde de Maatschappij verbazend in hare
geldmiddelen, waartoe de onkosten, door
gedurige binnenlandsche oorlogen en opstanden der Aziatische vorsten, - de vergrooting der Engelsche magt in Hindostan,
- de toenemende weelde en pracht in 008tindië en de knevelarijen der ambtenaren
hoofdzakelijk aanleiding gaven. Reeds in
1724 had zij reeds ceu< te kort, hetwelk van
jaar lol jaar toenam. Ondertusschen gaven
de retouren, in ons Vaderland , eene rijke
overwinst, helwelk uit het volgende lijstje
blijken kan:
In 1750 hragten 22 schepen aan inkoopswaarde voor

f 7372177.- mede en men mallkte er voor f 19024209.In 1751 hragt~n 24 schepen mede voorf9630682.- en men
maakte 116670613."l752 "
20 ,. 788336l. "
2:1133580.p
]753
22 " 10259866.li3l703i.,. li5~
,." :!2 ,. 8859297.- " W840i66." I ~1:-!():iOii. li.l;)
:.!~ ., 9 ' j;321!ol5._

"
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Het was uus niet hier te lande, maal' III
Indië, dat de staat der Maatschappij achteruitging. - Deze retourschepen werden te
Batavia bevracht, hetwelk zich meer en
meer tot de luisterrijkste steden van het Oosten verhief. Vandaar zond men de schepen
over Afacassar naar Banda, over Bando
naar Amboina, naar Terrwte, naar Tim01',
Jupan, Clzina, Siam en over Siam naar
Ceylon, over Cocltt"u-CAina, J~falacca en
Ceylon naar Suratte, naar Banje1"lnassing
op Borneo, naar de westkust van Sumatra,
Bengalen, Coromandel, Afalabaar, Perzië en A1'abië, die de retourschepen rijke
ladingen moesten bezorgen.
Schoon de Gouverneur Generaal JACOB
l\'lOSSEL zich hoofdzakelijk bezig hield met de
bevordering van lien handel, was hij er ook
op bedacht, om, door onLdekkingen, de
kennis des Aardrijks te vermeerderen; maar
ongelukkig vond hij hierto.e menschen. die
geenszins met de noodige kundigheden waren toegerust.
In 1756 werd dan eene reis naar Carpenfal"ia op l\ïcmr-Hollands Noordkust onder-
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nomen, met twee kleine vaartuigen, de R~i
der en de Buis. De beschrijver van den
logt was de baas-kaartenmaker GERRIT DE
HAAN van Batavia.
Den 8 Februarij gingen de Hollanders onder zeil en zetten koers
naar Nieulo-Guinea; maar de schepen geraakten van elkander af. De R{jder ontdekte bij de kust van Nieuu)-Guinéa een onbekend eiland, hetwelk den naam van Ri}derleiland ontving.
Den 17 April gingen de reizigers op NieuU/Hulland aan land en vonden hier eene zeer
vruchtbare en welige streek, met veel goed
timmerhout, terwijl grasrijke dreven, door
schoone met frissche beekjes doorsnedene
valleijen afgewisseld werden. Men vond er
ook eenige kleine hulten en eene lmno, bei
de van boombast vervaardigd, vischgereedschap en eene van een' boomtak gemaakte
werpspiets, ter lengte van negen voet; de
punt derzelve was een scherpgeslepen stuk
been; ook bestonden de hoeken der vischlijnen , die mede van boombast gedraaid wal'en, uit scherp geslepèn klaauwen van eenig
dier. Na hier negen dagen vertoefd en
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water en hout ingenomen te hebben, zette
men de ontdekkingsreis voort en ankerde,
op den 28 sten April onder 100 30' Z. B. ; doch
men vond hel land een graad noordelijker op
de kaart aangewezen, dan het werkelijk lag.
l\'Ien zag hier weder eenige hutten, aan de
vorige gelijk, en ook door de inboorlingen
verlaten. Men hleef hier een' geruimen tijd,
om de bark te herstellen en ging den 26 Mei
weder aan land. De inboorlingen hadden
andermaal de vlugt genomen; maar nu kwamen zij temg en zetten zich bti de reizigers
neder, zonlier eenige vrees te laten blijken;
de vrouwen droegeI,l een Jdeedje van matten.
T oen de Hollanders door teek enen hadden
te verstaan gegeven, dat zij water verlangden, braglen de inlanders hen naar een bekoorlijk dal, waar het water in gemaakte
kuilen opwelde, en ook nog andere vrouwen en kinderen hij een waren. Aan het
strand terug gekeerd, vond men daar nog
negentien inlanders, die met roode verw beschilderd waren. De Hollanders onthaalden
hen op arak en suiker, waardoor deze men-
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schen zoo vrolijk werden, dat zij zingende
en dansende naar hunne hutten terugkeerden.
Den tweeden dag daaraan kwamen zij weder, legden hunne werpspietsen op den
grond en zetten zich vertrouwelijk bij de
reizigers neder, die hen andermaal goed
onthaalden, doch zich, gedurende de vrolijkheid, van twee hunner meester maakten. De overige, door deze trouweloosheid verschrikt, grepen terstond hunne sp~
ren, maar werden in hel nabij gelegen
bosch gedreven. Gedurende deze schermutseling had een der gevangenen gelegenheid gevonden, om te ontsnappen; daarop
kwamen. vijftig inlanders om hunnen makker te verlossen? maar één schot was er
slechts noodig, om deze goedhartige menschen het hazenpad te doen kiezen; zoodat
de Hollanders, die bij deze ontmoeting
meer naar wilden geleken dan de NieuwHollanders , hunnen gevangenen aan boont
bragten.
Eenige dagen daarna ontdekten zij, on"
der de Zuiderbreedte van 12° 57', eene riq
Tier, welke van de klippen in zee viel, 1)('-
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uevens een binnenwater, rijk aan gevogelte; men noemde het RYde·rs-waterplaats.
Op 13° Z. B. w~der aan land gegaan zijnde, werden zij andermaal met de inlanders
handgemeen en namen weder ~een' Jongeling gevangen. De bewoners dezer vruchtbare landstreek voedden zich met hataten
(zoete aardappelen) en viseh, welken zij met
het hierboven beschreven vischtuig vingen;
zij schenen ook kennis aan goud te hebben.
Men vond hen (NB) meer handelbaar dan
d.e Noordelijke, welke zij op zulk eene verraderlijke wijs behandeld hadden!
Den 16 Junij verlieten de reizigers de
oevers der groote golf van Carpentaria,
welk land zij niet voor een gedeelte van
Nieuw-Holland hielden; want hun dagboek
meldt, dat zij Nova-Hollandia, op den
24 Junij, Z. Z. W. in het gezigt hadden,
hetgeen denkelijk Arnlwms- of het noordelijk van .Diemens-land zal geweest zijn.
Zij verloren den volgenden dag een anker
en konden nu niet op Nieuw-Holland landen, hetgeen hun door de Indische rege!'illg bevolen was. ZU meenden nu Timor
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aan te uoen; maar zware stormen beletten
hun zulks. Daarop zeilden zij de Zuidkust
van Java langs, de straat Sunda door en
kwamen weder behouden te Batavia, aan.
Het andere vaartuig, de BuiJ', was den
23 April van Banda vertrokken, waar het
binnen geloopen was, en aan den Ooslelijken oever der golf van Carpentaria, onder 12 0 58', welk punt kaap Keerweer genoemd werd, aangekomen; dit punt slond
bekend als 12 mijlen westelijker gelegen.
Men voer vervolgens Noordwaarts, dus in
eene tegenoverstelde rigting van den Rijder,
en ontdekte, onder 11 0 38 , eene rivier,
welke den naam van Batavia bekwam, benevens een eiland aan den mond derzelve ,
hetwelk men Buis-eiland noemde. Daarop
stevende men Timor-laut en Banda voorbij, ankerde op Amboina en kwam den 24
Julij te Batavia terug.
De uitkomsten dezer reis waren dus van
weinig belang, zoo voor de Aardrijkskunde
als voor andere takken van wetenschap.
Echter blijkt het uit dezelve, dat de Hollander~ reeds in 1756 wisten. flat de Noord-
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kust van Nieuw-Holland geschikte plaatben
voor eene volkplanting heeft, van welke gelegenheid de Engelschen kostelijk gebruik
hebben weten te maken.
8clleepstogt van den luitenant

H.OLFF.

Onze mededingers, de Engelscheu, die
van tijd tot tijd onzen zeehandel aan vielen,
vonden eindelijk in 1781 eeue geschikte
gelegenheid, om den zei ven geheel in den
grond te boren. Nadat zij ons, in December 1780, den oorlog -verklaard hadden,
zouden zli reeds in Januarij 1781 naar alle
kanten kapers uit, die ons onberekenbare
nadeelen toebragten. Behalve honderden
onzer rlikgeladene koopvaardijschepen, vielen de eilanden St. Eustatius, St. Martin, Saba, IJemerar.lJ, Essequebo en Berbice in hunne handen, en in Oostindië
verloren wij Negapatnam, Sa dras en meel'
bezittingen op de kust van Coromandel,
heJ1CVenS het belangrUke eiland Cefjlon , terwijl vele retourschepen der O. I. Maatschap-
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pij door hen genomen werden. 'Vel is
waar, dat, met hehulp der Franschen, verscheidene Westindische koloniën hernomen
en, hij den vrede, weder aan ons afgestaan
werden, maar wij moesten Negapatnam , het
middelpunt van onzen katoenhandel op de
kust van Coromandel, missen, en de Engelschen door geheelOostindië en op de
jWolukken vrij zien handelen.
Deze oorlog met de daarop gevolgde binnenlandsche onlusten hragten alzoo, in onzen handel, een droevig verval te weeg.
Door de ontbinding der WesLindische Maatschappij, in 1791, en het vrijgeven der
vaart op de Westindische he zittingen , werd
de kwijnende handel wel eenigzins opgeheurd ; maar de Qmwenteling , in 1795, deed
alle plannen, welke men tot gedeeltelijke
herstelling van den O. I. handel heraamde,
in duigen vallen. Nu maakten de Engelschen
zich, in naam des gevlugten Stadhouders,
meester van bijkans al onze Oost- en Westindische hezittingen. Vooral knakte het verlies der eerste, op eene zigthare wijze, de
welvaart onzes vaderlands, hetwelk, hijna
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gelijktijdig met de O. J. 1l'Iaatschappij, weleer deszelfs steun en roem, ten grave
zonk!
Gedurende de Fran8che overheersching
waren onze scheepvaart en handel in zulk.
een diep verval, dat de schepen op de werven tot brandhout gekapt en onze fabrijk.en
en Manufakturen gesloopt werden. Maal'
na den vrede van 1814 kregen wij onze
008t- en Westindische bezittingen gedeeltel~jk terug, en werd onze weder herstehle
vlag op alle zeeën ontrold; zoodat de Nederlander zich in den herlevenden handel en
het vooruitzigt van verderen bloei mogt verheugen. Wij kregen, namelijk Java, de
j'Jfolukken, de bezittingen op Sumat1'a,
Borneo, ]~falacca (hetwelk men, echter,
in 1824 weder afstond tegen Benkoelen en
NataZ, waardoor de Engelsehen nu niets
meer op Sumatra behielden) en eenige
kantoren in Bengalen in vollen eigendom
terug, en werden, in de West, weder in
het bezit gesteld van Suriname, de eilanden
Cura.räo, Bonaire, Aruba, St. Eustatiu8,
Saba en een gedeelte van St. ~Martin; ook
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hek wamen wij het til1l'ijke eiland Banca.
jn ruiling tegen Cochin, en bleven de vroegere bezittingen -op de kust van Guinea
aan ons. Maar Ceylofl, Guijana, de kaap
de goede Hoop, de l;;oloniën Dem.erary,
Esseljueho en de Berhicc moesten wij aan
Engeland afstaan; de kaap tegen den prijs
van 22 millioen gulden en de andere kolonien tegen dien van 36 millioenen.
Ofschoon onze gewapende zeemagt nog
zeer gering was, hebben onze zeelieden,
reeds in 1816, den' ouden Nederlanschen
zeeroem uitmuntend gehandhaafd; daar zij
onder VAN DER CAPELLEN , met de Engelschen vereenigd en door lord EXMOUTH aangevoerd, de geheele magt der Algeri:jnsche
zeeroovers hielpen vernietigen.
In al onze bézittingen werd een geregeld
bestuur in werking gebragt en, zooveel
mogelijk, de handel bevorderd; schoon
hetzelve van tijd tot tijd te kampen had
met de vijandige gezindheid der inlandsche
vorsten; de Sultan van Palemhang gaf ~
door een' openbaren opstand, daarvan ken~
nelijke blijken; maar de Generaal DE KoeK
lVa! zoo gelukkig van dien opstand te dem-
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pen en verbande den muiter naar een der
Molukse/Ie eilanden.
Ondertusschen waren deze onlusten, eene sterke mededinging van andere natiën, - onze vereeniging met België, en
de verzwakte zucht in ons vaderland, het:.
welk sedert de laatste 50 jaren zulke C')
zware verliezen op zee geleden had, om
den zeehallliel te bevordflren, de hoofdoorzaken, dat wij in onze verwachtingen teleUl'gesteld werden.
Om den kwijnenden zeehandel nog voor
een grooter verval te behoeden, werd door
Z. M. onzen geëerbiedigden koning, in
1824, eene Nederl. Handel- Maatschappij
opgerigt, en vervolgens andere middelen
in het werk gesteld, om handel en zeevaart
te bevorderen. Wij mogen ons, over den
goeden uitslag del' pogingen van Z. M. aanvankelijk verblijden en wenschen, dat de
Algoede die verder met zijnen zegen zal
bekroonen.
(*) Zie het door de Maatschappij tot Nut van 't AlgelIleen bekroonde werk over Neerlands Zeevaart en hantül; van S BHupor TEN CUE, bI. 126 PO volG.
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In vroeger' tijd hadden de Nederlanders
eenige eilanden bezet in Zuidoostelijk Indië, tusschen Timor, Ceram en NieuwGuinéa. Deze eilanden waren geheel verwaarloosd geworden,' en de Engelschen
hadden zich over dezelve niet bekommerd;
zoodat de inlanders dachten, nog altijd onder het Hollandsche bestuur te leven. De
Gouverneur Generaal VAN DER. CAPELLEN
zond in 1825 den Luitenant ter zee D. R.
KOLFF, die zich in 1821 bij Palembang en
in 1825 bij Maca,ssar roemrijk gekweten
had, derwaarts, om de overblijfselen der
sterkten te onderzoeken, dewijl men het,
om den specerij-handel, van belang achtte,
dat ons gebied in die eilanden hersteld
wierde. Deze togt kon tevens tot het doen
van nieuwe ontdekkingen dienstig wezen.
Van den ambtenaar DIELWAR.T en den
predikant KAM vergezeld, zette KOLFF, met
de brik lJourga, eersi naar het eiland Timor koers, en van daar NoOl'dwaarts naar
het ei1and lJe Wetter, waar de Christenen, door de overige eilanders, die, toen
de Ncderlandsche bescherming ophield, al13
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lengs verwilderden, waren verjaagd geworden. Dit was ook op het nabijgelegen eiland Kisser het geval. Maar op het hoofddorp dezes eilands, Marna, geheel door
Christenen bewoond,! vond men eene nette
hervormde kerk, en O'leral sporen van werkz.aamheid en orde, terwijl men met blijdschap bespeurde, dat alle kinderen, toL hun
negende en tiende jaar, behoorlijk onderwezen werden. Deze menschen waren buitengemeen verheugd, dat zij nu weder eene
Nederlandsehe bezetting en een' leeraar van
de Godsdienst zouden bekomen. God zij
gedankt, zeiden zij, de NEDER.LA:NDSCHE
regering heeft ons nog niet vergeten.
Op Lettee , ten Z. Z. O. van Kisser ,
waren de inwoners, daarentegen, in de
grootste armoede gedompeld, veroorz.aakt
door onderscheidene rampen, welke het
eiland getroffen hadden; de bijen, waardoor zij voor het grooLsLe gedeelte hun be-:
staan vonden, waren door een' orcaan verdreven, groote droogte, de veepest en een
felle brand, al deze onheilen hadden groote
~rmeede en eene volksverhuizing te weeg
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gebFagt. De meeste der inwoners zijn Heidenen, die echter de Christenen, hoe gering hun getal ook zij, als hunne meerderen beschouwen. Het verlangen naar de
bescherming der Nederlanders was er mede
vrij algemeen.
Op het eiland Moa, ten Oosten van Lettee, vond men de schans, welke vroeger
voor de bezetting der O. I. Compagnie gediend had, vrij goed door de inwoners (lnderhourlen. Een hooge berg, op den N. O.
hoek van dit eiland, gelijk t veel naar de
piek van Tenerijle. Wild heeft men hier
niet, maar eene menigte buffels, die er
voor 5 of 6 gulden het stuk verkocht worden; een schaap geldt er twee of 3 gulden.
Na ook hier, gelijk op andere eilanden, de
opperhoofden benoemd te hebben, hetwelk
geschiedde door hun een' zilveren rottingknop met eene Nederlandsche vlag ter hand
te stellen, begaf KOLFF zich naar het N. W.
van JJfoa gelegene, bergachtige en vruchtHier vond men de
bare eiland Roma.
Heidenscpe bewoners, die er het kleinste
getal uitmaakten, genegen, om tot het
13*
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Christendom over te gaan, ten gevolge
waarvan er vele door den heer KUl gedoopt
werden. De talrijke wilde bijen, welke hier
nesten hebben van twee voet in het vierkant, maken dit eiland rijk aan was.
Op het eiland Damrna , op hetwelk een
vuurberg is en zwavelbronnen zijn, werden
de reizigers mede regt hartelijk ontvangen;
schoon de inwoners, die in geene dertig
jaren Nederlanders gezien hadden, zeer verwilderd waren; het blokhuis der O. I. Maatschappij was in een' puinhoop veranderd.
Men vond er ouderwetsche Europesche
kleedingstukken, uit de zeventiende eeuw,
welke de inwoners thans tot sieraad boven
hunne haardsteden hingen. De Notenkraker, een vogel, die veel naar eene blaauwè
duif gelijkt en de notenmuskaat verslindt,
maar die ook weder geheel uitwerpt en alzoo door de mest, die te gelijk wordt uitgeworpen, hare ontwikkeling bevordert,
wordt op dit eiland veel gevonden.
Naar Moa teruggekeerd, bezocht men
het len Oosten van hetzelve gelegene koraaleiland Lakor; doch, dewijl de O. I.
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Maatschappij hier nimmer eene bezetting
gehad had, namen de eilanders de vlugt;
maar, nadat men hen door beloften en bedreigingen had doen terugkeeren, was alles, wat' zij bezaten, voor de Nederlanders
ten beste. Deze menschen zijn zoo gastvrij ,
~at zelfs vreemdelingen zich van de kokosnoten; welke in de tninen groeijen en op dit
eiland, gelijk op zoo vele zulke eilanden in
de Zuidzee, het beste tieren, naar welgevallen mogen voorzien.
Op het eiland Loean, ten Oosten van Lakor, een hooge berg, die van 200 of 300
huisgezinnen bewoond wordt, en van vele
onbewoonde eilanden, als zoovele heuvelen,
omringn is, waren de inwoners eendragtig
onder elkander, hetwelk op de vroeger bezochte eilanden juist omgekeerd was, en
vertrouwend en welwillend jegens de Nederlanders; doch men kon hen niet bewegen,
om een algemeen opperhoofd aan te nemen;
dit, dachten zij, kwam niet te pas bij menschen , die steeds vriendschappelijk met elkander omgegaan hadden.
~leer dan 150 eilanders lieten zich "au
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den heer KAM doopen, die ook vele huwelijken onder hen inzegende. Men dreef
hier een' ruilhandel met kooplieden van
Banda, Amhoina en Macassar, die, tegen
lijnwaden, de schildpadden en tripang,
eene bij de Cl,inezen zeer hoog gewaardeerde zeekwab , waaraan het land en de zee
hier zoo ongemeen rijk zijn, kwamen inruilen.
Langs de kusten dezes eilands zouden de
inwoners visch in grooten overvloed kunnen vangen; maar zij maken daarvan geen
gebruik, vermits hun eiland bovendien ongemeen rijk is aan varkens, geiten, eenden, hoenders, kokos- en sagopalmen.
Nadat men het eiland Sarmatte , waar de
weinige inwoners zeer schuw waren, bezocht had, begaf men zich naar Banda, om
levensmiddelen in te nemen, en daarna weder
naar de ten oosten ,'an Sermatte gelegene
eiland-groep, van welke B(J;hher het voornaamste eiland is en het middelpunt uitmaakt. De Heidensche bewoners van hetzelve zijn zeer verschillend van karakter;
die, welke de Zuidoostkust bewonen, zijn
ruwe harlmren : maar de bewoners der W e~t-
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kust zachlaardige menschen, die, ofsehoon
zij bij menschen heugenis geene Europeanen
gezien hadden, de Hollanders met hartelijkheid ontvingen.
Nu rit;tte men den koers naar de Aroe-eilanden, gelegen tusschen de 5 en 7 gr. Z.
B. en 134 en 135 gr. O. L. en bestaande
uit 3 groote, 7 middelmatige en een aantal
djgt bij elkander gelegene kleinere eilanden.
Omdat de Oostwal dezer eilanden sehier ongenaakbaar was, wegens de ver in zee uitstekende banken en droogten, had de O. I.
Maatschappij zich enkel tot de Noordwestelijke eilanden Wammer en Wokan bepaald,
waar men dan ook nog vele Christenen
vond, en scholen, waarin jonge Amboinezen onderwijs gaven in de Maleitsche taat
en in het schrijven.
Daar de Gouverneur, reeds in 1824, door
den heer BIK, onderzoek had laten doen
naar den toestand der bevolking, en aan
deze bescherming had laten beloven, ontstond cr, bij de komst van KOLFF, eene algemeene hartelijke vreugde, waarvan niet
alleen de Christenen maar ook de Heidene.ll
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de duidelijkste blijken gaven. Op Wokan
was de Chistenbevolking, bij het onthaal van
KqLFF, opgeschikt met oude berookte Europesche kleederen uit de zeventiende eeuw,
en met dezulke, welke, naar dat model,
door de inlanders zelven vervaardigd waren
van de stukken zwart laken, hun door den
heer BIK ten geschenke gegeven.
De zee, die de Aroe-eilanden omringt,
brengt veel paarlen en paarlemoer voort,
welke voortbrengselen, met vaartuigen uit
Macassar, .Boni en van elders hier afgehaald worden.
De Oostelijke en Zuidelijke eilanden worden
door de diep onkundige, maar goedhartige,
Aifoeren bewoond, die weinig denkbeeld
van Godsdienst en zeer zinnelooze gebruiken
hebben; vooral zijn die, welke zij bij het
begraven hunner dooden in acht nemen,
uiterst walgelijk; onder andere wordt het
lijk met kalk ingewreven, den mond met
eetwaren volgestopt en het vocht, dat van
het lijk afdruipt, opgevangen, met arak gemengd en vervolgens gedronken! Overigens
zijn zij aan de bewoners der Westelijke ei-
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landen, die tot het Maleitsche ras behooren,
ondergeschikt. Gelijk lfTammer en Wokan
door Christenen, zoo wordt het eiland WatJiet', waar slechts sago en eenige aard vruchten groeijen, door Mnhammedanen bewoond, voor wie de bewoners van Ke!! en
Goram de rijst van Banda halen. Fijne
kaloenen goederen, waarop zij zeer gesteld
zijn, dienen hier tot een middel van ruiling.
De Alfoeren moelen zich met de grove sloffen vergenoegen. De geschillen, die er
tusschen Wokan en WadJier bestonden,
werden door KOLFF bijgelegd.
'
Deze eilanden verliet men, om de W. Z.
W. waarts gelegene Tenimher-eilanden te
bezoeken, waarvan Timor-Laut hel grootste is; daarop volgen Larrat , J7ordate.
Cerra en eindelijk een aantal weinig beteekenende eilandjes. - Op Timor-Laut werden de Hollanders, op eene verraderlijke
'wijze, door de woeste inwoners aangevallen;
één hunner werd daarbij doodelijk gewon,l. - Het schilderachtige en wel bebouwde ordate was aan binnelllandschen
oorlog. ten prooi, dien de Hollanders almede

r
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hijlegden. - Op Larrat hadden de inwoners de Engelsehen niet als hunne bondgenooten willen erkennen en noemden ûch
nog kinderen der Compagnie. - Ook bij
de in den handel anders zoo eerlijke, maar
twistzieke bewoners van Cerra, waa~ men.
benevens de caret-schildpad met hare kostbare schaal, veel groote zee-schildpadden
vond, was KOLFF in de gelegenheid, om de
schoone rol van bevrediger te spelen. Op
deze ,eilanden zijn geen Christenen; schoon
de inwoners in lang zoo afkeerig niet ZijD
van het Christendom als van het Mohammedaansche geloof. - Op Lahoher, met deszelfs 6 of 700 voet hooge piek, zijn vergiftige boonen.
De heer KOLFF had nu de overblijfselen
van de sterkten dezer eilanden onderzocht, met de inwoners vriendschapsbetrekkingen
.aangeknoopt, - hen zoo veel mogelijk aangemoedigd, om op Randa handel te komen
,drijven, en beschouwde alzoo zijne taak hier
:als geëindigd; zoodat hij naar Amhoilla teIl'ugkeerde.
Op een' twecden togt, in 1826, JJczocht
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KOLFF de CeraJn- Lw.tt- en Key-cilandeu.
De bewoners der Cer'am-Lmtf-eilamlen, die
Mohammedanen zijn, drijven veel handel op
Nieuw-Guinéa en op Bali bij Java, Wa\lf
zij slaven, muskaatnoten, tripang, schildpadden en vogelnestjes brengen, tegen kruid
en lood, geweren, lijnwaden, koralen, Chinesche goederen en Uzerwerk; die van Gor'am, O. Z. O. van Ce ram-La ut , brengen
sago, olie, kokosnoten, vee, hout, betelbladen enz. op Banda en zelfs naar Bengalen en Manilla.
Vervolgens zeilde KOLFF ,Ie Aroe-eilanden
voorhij en onderzocht de kust van NieltwGuinéa, van de Bartholomeus-rivier ten
Z. af, tot de bogt van Lokayie ten N. O. toe,
of van de 80 tot ,Ie 40 Zuiderbreedte. Op
dezen togt werden verscheidene zijner matrozen, die aan land gegaan waren, verraderlijk door de Pa pouas aangevallen en gekwetst. Op 7 0 12 Z. B. en 138 0 44' 0.1.
ontdekte hij eene rivier, welke door hem
de Dourga-rivier genaamd werd.
Op de terugreis voer hij de drie voornaamste dt'f Ke.l/-cilallclen, name/lik; Groot en
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Klein-Key en Key-Watelee voorbij, welker inwoners zeer vreedzaam zijn en met
Banda en Macassar, van waar men hier
veel tripang haalt, handel drijven; zij zijn
een mengelmoes van vlug telingen uit verscheidene nabij gelegene eilanden. - Na vervolgens ook op de Tenimher-eilanden aangelegd
te ~ebben, waar hij v~rnam, dat men op de
Zuidwester eilanden als: Loean, enz. de
blokhuizen begon te herstellen, en verlangde, spoedig eene Nederlamlsche b«(zetting te
bekomen, als ook, dat de handel met de
Oostelijke eilanden, sedert de beslechting
der onderlinge geschillen, aanmerkelijk was
toegenomen, keerde KOLFF naar Amhoina
terug.
Top yan den Kapitein ....uitenant
STEElWBOOD.

Een andere togt naar Nieuw-Gui-néa. die
strekken moest, om deszelfs ZUl(lwestkust
naamvkeurig op te nemen, vriendschapsbetrekkingen met de inboorlingen (die eigenlijk in strandbewoners en berglieden .- de Pa--
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pOllas - welke laatste ook veelal de kust bezoeken, bestaan) aan te knoopen en aldaar
eene vestiging aan te leggen, werd, op last
van den Commissaris Generaal DUBus, door
den Kapitein Luitenant STEENBOOM , in het
jaar 1828, met twee schepen, ondernomen,
aan boord van welke de heeren MACKLOT.
als delfstofkundige , ZIPPELIUS , als kruidkundige, MULLER, als ontleedkundige, en VAN
OOR T, als teekenaar , zich bevonden, terwijl door den Luitenant TER BRUGGEN HUGENHOLTZ de lengte en breedte der plaatsen bepaald, en door de Luitenants BRON en MoDERA (Schrijver van het reisverhaal) de kaart
vervaardigd moest worden; de Commissaris
der regering, VAN DELDEN, kwam te Amboina aan boord.
In de maand Mei 1828 bereikten de schepen de Zuidwestkust van Niellw-Guinéa;
maar, nog denkende aan het verraad, door
de Papouas aan de manschap van KOLFF geplee gd , wachtte men zich wel, om, op de
uitnoodiging dier wilden, aan land te gaan.
Men begaf zich, desniett.emin, met de
sloep strandwaarts; maar het bleek alras,
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dat de vriendelijkheid der Papouas slechts
geveinsd was; want, zoodra was de sloep
niet onder het bereik hunner pijlen, of zij
schoten daarmede op de onzen en kwetsten
twee Luitenants en een' 1\latro08. Oogenblikkelijk beantwoordde men dezen verraderlijken aanval met eenige geweerschoten, en
de Wilden kozen het hazenpad.
De Joor KOLFF ontdekte IJourga-rivier,
welke men een eind weegs opvoer en overal
breed en ziltig vond, hield men voor eene
straat, waardoor Nieuw-Guinéa in twee eilanden verdeeld wordt.
Op den 9 Junij was men eindelijk zoo gelukkig, van eenige Papouas te bewegen, om
aan boord te komen. Hunne begeerte strekte zich nict uit naar koralen, spiegels en
andere' snuisterijen, zooals hij de meesten
der Zuidzee-eilanders, door den beroemden
COOK. ontmoet, het geval was; maar naar
lijnw;tad cn klecderen; en toch behoorden
deze naakte wilden tot diegenen der Australiërs, welke zich op den laagsten trap van
beschaving bevinden, met uitzondering echtcr, van de Nieuw-Hollanders en van Die-
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mells~Iallders, die genoegzaam geheel dierlijk zijn. - De Nederlanders voldeden dan
ook zoo veel mogelijk aan dit verlangen en
bewerkten daardoor, dat zij zelfs een bezoek van drie opperhoofden aan boord hunner schepen ontvingen. Men onthaalde hen
op gemeenen arak, dien zij betuigden maar
al te lekker_te vinden, - een bewijs, dat
sterke drank bij hen niet onbekend was. Nu
begaven de onzen zich, bij de rivier Oetanata ,
aan den wal en werden door de inboorlingen
uilgenoodigd, om zich in derzelver land te
'Yestigen j doch, dewijl daartoe deze plaats
niet geschikt bevonden werd, voorzagen zij
zich van water en brandhout en voeren de
kust verder Noordwaarts langs, tot zij eindelijk, onder 4 gr. Z. B. , hij eene ruime baai,
welke den naam van Tritons-baai bekwam
en welke men, na het doorvaren eener straat
tusschen het eiland Dramaai en de kust,
bereikt had, een zeer goed land en eene wel
van zoet water vonden. Hier bouwde men,
aan den voet des bergs Lamantcherie, in
het oord, dat den naam van den Gouverneur der Molukken, MERKUS , bekwam, dje
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tot het in bezit nemen van Nt'eztw-Guinéa
had aangeraden, een fort, hetw-elk men'
Dubus noemde, ter eere van den Commissaris Generaal van Neêrlandsch Indië, Hier
waren de inwoners Mohammedanen en kleiner van gestalte dan aan de Oetanata. Toen
men het opperhoofd, in wiens gebied de
moord aan de manschap van KOLFF gepleegd
was, deswege ondervroeg, gaf hij ten antwoord, dat zij, door het omhakken van kokosboomen, daartoe zelven aanleiding gegeven hadden; om den vrede te bewaren, moest
men zieh met deze betuiging vergenoegen.
Een der schepen bleef hier, om het fort te
voltooijen; maar, ten gevolge van het ongezonde klimaat, werd bijna al het scheepsvolk ziek, en een gelal van 21 man door Jen
dood weggerukt. - Den 1 September verliet men het fort Dubus en kwam, ruim twee
maanden daarna, weder te Sourabafja,
Omtrent dezen tijd hebben de Engelschen
op de door onzen T ASMA.N ontdekte en door
ons verzuimde Noordwestkust van NielUcHolland, eene volkplanting aangelegd, werwaarls ztj de bewoners onzer Molukken tot

209
den handel troonen. Reeds hebben zy ons
van de walvischvangst beroofd, en zij zullen ook niet nalaten te trachten, om zich
ook van de voordeelige visscherij in deze zeeën
meester te maken; zoodat hun deze bezitneming vele voordeelen oplevert, hetgeen
wij nog niet kunnen zeggen van de onze op
de Zuidwestkust van Nieuw-Guinéa.
Onjdekking "an hej lWederlantbch.
eiland,

Na ROGGEVEEl"I hadden de Nederlanders
hunne vlag niet meer op de Zuidzee ontrold, maar waren door de Engelschen en
Fransehen vervangen geworden, die den
door hen gebaanden weg insloegen en hunne ontdekking van het vijfde werelJdeel voltooiden. De oorzaken, die ons ook dit gedeelte van onzen roem deden verwaarloozen ,
kunnen u niet onbekend zijn; herinnert u
slechts, welk eene onheusche behandeling
LE MAIRE en SCHOUTEl"I en ROGGEVEEN ondergaan hebben en hoe onze weleer zoo hloeijende scheepvaart, in het laatst der acht
14

210
tiende eeuw, allengs vervallen en eindelijk
geheel te niet geraakt is. Maar, na de herstelling van ons volksbestaan in 1813 vertoonde onze vlag zich weldra weder op alle zeeën, en werd door ons weder iets voor
de Aardrijkskunde gedaan.
Behalve de ontdekkingen, waarvan wij in
de beide voorgaande afdeelingen verslag gaven, werd nu ook een logt rondom de wereld ondernomen, en, door den Kapitein
Luitenant WILLINK , die, in 1824, met de
korvet de LiJn:», het eerst weder in de Zuidzee verscheen, op den 3 den en 9den Mei, de
eilanden Frederiks-oord en Prinses Mariane ontdekt. Naderhand liepen de Kapitein
COERTSEN, met het fregat de Maria Reijgersberg , en de Kapitein Luitenant EEG,
met de Pollu:» , kaap Hoorn om. De laatste zag, terwijl COERTSEN achterbleef, op
den 14 Julij 1825, onder 177 0 33, W. L.
van Greenwich en 7 0 11' Z. B. , een eiland,
hetwelk hij op de kaarten niet vond aangewezen. Het was een koraal-eiland, in de
gedaante van een hoefijzer, zoo als men die
veelal hU dergelijke eilanden aantreft, sterk
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hegroeid met kokospalmen, en had eene
lengte van hijna twee mijlen. Het land zag
el' bekoorlijk uit, en eene schaar van ongevecr 300 inboorlingen, over het geheel kloek
van gestalte en, naar de wijze del' V riendenen Gezelschaps-eilanders, beprikt, met een
schort van kokosvezel en of bladeren om den
middel en het hoofd met pluimen vcrsierd,
vertoonde zich aan den oever. Zij waren,
gelijk alle andere Zuidzee-eilanders, diefachtig, hebbende volstrekt ge ene kennis aan
het regt van eigendom; van daar, dat zij alles uit de sloepen zouden weggenomen hebben, indien men hun zulks niet met kracht
belet hadde. Toen zij eindelijk een denkbeeld van ruiling kregen, gaven zij, voor
oude doeken en ledige Besschen, bijlen, door
hen zelve vervaardigd, en kokosnoten.
Aan hun hoofd bevond zich een eerwaardig grijsaard, die een' groenen tak in de
hand hield en, naar de wijze te oordeelen,
een treurig lied zong. Dat zij op een' Ia
gen trap van beschaving stonden, of liever
daartoe vervallen waren, bleek daaruit, dat
zü geene kano's schenen te hebben. - On14"""
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dertusschen durfden de matrozen, uithoofde
van het groot getal inboorlingen, van derzelver uitnoodiging , om aan land te komen.
geen gebruik te maken; daarenboven was
men ook. wegens gebrek aan water. in de
noodzakelijkheid van te vertrekken. Het ei .
land. dat geene ankerplaats aanbood, en
aan de Noordwestzijde • door een uitstekend
koraalrif. eene sterke branding had, bekwam den naam van het Nederlandsch-eiland •
.;tOD••te zeereis der :NederlaDders
rODdoDi de Wereld.

Thans staat ons nog de jongste zeereis door
de Nederlanders rondom de Wereld gedaan,
te vermelden. waarmede wii dan ook ons
werkje willen besluiten. - Als deelhebber
in schip en lading, vertrok de Kapitein Luitenant JACOB .80ELENS, die. nog Luitenant
zijnde, met verlof van het Ministerie van
Marine, als scheepsopperhoofd en Supercarga, te koopvaardij gevaren had, den '10
Febr. 1826. uit Texel, met de Wilhelmina
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en Jlfaria, met oogmerk, om zijne lading,
})estaande in Ncderlandsche en Duilsche fahrijkgoederen, op de 008t- en de Westkusten van Zuid-Atnel'ica te gelde te maken én
daarmede in Chitla en Neêrlands Indië voordeel te doen.
Na tweemaal .Mante Pïdeo, aan den mond
van de Rio de la Plata en ook Rio de Janeiro
aangedaan te hebben, voer hij, de zuidpunt
van Zuid-Atnerica om, naar ralpara~jso
en vervolgens, de kust langs, naar Al'ica.
Van hiel' bezocht hij de binnendeelen van
zuidelijk Peru en zeilde daarna naar noordelijk Peru,. Na hier Gua~jafJuil, benevens de rivieren Machalla en Tumhez hezocht te hehben, keerde hij weder naar PaiJha
terug, welke zeestad, negentig jaar vroegel', door den Engelschen Admiraal ANSON ,
verwoest werd, en naar Calläo.
Vervolgens kwam hij weder te Arica en daarop te
Hay, de haven van Al'equipa, waa I' hij andermaal het hinnenland van Peru bezocht.
Eindelijk rerliel hij deze kusten voor goed
rn stevende naar de Salldwichs-ei landen.
Hij hezocht het cilallli Owhaihie, waar de
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beroemde COOK., door de Sandwichs-eilànders (onder welke later hel Christendom eo
eene Europische staatsregeling is ingevoerd
geworden) vermoord werd, - de baaijen
Karakakoea en Kaïroa, en voer vervolgens
langs de eilanden Mowea, TallOerowa en
Rainie, naar Woa-hoe. Van hier stak hij
de Zuidzee over en kwam aan de Dieven-eilanden. Daarop liep hij de Zuidkust van FormOla langs, naar de baai van Canton in
China en vervolgens naar Manilla op het
groote eiland LUfon, het grootste der Philippijnsche eilanden en zot) groot als GrootBrittanniën. Nadat hij andermaal Canton
bezocht had (want de aard zijner bezigheden
bragt mede, dat hij meermaal op dezelfde
plaats moest aanleggen) keerde hij, door de
straat Sunda, naar het Vaderland terug,
alwaar hij, op den 1 Mei 1829, na eene afwezigheid van drie jaar en drie maanden,
behouden aankwam. Men had op de gansche reis geen ongeluk gehad en slechts éénen
der manschappen verloren.
Zoo hebben wij dan onze voorgenomene
taak ten einde gebragt , jonge Lezers! Wij
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wenschen dat gij het verhaal der togten onzer landgenooten met genoegen en belangstelling zult gelezen, en hen op hunne reizen,
met de kaart naast u, zult gevolgd hebben;
want deze behoort men bij de hand te hebben, indien men door he t lezen van reisbeschrijvingen zijne aardrijkskundige kennis
verlangt uit te breiden. Hebben wij, met de
mededeeling dezer verkorte reisverhalen
uwen weetlust opgewekt en u aangespoord,
om u, in het vervolg, verder te oefenen in
dit gedeelte van de geschiedenis der Nederlanders, dan zal deze onzo geringe arbeid
niet vergeefsch geweest zijn.
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