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MoskoviE,
PERSIE EN IN DIE:
Verrykt met

Driehondert kunftplaten,
Vertoomende

Deberoemſte lantſchappen en ſteden, ook de byzondere dragten, beeſten,
gewaſſen en planten, die daar gevonden worden:
Voor al

D E R Z E IL V E R

OU D H E D EN,

En wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het

Heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde

Ho F van P E R S E Po L I s,
By den Perfianen TCHILMINAR genaemt.
Alles door den Auteur zelf met groote naeukeurigheit na 't leven afgetekent,
en nooit voor dezen in 't ligt gebragt.
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Doorluchtigſte Vorſt, Genadigſte Heer,
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hooge wysheit Uwer

Hoogvorfielyke

Doorluchtigheit en pryswaerdige kennis van alle ver
maerde overblyfſelen der Outheden is niet alleen door
hare recht Vorſtelyke en *zeer
2 voortreffelyke ſchriften
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aen de geheele werrelt bekent, maer inzonderheit my
door Hare byzondere genade en gunſt gebleken, en
by monde betekent: wanneer ik na het afleggen van
beide myne reizen in myn vaderlant wedergekeert
meer dan eens de onverwachte eere genoten heb van
Haer genadigh bezoek tºontfangen, en my daer in te
verheugen. Hier door beſpeurt hebbende den on
gemeenen yver Uwer Hoogvorſtelyke Doorluchtig
heit in het naeukeurig onderzoeken myner tekeningen
en aenmerkingen op de reize genomen,en de zucht tot
eenige oirſpronkelyke ſtukken, die Zy waerdig geacht
heeft geplaetſt te worden in Haeralom beroemt kabinet,
heb ik my verſtout deze bladen Haer op te dragen en
toe te wyden. En wat Vorſt kon ik gevoegelyker toeei
genen de beſchryvinge dezer tweede Reize, met zoo
zware koſten, moeite, en arbeit ten einde gebragt en
in het licht gegeven, zynde, niemant te na geſpro
ken , my geen Vorſt bekent , die met gezonder
en uitmuntender oordeel, de zaken van dezen aert op
haren prys weet te ſchatten, en te onderſcheiden? In
derdaet ik heb my laten voorſtaen dat ik der goedt
keuringe,die Uw Hoogvorſtelyke Doorluchtigheit over
dit gering werk gedaen heeft, zou te kort doen, in
dien ik by anderen eenigh oordeel zocht over een

boek, dat alleen van kenners wil op de proef geſtelt
worden. Wat my aengaet, ik twyffele geenſzins of
Uw Hoogvorſtelyke Doorluchtigheit zal alles wat ik
uit de genadigſte gunſt zyner Czaarſe Majeſteit over
Moskovie, een lant voor dezen zoo zeer niet bekent,

heb onderzogten aengetekent, niet alleen onderzoeken,
om de naeuwe verbinteniſſe van het doorluchtig Huis
Uwer Hoogvorſtelyke Doorluchtigheit met dat van
zyne Czaarſe Majeſteit, maer ook in mynen arbeit
be
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behagen vinden. Met het zelve vertrouwen ſtel ik
de Outheden van Perſie, hier breedelyk verhandelt,
en de overige aenmerkingen der Indiën aen Haer
doordringend oordeel, aen welks onpartydigheit en
regtvaerdigheit ik reden heb van niet te twyffelen.
My is derhalven niets overigh dan te bidden dat Uwe
Hoogvorſtelyke Doorluchtigheit dit werk onder Hare
genadige beſcherminge neme, het welk Haer met
de uiterſte eerbiedigheit wort opgedragen van,

Doorluchtigſte Vorſt, Genadigſte Heer,

Uw Hoogvorſtelyke Doorluchtigheits

Ootmoedigſten en onderdanigſten
dienaer

CoRNELIS DE BRUIN.

A EN DE N LEZE R.
22 Y N meening is niet u met een lange voorreden op te hou
Nden tot aenpryzinge van dit boek, dat zyne waerde niet van bui
# ten, maer van binnen ontfangen moet, als hebbende u voor oogen

te ſtellen zaken, die van my onderzocht en ondervonden geen
# grooter aenbeveling kunnen erlangen, dan met zich zelve naekte
E===s lyk te vertoonen. Want van geene andere maek ik hier gewagh,

-

my niet hebbende laten gelegen leggen aen het geen anderen gezien, of ongezien,

uit een ongegrondt verhael der Reisbeſchryveren hebben te boek geſlagen. Onder
welke ſchoon gevonden worden mannen, die te achten zyn om hunne waerdig

heit, of geleertheit , of naeukeurigheit in het doorgronden veeler zaken, hun
in het reizen ontmoet, zal men echter bevinden dat ze of uit onagtſaemheit veele

dingen voorbygegaen, of door quaedt begrip verkeerdelyk aengetekent hebben,
of door gebrek van bequame gelegenheit onbequaem zyn geweeſt tot navorſchen
van alles.

Want wat Ruslant aengaet, ſchoon Sigismundus, Vryheer van Herberſtein,
Adam Olearius, de Graef van Carlisle, Gezant van Karel den II. Koning van
Engelant aen den Czaer van Moskovie, Alliſon in zyne Reize naer Ruslant, en

anderen eenige gedenkwaerdige dingen aen de werrelt hebben medegedeelt, echter
is er niets grondigs van hun verbeelt, omdat voorheen noit aen eenigh vremde

ling geoorloft is geweeſt de minſte ſchets van ſteden of geweſten onder dat ge

# van geluk te ſpreken hebben,

die de
eerſte geweeſt zyn , aen wie zyn Czaerſche Majeſteit toegeſtaen heeft alles af te
tekenen wat in zyn Ryk gevonden wert. Van welke gunſt wy ons in der daet

biet behoorende te maken.

Waerom

niet ſpaerzaem bedient hebben, het geen u blyken zal uit de afbeeldingen van een
groot getal der merkwaerdigſte ſteden, gezichten van lantſtreken, gebouwen,
kleedingen, en meer andere dingen. Hier by komt nogh de beſchryving der ze
den van dien lantaert , en meenigvuldige veranderingen onder het gebiet van
dezen tegenwoordigen Monarch voorgevallen, en andere byzonderheden, die
niet hebben kunnen komen tot kenniſſe der voorgaende Schryveren.

En niet anders is het gelegen met Perſie, en het van outs befaemde Hof van

Perſepolis, waer van wel veelen zich onderwonden hebben te ſchryven , maer de
meeſte van hun hebben de doorluchtige overblyfſels, die daer te vinden zyn, of
niet, of half, of in het voorbygaen maer en terloops gezien en aengetekent, en
daer uit geſmeedt een verhael , dat meer zweemt naer eenige verdichte hiſtorie
of Roman, dan naer eene waeragtige ontdekking van zaken, aen het weten van

welke zelfs den allergeleerdſte vernuften veel gelegen was. Waer door zy oir
zaek zyn geweeſt van vele dwalingen en verkeerde verbeeldingen, door de leze
ren opgevat. Pietro della Valle en Don Garzias de Silva Figueroa, Gezant des
Konings van Spanje aen Schah Abbaes den I, Koning van Perſie, zyn wel de

voornaemſte der genen, die iets met waerheit hebben kunnen melden van deze
aenmerkelyke gedenktekenen der outheit. Als men evenwel de Reisbeſchryvinge
des eerſten, en de gedenkſchriften van het gezantſchap des laetſten inziet, zal
men licht beſpeuren, dat zy op deze plaetſen zich weinigh hebbende opgehouden
dus geenen tydt gehadt hebben om alle de ſtukken van het dus genoemde Chil
menar grondelyk te onderzoeken. Hieruit is het gebeurt, dat ze als in de
vlucht geſchoten hebben,en dus in hunne verbeeldingen geweldig verbyſtert zyn ge
weeſt.

Niettemin had de geleerde Heer Iſaak Voſſius voor dezen voorgenomen

uit de Verhaelboeken van Don Garzias de Silva eenigh onderzoek over Perſepolis
uit de oude Schryveren te doen, en dat met het tegenwoordige Chilmenar over
een te brengen, van welk voornemen hy gewagh maekt in zyne aenmerkingen
over Pomponius Mela. Maer de doot hem overvallende is naer allen ſchynoir

zaek geweeſt van het niet volbrengen zyner beloften. Over het beſtaen der voor
noemde Schryveren zullen wy ons niet verder uit laten , nochte de waerde of

onwaerde huns arbeits in de weegſchael leggen, opdat wy niet ſchynen met
eens anders werk te verkleenen het onze te willen verheffen, of eenigh meerder

aenzien of luiſter daer aen te geven , hier in geruſt zynde dat by de ſtukken bly
ken
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ken zal hoe verre zy het wit, dat zy beoogden, hebben misgeſchoten, en hoe
veel nader wy het rechte oogmerk bereikt hebben. Het zy genoegh dat wy tot
hunne verfchoninge zeggen, dat de behoorlyke tydt, die § toe vereiſch wert,

van hun niet aengewend is, het zy hunne onagtſaemheit, of onbequame gele
genheit voortgebragt hebben de ydele verbeeldingen, waer door zy zich zelfs en
de werrelt misleit hebben.

Ons inzicht is heel anders geweeſt. Want gelyk het onderzoeken dezer out
heden het voornaemſte oogmerk dezer tweede reize geweeſt is : zoo hebben wy
ons der moejelykheden, en gevaren, die daer aen vaſt waren, met een door
ftaende gedult getrooft, nochte ons ontzien eenigen arbeit , moeite, en tydt,
om tot onzen wenſch te geraken, en allen lezeren, geleerden en ongeleerden vol
doening te geven zoo veel in onze magt is geweeſt, met een onveranderlyk en
onverzetbaer beſluit van noit af te wyken van het richtſnoer der waerheit , zon
der welke alle arbeit vdel en vruchteloos is...

Van de zware koſten aen het toe

reeden dezes werx gehangen wil ik niet reppen , dewyl uit het beſchouwen der
naeukeurige konſtplaten, die daer in voorkomen, niet bezwaerlyk te begrypen
is, dat van ons hier toe groot gelt geſpilt is. Want geen licht hebbende ge
ſchept uit de plaetſen der oude
, die van Perfepolis en zyne overblyf
ſelen gewagen, hebben wy deze aftekeningen alleen op het geleide van een om

§.;

zichtigh en naeukeurigh oogh in dien ſtaet gebragt, dat wy u de volkomenſte
verzekering kunnen geven van hare geheele overeenkomſt met de ſtukken, naer
welke zy afgebeelt zyn.
Evenwel hebben wy ons zelven zoo verre niet gevleit, dat wy geloofden niet
eenige misſlagen te hebben kunnen begaen. Dat zy verre. In tegendeel hebben
wy tot onze geruſtheit dezen arbeit vertoont aen mannen ervaren in de outheden,
en hun gevoelen daer over verzocht. En wy hebben het geluk gehadt van te ver
ſtaen hun algemeen genoegen over het beſchouwen der aentekeningen en afbeel
dingen van zaken, die voor het grootſte gedeelte meer dan tweeduizent jaren
-

langh verduiſtert, zich nu bloot ſtellen voor het oogh van alle weetgierigen. De
ze zelve vrienden, welker zedigheit my verbiet hunne namen te melden, heb

ben ook op onze bede alle deze printen vergeleken met de oude Schryveren, met
welke zy daegelyx omgaen, Herodoot, Xenofon, Diodorus Siculus, Strabo,

en andere, en daer uit bevonden dat ons ontwerp geheel overeenkomt met de
befthryvinge van het aloude paleis van Perfepolis, die in hunne aentekeningen
te vinden is. Ja dat meer is, verwondert en vernoegt zynde over het geen zy
met hunne oogen zagen, hebben zy, om dezen arbeit te verryken en op te he
melen, niet alleen hunne gedagten over de verbeeldingen, gelegenheit, en om
trek dezer outheden op het papier geftelt, maer ook daer bygevoegt eene wyt
loopige beſchryvinge der Koningen, nevens die van den Godtsdienſt en zeden
der oude Perſianen, voor zoo veel die betrekkelyk was tot de beſchryvinge van
Perſepolis , opdat daer uit eenigermaten de overeenkomſt onzer aentekeningen
met de gedenkſchriften der ouden mogt begrepen worden.
Dogh omdat in het uitgeven van j niet wel te ontgaen is de afgunſt en
bedilzucht veeler menſchen, gewoon dingen te beriſpen, die ze zelfs niet we
ten uit te voeren, hebben wy, als zulk tegenſtreven wel voorziende, de oir
ſpronkelyke rotſen zelfs met hunne beelden en karakteren voor een gedeelte uit
en met ons gevoert. Zoodat het venſterſtuk in deze verbeeldingen op

ſº

et getal van 137 aengewezen nu nogh te Wolffenbuttel te vinden is in het Kabi
net zyner Hoogvorſtelyke Doorluchtigheit, den Heere Anton Ulrich , Hartogh
van Brunswyk en Lunenburgh : gelyk het geheele beelt, dat vertoont wort door
het getal van 142 , bewaert wort by den Edelen Grootagtbaren Heere Nikolaes
Witfen, Burgermeefter en Raedt der magtige Koopftadt Amfterdam ; zynde het
overige by my zelf te beſchouwen.

Tot meerder voldoening van uwe nieusgierigheit hebben wy ook in dit werk ge
vlyt eene Lyſt van alle de Koningen van Perſie, die dat lant geregeert hebben
ſedert de verwoeſting van Perſepolis tot dezen tegenwoordigen tydt toe , naer
den toeſtant hunner geſlachten, en orde van vervolging in de regeeringe , waer
aen wy niet twyffelen of gy zult ſtoffe tot vergenoeging vinden.
In
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In het beſchryven der zaken van Indie zyn wy met voordagt ſpaerzaem ge
weeſt, omdat ze beter bekent, en van anderen in 't breede beſchreven zyn. Het

geen wy evenwel daer zynde zelfs hebben gezien en aengemerkt, is met de zelve
naeukeurigheit , die wy in het doorkruiſſen van andere geweſten gebruikt hebben,
aengetekent en afgebeelt.
Dit zoo zynde, als het in der daet is, zyn wy echter zoo zeer niet geraekt
van liefde tot ons eigen werk, dat wy ons vaſt zouden laten voorſtaen voldoe
ning aen alle de werrelt te geven. Geenszins. Het is ons alleen genoegh de
goedtkeuringe gewonnen te hebben van voorname verſtanden, en , gelyk het
oude zeggen is,
'Principibus placuiſſe viris.
Vint evenwel iemant eenige gebrekkelykheit hier en daer, die van ons niet magh
beſpeurt zyn , wy zullen ons verheugen , als wy zien dat die van anderen ver
betert wort.
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Door

MOSKOVIE , en PERSIE naar INDIE, de
MALABAE RSE KUST, het Eilant

C E I L O N , B A T A VI E,
B A N T E M enz

HET EERSTE Hoof TsTUK.

Neiging des Schryvers tot een tweede Reize. Vertrek uit 's Gra
venhage. Komſt tot Archangel.
\\

K hebbe in den aenvang uitkomſt van myn eerſte omzwerven, zag
| myns werx allereerſt te licht hier over heen, en deed my de geva

# denken op ſchuldige ren, hoe groot ze ook mogten zyn, kleen
% dankzegginge aen de achten, en hope ſcheppen van een geluk

Goddelyke goetheit, op kig einde. Hier by quam dat ik, nu tot ry
Sº)， wiens geleide ik deze per jaren gekomen, begreep wat ik in
"tweede reis gelukkig be jonger tydt beter had kunnen aenleggen
gonnen, en ten einde gebracht heb. Waer en aanmerken: gelyk ook myne onder
aen ik dagelyx met geen minder vermaek vinding daar na , en het verkeeren met
dan aen mynen eerften togt gedenke: luiden van letteren, en minnaers van zelt

waer van ik de beſchryvinge mynen lant zame zinlykheden, my gedachten deed
genoten heb medegedeelt, gelyk die ook ſcheppen van dingen te kunnen aen den
daer na in de Franſche tael het licht ge dagh brengen , die grooter opmerking
zien heeft, met zoo veel genoegen van waerdigh waren. Want door den zelven
allerhande ſoort van menſchen, dat het trek aengezet, begaf ik my niet alleen tot
ſpoedig vertieren der Afdruxels my weder het bezichtigen veeler Kabinetten, maer
eenen trek heeft ingegeven, om ook deze leerde ook door myne eige drift en on
Reize te boek te ſlaen, en den lezer geen derrechting van de bezitters der zelve,
minder vermaek en nuttigheit by te zet veele fraeye dingen, alom geacht, zoda
ten, dan hy in de eerſte genoten heeft. nig opzetten, dat men ze konde voor
Na dat ik dan mynen togt van negen bedervinge bewaren, of in krachtig nat,
tien jaren geheel naer mynen wenſch had gemeenlyk Spiritus genoemt , ingelegt
afgelegt, was ik, in myn Vaderlant we medevoeren, of overzenden. Dus trachtte
dergekeert, zoo weinigh magtig my te ik te geraken aen veel gevogelte, beeſten,
ontſlaen van den grooten luſt tot het be en viffchen, en die op dezelve wyze te be
zien van vremde Landen, Volkeren, en handelen en te bewaren. Dezelve luſt ſtrek
Zeden, dat ik wel haeſt een beſluit nam te zich uit tot veelerhande zeegoet,ook bloe
van my tequyten van myne belofte, in de men, planten, kruiden, en vruchten met
Schryver voorrede van myn eerte Werk aen den hunne bladeren, naer het leven met koleu
#" Lezergedaen, en eene nieuwe reize over ren op doek, of met waterverw op papier
VE een Moskovie naer Perſie en Indie aen te van te brengen. Dit alles echter was maer ſie
en bywerk: zynde myn voornaemfte
tweede gen. Een voornemen van zulk een ge raet
º wicht kon niet anders dan mishagen aen oogwit de overblyfielen der Outheden,
.." myne voornaam te vrienden, die bekom door my te beſchouwen, te onderzoeken,
mert over den uitſlag my voor oogen en de behoorlyke acnmerkingen daer over
r

ſtelden alle de ongemakken en gevaren, te maken: en ondertuſſchen myn gezicht
die op zulke togten onvermydelyk zyn. en aendacht te laten gaen over de voor
Mynyver echter, geſterkt door de goede naemſte dragte 'A en kleedingen, zeden,
ods
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Godsdienft, ftaetkunde, regering, aert, onder eenige Groenlandsvaerders, die ons
en eigenſchap der volkeren, ook de ma verſlag van hunne reize en vangſt deden:
nieren en gebruik ontrent de geboorte, gelyk wy de volgende dagen nogh andere
trouw» en begravinge der menſchen, in eerſt in 't gezicht, en daer na by ons kre
die vremde geweſten woonende , en lan gen. Den agtſten liep de wint weſtelyk,
den en ſteden met zulk eene naeukeurig waer op by ſchoon weder alle zeilen wer
heit te doorreizen, dat ik, als voorheen, den bygezet. Dogh de wint Z. Z. Ooſt
eene beſchryvinge daer van, met de waer draejende, zeilden wy N. Ooft aen, en
heit gehcel en al overeenkomende, konde kregen met het vallen van den avont de
maken, en, als het ſpreekwoort zegt, uiterſte eilanden van Noorwegen in 't

oog, zoo nogtans dat de betrokke lucht

door myne eige oogen zien.
Ver
trek uit
’s Gra

venhage.

Ik vertrok dan wel gemoet wederom en regen ons belette het lant te beſchou

uit 's Gravenhage, myne geboorteplaets, wen. Den negenden bevonden wy ons
in den jare 17o1 op den 28. van July te zyn op 61 graden hoogte, blyvende de
des avonts naer Amſterdam. In welke lucht betrokken, en by wylen met regen
ſtadt vertoeft hebbende tot den 30ſten der doormengt, gelyk de volgende dagen. In
zelve maent, vertrok ik met de gemeene deze zee dus omzwervende werden wy

kaeg naer Texel, daer ik den laetíten der eenige zeer groote Viſſchen gewaar, ge
maent ten vier uren na den middagh aen meenlyk Hillen genoemt, zynde ſcherp
nam. Hier vernam ik dat het Oorlog van kop, en ſpits van bek. Naderhant zagen
, genaemt Oudenaerden, waar op wy ook jº. andere, genoemt Pots
Kapitein Roemer Vlack bevel voerde, koppen om hunne dikke koppen, om ons
om de Moskoviſche ſchepen te geleiden, ſchip zwemmen. Deze dieren zyn wel
dien zelven morgen ten negen uren was in tienmael grooter dan de Bruinvifen , en
zee geloopen, nevens vyf of zes Koop wel zoo langh als een ſloep, en veel dik
vaerdyfchepen , gereedt naer Archangel ker nogh naer gelang der lengte. Men
te zeilen. Het vaertuigh, waer mede ik vintze alleen hier om de Noort. Met ge
gezint was over te ſteken, nogh niet in durige verandering van wint en weder,
Texel zynde, was ik genootzaekt te ver dan met vlakke , dan met holle zee,
toeven tot den eerſten van Auguſtus: op lichtte de 16 dagh der maent met filte en
welken dagh ik my eindelyk des morgens heldre lucht zoodanigh op, dat wy on
ten tien uren aen boort begaf. Ik bevont trent zeven uren des morgens, het lant in
dit ſchip te zyn een ſchoone Fluit, ge- 't gezicht kregen: te weten, de buitenſte
naemt St. Jan Baptiſta , gewapent met klippen of gebergten der Noordkuſt , Ge

#.

agt ftukken kanon, en bemant met agtien aengetekent in de kaert Loeffoert.

Dit bergte

perſonen, hebbende tot Schipper Gerrit gebergte is tamelyk hoog, maer in ver-E rd
Buis van Sardam. Wy laveerden met een ſcheide deelen afgezondert en geſcheiden, kuſt,
W.Z.W. wint ten Weſten naar Texel, na gelyk de print No. 1. aenwyft. Wat ver
dien ik met de kaeg weder te rug gezeilt der voortgevaren, tekende ik ook het
was, om my aen boort te doen zetten, ra overige eilant met den anderen uiterſten
kende kort voor den middagdaerten anker. hoek, by welken zich nogh eenige klee
Van daer zeilden wy den zºen der maent ne klipjes vertoonden, mede gerekent als
des morgens ten negen uren, engeraekten vaſt aan het zelve eilant, gelegen naar
een uur na den middagh in zee.

Toen
-

giſſing 2 of 3 uren van ons af: als te zien

verliet ons de Loots, dien ik met eenige is in No. 2. Wy zeilden met andere fChe
brieven belaedde om myne vrienden ken pen, by geval ontmoet, in filte voort,
niſſe te geven, hoe verre ik met de reis by wylen weder ziende een ſoort van
gevordert was. Hier op zetten wy den Viſſchen, die wel zoo langh waren als
koers N. W. ten Noorden aen tot den een half ſchip, ook dik naer de lengte,
avont, wanneer wy N. N. Weft aengin en overzwaer van kop : onder welke aen
gen: vertoonende zich voor onze oogen eenige te zien is zekere verbeelding van
onderricht werden van
ontrent tien ſchepen , waer van eenige trappen, zoo
menſchen,
ãº,
doot gezien hadden.
naer Hollant, andere naer het Ooſten wil

den. Des middernachts kregen wy ſtil In d'Ooſtzee vertoonden zich ook zekere
te, die bleef duren tot den morgen, den Vogels, onze Eenden of Duikers niet on
derden der maant, tot dat by den middagh gelyk, dogh kleener en fpitter van bek,
een luchtje uit den W. Z. Weſten begon boven op het lyf zwart, en onder wit
te wacjen. Den vierden methet begin der van koleur.

Dezen nacht, en den vol

genden dagh, den 17 der maent, was
het zeer miſtigh en regenachtig weder,
wanneer ten 8 uren ons een ſchip op zy
quam, den 3o July van Hainburg afgeva
ren , en geſchikt naer Archangel. Het
wint N. N. ten Weſten, wanneer wy weder bleef even miſtigh en benydde Ons
verſcheide ſchepen ontmoetten, en daer het gezicht des lants. Ten leſte helderde
Dagwacht leiden wy het met een ftyve
koelte N. ten Weſten aen , met buijig
weder, en kregen weder eenige ſchepen
in 't gezicht, die het op verſcheide oor
den gemunt hadden. Den vyfden was de

het
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het op, en bracht het lant ons onder lant nogh konde hebben. Maer den dagh
d'oogen. In ſtilte voortgevaren bereikten daer aen klaerde het weder op, zoodat wy
wy de hoogte van 70 graden, 36 min., en toen lant zagen. Even benoorden de

bevonden ons te zyn by het lant van Lop Lambasku geraekt hadden wy ſchoon we
e , en een hoog en ſteenachtig ge der, en eenen goeden Z. Z. Weſten wint:
ſº
O. ten Zuiden van ons. Šiš. waer over wy met reden verheugt waren,
't zelve lagh een Frans ſchip, waer van de nadien wy met miſtigh weder niet zouden
fchipper metzyn floep aenöns boortquam. hebben durven zeilen, om het gevaer,
Hy verſtont niet dan Franſch , en geen dat we liepen van het lant niet te kunnen

van ons volk buiten my een woort daer myden. Dus hadden wy de zee moeten
van : zoodat ik hun te dienen had voor houden. Dit lant, hier ter rechter zyde Kuſt
tolk, wilden wy met den François in ge leggende, was de Lapſe kuſt, ſtaendeyan LºP
fprek komen. Hy was, zeide hy , vyf onder het gebiet van den Czaer van Mos- "
maenden te voren vertrokken van Bajoene kovie, gemeenlyk genoemt de vafte kuft
naer Groenlant, en van daer wederge van Laplant. Deze ſtreek beſtaet in een
keert , bragt 9 viſſchen met zich , waer niet al te hoogh gebergte, dat langs de zee
van hy'er eenen 4 of 5 uren van hier had heen, overal byna van gelyke hoogte is ,
bekomen , hopende ontrent deze kuſt meeſt rosagtigh in 't aenzien en onvrucht

nogh eenige op te doen , wes hy ons baer. De ſneeu vertoont zich in 't ge
vraegde, of wy'er geene vernomen had bergte op vele plaetſen, en zet zich in holen
den. Hy wert van onzen Schipper beleef te zamen, daer ze zonder te ſmelten blyft
delyk ontfangen, en aen het praten ge leggen. Toen kregen wy groote ſtilte,
Vrem raekt, verhaelde , dat een der Viffchen, zoodat wy weinigh vorderende het anker
de Wal nu gevangen, in plaets van baerden tan den 29 lieten vallen, om niet agter uit te

"

den had, dié vyf duimen langh waren,
en uitgemaekt had 32 vaten ſpek , en
zout 7: vaten zout: welk zout achterop zynen
der Wal-nck zat. Hy voegde daer by dat zulks
" meermalen bevonden was, en dit zout te

dryven: dat we evenwel na weinig tydts
weder ophaelden om het opkomen van
een kleene koelte uit den Ooſten, welke
toenemende wy nader by het lant heen

zeilden Z. ten Ooſten aen. Wy hadden

toen meer dan een ſchip in 't gezicht, en
geraekten eindelyk den 30 der maent in
de witte zee, zoo genoemt, om dat het
water witter is dan de Oceaen, die groen
achtigh, en dicht aen Ruſlant bruinach
tigh is, door den loop van verſcheide ri
een geneesmiddel gebruikt, en was, ver vieren, die daer in vloejen. Het verhe
haelde hy, in voorige tyden zoo gemeen vene hier voorbygezeilt zynde, kregen
of bekent niet, waerom er toen veel gelt wy veel vlakker lant beneven ons, ten
mede gewonnen was. Wyders roemde hy deele met kreupelboſch bezet, gerekent

Bajoene gerafineert, en dan naer onze en
andere landen verzonden wert. Het was,
zeide hy, voor de vrouwen een bequaem
middel om hetaengezicht te waſſchen, dat
'er zulks van ophelderde, als ofze een
nieuwe jeugt kregen. Het wiert ook als

dat zyne lantSluiden de eerſte waren ge ontrent op een goed uur afſtants. Ten agt
weeft, die den togt op Groenlant onder uren bevonden wy ons benevens het Kruiſ- Kruiſ
nomen hadden. Wy zagen nogh 7 Sche ſeneilant, dat zeer ſteenagtigh is, leggen-ſeneilan"
pen hier ontrent, en wendden het met de ter rechte zyde dicht by de vaſte kuſt,
den avont zeewaert in. Telkens verander bezet met verſcheide kruiſſen, die men
de het weder, en hielt ons zoo gaende tot verder opkomende al meer en meer in
Hee den 20. der maent; wanncer wy des mor 't gezicht krygt. Dus voortvarende ver
lan, Lop-gens ten agt uren het Eilant Loppe Z. lieten wy deze kuſt, en kregen dus Rus Ruſlant.
pe. ' Ooſt naer giſſing 6 of 7 uren van ons had lant vaſt in 't gezicht, zynde onze koers
den leggen, zonder dat wy het echter genomen Z. W. ten Zuiden : waer door
door de betrokke lucht konden bekennen; wy den graeuwen hoek, verre van 't lant
blyvende het weder, hoewel het zomwy uitſtekende, ten Ooſten van ons kregen.
len eenige hope van opheldering gaf, ge Ontrent den avont zagen wy 17 ſchepen
durigh j en miftigh: zoodat wy ook onder het lant ten anker leggen, en daer
op den 24 der maant , op den morgen, op aenzeilende raekten wy een uur voor
zoo verre niet van ons konden zien, als middernacht by haer, nevens twee Engel
het ſchip lang was. Op den 25 vonden wy ſche ſchepen, leggende op drie vadem
de hoogte van 72 graden, 23 min., kre water voor de rivier van Archangel: zyn
Een

Walk ge
vangen.

gen met den avont ſtilte, en des nachts de naer de gemeene rekening tien uren
weder een ſterken miſt. Gedurende wel van de Stadt. Des morgens den 31 der
ke duiſternis een groote Valk op ons ſchip maent bevonden wy ons met 21 fchepen
quam vliegen , die door eenen van by een te zyn, waer onder 1 | Hollantſche,
'tſcheepsvolk met de hant gegrepen, ech 8 Engelſche, en 2 van Hamburgh. Hier
ter niet aen het eeten te krygen was. De verſtonden wy dat de ſchepen twee dagen
miſt en regen bleef al duren: zoodat men voor ons uit Texel gezeilt, hier ter plaet

den 27 geene de minite kennife van het

ſe mede waren komen ankeren. Het was
A 2.
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*
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zcer ſchoon weder: zoodat wy de lootſen rond gezworven, niet tegenſtaende dat wy
verwachtten om aenſtonts binnen gebragt vier ſchippers in de ſchuit hadden.

Ein

te worden. Maer vergeefs: waarom een delyk het vier van 't Eilant in 't oogh
der Hamburgers beſloot zonder loots bin krygende troffen wycen Rus vaertuig, by
nen te zeilen: dat hem qualyk bequam, geval daer ten anker leggende, aen. Het
vermits hy aanftonts aen den gront ftiet , was reeds middernacht, en de regen
en daer op bleef zitten, aen de ſlinker zy overviel ons : zoodat wy goet vonden in
de der rivier. Het was geen wonder, de het vaertuig te treden, en in het zelve den
wyl de Ruffen, zoo als wy hier verſton dagh af te wachten, dewyl'er toch geen
den, alle bakens hadden wechgenomen kans was om acn lant te geraken, van

tegen den overlaſt der Zweden, die voor wegen de groote duiſternis en ondiepten.
eenige weken met eenige ſchepen hier Anderzins ware onze meening geweeſt
voor de rivier geweeſt waren, en grooten aen lant te gaen, en een goet vier in
ſchrik veroirzaekt hadden. De Engel 't boſch aen te ſteken. De dageraet aen
ſchen over dit marren ook ongeduldigh gekomen zynde roeiden wy weder voort,
wordende, beftonden in den morgenſtont en bragten het ten zes uren tot Nove
ook den togt naer binnen met zes ſchepen Dwinkó, gelegen drie uren van de Stadt.
te wagen, waer van het cene, en , naer Verder op te roejen ſtont ons niet vry,

wy konden bemerken, ook het tweede
vaſt aan den grond raekten, dat de overi
ge deed te rug keeren. Maer na den
middagh zeilden alle de Engelſche ſche

Nove

P".

eer wy daer toe verlof verkregen hadden
van den Bevelhebber, die in de plaets ge

bood. Zy beſtaet in weinig huizen, hoe
wel men daer nu bezigh is met opwerpen
pen, nu van Lootzen verzien, naer de eener ſchanſe tegen alle vyandelyke aen
rivier, gevolgt van een onzer kleenſte vallen. Waer toe ook dient het vervaer
ſchepen, dat het zonder loots waegde, digen van drie Branders, nevens een zwa
en echter gelukkigh over de ondieptenra re groote keten, hebbende de dikte van
kende, binnen weinig tyds onder het eenen arm , die dienen zal om den toe
Hooilant ten anker quam: daer het ſchoo gang, die 90 vademen breet is, af te flui
ne weder, dat nogh duurde, ook veel ten. Tot welk wapenen en vreeren de
toe deed. Het lant vertoont zich hier aen Zweeden ſedert hunnen acnval gelegen
wederzyden, ſtrekkende zich uit met een heit gegeven hebben. Terwyl ik te wach
bogt innewaert naer de rivier , gelyk het ten had naer het gezeide verlof, hadt ik
van 't ſchip getekent zynde, zich vertoont tydt om het gezicht dezer plaetſe af te
op No. 3 alom met laeg geboomte bezet. tekenen, gelyk hier nevens te zien is, en
Den 2 der volgende maant bequamen wy te beſpeuren, dat alle de huizen wat van
alle, uitgezeit een Engelſch ſchip, loot de rivier afleggen. De Bevelhebber quam
zen, waer mede wy ten elf uren met eindelyk te voorfchyn, befehonk ons met

eenen Zuidelyken wint onder zeil raek een ſchaeltje brandewyns , en gaf ons het
ten , leggende Ooftwaert aen. Wy begeerde verlof. Dus weder voortroejen
voeren verſcheide ſtreken door , daer de quamen wy den 3" der maent, 3 uren
Komft
wy niet boven 15 of 16 voeten wa-voor den middagh, t'Archangel. Aen t'Archan

ters peilden, en quamen ontrent 3 uren
alle ten anker benevens het Hooilant, ge
legen ontrent 6 uren van Archangel, daer
wy het hooi nogh met ftapels op een za
gen leggen. Hier quamen ook de Engel
ſche en andere ſchepen ten anker , dewyl
het geene der zelveyryſtont naer de Stadt
te zeilen : moetende de ſchippers zich
yder in perſoon , derwaerts vervoegen.
Dit deed my beſluiten, my mede te voe
gen by den afvarenden hoop, en in de
ſloep te treden. Het was ontrent 5 uren,
toen wy van boort roeiden, met voorne

lant getreden nam ik myn verblyf ten y el
huize van eenen Nederlander, genaemt."
Adolf Bouwhuizen, en verſtont uit hem

dat de Zweeden daer onlangs waren ge
weeſt met drie Oorlogſchepen, een Fluit,
twee Galjooten, en een Snaeu, met voor

nemen om het dorp Moetjega, tien uren
van hier gelegen, te verwoeſten. En
het ware gelukt, zoo niet zeker Rus, ge
naemt Koereptien, dien zy voor Stierman
hun zulx ontraden had, by
rengende, dat, indien ze het beſtonden,
hun aenſlagh op Archangel zou verydelt
worden. Zy luiſterden naer dezenraedt,
en van gedachten verandert quamen nu ,
als vrienden, met Engelſche vlaggen ten
anker voor de rivier, die zy, na het in
nemen van nogh eenen anderen Rus, die

É.

men om den kortften wegh tuffen de Ei
-

landen door te kiezen. Maer wy werden
het ſpoor wel haeſtbyſter, doolende zoo
danigh, dat wy aen eene goede uitkomſt
begonnen te wanhopen. In deze verle
genheit eenen Rus met zyn ſchuitje vin hun voor tolk zou dienen, met twee Gal
dende, beſloten wy hem als wegwyzer jooten, en een Snaeu opzeilden, en den
aen te nemen, mits het vallen van den 15 van Juny 17o I. na den middagh on
nagt , die vaft met groote duifternis op trent 7 uren onder Nove Dwinko qua
handen ſchoot. Want wy hadden nu, men. Maer niet kleen was hun verbaeſt
|

!

zoo ik geloove, het kompas wel driemael heit, alsze zich aanſtonts voelden begroe
te Il
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NOVE DVINKO.

ten met kanon,datze daer niet gemeent had

eenen Loots in hebbende voor de rivier

dente zullen vinden. Waerom zygedwon leefleggen, en nu mede binnen wilde zei
gen waren het eene Galjoot en de Snaeu te len, raekte vaſtaendengront, daer het bleef
verlaten, en met de Sloepen de vlucht te ne zitten. Den volgenden dagh ſtak de wint
men naer het ander Galjoot, dat eerſt aen zoo heftig op, dat er geenevaertuigen kon- onweder.
den grontvaft gezeten hebbende nu wcder den bykomen, om het goedt daer uit te
vlot geraekt was. Hier mede begaven zy lichten. Dit weder duurde met zulk eene
zich naer hunne ſchepen, die voorde rivier hevigheit, dat het ſchip op den 6 der

- lagen, zynde het reeds middernagt, toen ze maent , na den middagh ſchielyk quam
van Nove Dwinko vertrokken, maer by te barſten, zoodat er binnen een half uur

dezen tydt desjaers zoo licht, of het helder tydts meer dan zeven voet waters in ſtont,
dagh ware geweeſt. Toen koelden zyhun en het volk genoegh te doen had, om
nen moedt aen den Viertoorn: dien zy ne hun lyf en goedt met eenig touwerk en
vens twee dorpen in brant ſtaken: waer van andere kleenigheden door middel van een
het eene genoemt wort Koeja, zeven uren vaertuig dat er by quam, te bergen : bly
van de Stadt, en aen dezelve zydegelegen: vende evenwel alle de Koopmanſchap, die

het ander Pellietfe,leggendeaend anderezy meeſt in tabak beſtont, daerin. Dit Schip
deder witte zee. Eenige dagen daer ontrent was zoo ſchoon, als hier oit was gezien,
gekruiſt hebbende vertrokken zy eindelyk. 3oo laſten groot, en bequaem tot voeren
Waer over de Ruſſen verheugt zich ver van 4o ſtukken kanon, ſchoon het er nu
grepen aen den wyn, waer van zy eenen maer 18 op had, en bemant was met 3o
goeden voorraedt vonden, en door onvoor perſonen. Door dit ongeval raekte het

zichtig fchieten van vreugde over hunne in korten tyt zodanig . water, dat er
Onge-verwinning, den brant joegen in een ton de zee over heen ſpoelde. Het was ge
luk door
naemt de Refolution, en gevoert by Kapi
buſpoe met buſpoeder, dat het ſchip voor een ge
der.

deelte deed opſpringen : zoodat er vier tein Brains. Deze ramp trof dit koſtelyk
Ruſſen gedoot, en twintig gequetſt wer ſchip : en geen minder ongeluk zou het
den. De Zweden, voor zooveel men heeft Hamburger gehadt hebben, dat den laet
kunnen te weten komen, verloren'er maer ſten van Auguſtus op den gront zeilde,
een eenigh man, die doot geſchoten van zoo het niet door het aenhouden van het

't Schip in de rivier, en dus in handen der goedt weder, waer door men gelegenheit
Ruſſen viel.

had van het meeſte goet daer uit te lichten,
Op den vierden der maent quamen ver was vlot geraekt. Anderſins hadden wy
ſcheide van onze Schepen voor de Stadt ten het voor onze oogen zien vergaen. Want
anker, en het laetſte op den zeſten daeraen: het zat vaſt op een gevaerlyker plaets dan
nadat voor af onderzocht was, of ze eenige het Engelfche. Vanzulkgevaer waren wy
verbode waren in hadden. Het Engelſch bevryt, die, nadat wy zagen dat het nu vlot
Schip, daer we van geſproken hebben, dat was, gelukkig naer binnen zeilden.
3
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Beſchryving der Samojeden of Samojuten. Hun aert , gele
genheit, en manier van leven.
ET was de elfde der maent, toen lyx daer van kan onderſcheiden, te meer

H#

zeker vrient met zich de ri ook omdat de mannen zelden baerden

vier deed oproejen, om te gera hebben: eenige maer alleen een weinigh

ken op zyn luſtplaets, 2 of 3 uren van de boven den mont, en de meeſte niets, dat
Stadt afgelegen. Eer wy daer aen qua miſſchien bykomt door het eten hunner
Zy dragen alle mede
men, traden wy aen den waterkant uit, miſſelyke

#

om in het Boſch te gaen bezichtigen een een onderkleet, gemaekt als een borſtrok,
Samo
volk,
dat den naem draegt van Samoje en broeken van de zelve ſtoffe. Aen de
jeden.
den, dat in de tale der Ruſſen zoo veel beenen hebbenze laerzen, meeſtal wit,
betekent als Menſcheneters, of zichzelf behalven dat die der vrouwen met zwarte

-'-

eters. Dit is een ſlagh van menſchen byna
geheel wilt, die in deze geweſten langs
de zee in groote menigte worden gezien,
en zich uitſtrekken tot heel in Sibe
rie, of Sibirie, als anderen zeggen. Dit
volk, een gezelſchap van zeven of agt
mannen,

reepjes Zyn. Het garen, datze gebrui
ken, maken ze van zenuwen der beeſten.

In de plaets van neusdoeken bedienenze
zich van het ſchrapſel van Berkenhout,
dat heel in malkander krult. Dit hebben

ze altyt by zich, niet alleen om hun zweet

en ontrent zoo veele vrou af te vagen, maer ook zich daer mede te

wen, onthielt zich in 5 verſcheide tenten, reinigen, als ze hun gevoeg gedaen heb

hebbende by zich 6 of 7 honden, die ben, zoodat onder hen nog eenige plaets
yder aen een paeltje byzonder vaſtgebon voor de zinlykheit ſchynt overgelaten.
den, op onze aenkomſt een groot geraes Hunne tenten zyn gemaekt van baſten van
maekten. De bezigheden dezer menſchen boomen, met lange reepen aen een ge
beſtonden in het maken van riemen, gie naeit, die tot onder op # gront komen,
ters, ſtoeltjes, en andere diergelyke din en alle tocht buiten ſluiten, zoodat er

gen, die ze gemeenlyk in de Stadt, en geen wint in ſpelen kan. Boven zynze
aen de Schepen te koop brengen. Het open voor het uitgaen van den rook, en
hout, daer toe noodigh , halenze naer ontrent die opening geheel zwart, daer
hun welgevallen uit de boſſchen, arbei ze anders geel en rosagtigh van verwe
dende hier aen de vrouwen zoo wel als de Zyn. Zy onderſteunen ze met ſtokken,
mannen. Wat hun geſtalte aengaet, zy die boven uitſteken. Voor den ingang,

zyn gemeenlyk kleen van perſoon, in die ontrent vier voeten hoogh is, hangt
zonderheit de vrouwen, die ook zeer een groote lap van dezelve baſten, die ze
kleene voeten hebben. Alle zynze bruin oplichten, wanneerze in-, en uitgaen. In
en geel van koleur, onaengenaem van we het midden dezer tenten ſtokenze vier.

zen, hebbende de oogen meeſt langwer Zy houden het lyf meeſt al by geſtorve
pigh, en de wangen uitpuilende. Zyheb beeſten, als Oſſen, Schapen, Paerden,
ben hun eige tael, dogh gebruiken ook en andere doode krengen, die zy op de
die der Ruſſen. De kleeding der man wegen vinden, of van anderen tot een

nen en vrouwen is al op eene manier, gift ontfangen, nevens het gedarmte en
gemaekt van Reevellen. De bovenrok verdere ingewanden van alle zoodanige
komt van den hals tot aen de knie. Het beeſten. Dit alles koken zy, en nuttigen
haer of bont dragenze buiten, dat de het zonder zout of broot. Terwyl ik
vrouwen van verſcheide koleuren dragen: daer was, hing er een groote ketel, ge
die daer nogh tot ſieraet aenhechten eeni laden met deze lekkernyen, over 't vier,
ge reepen van root en blaeu laken. . An zonder dat iemant zich roerde om het
dere verſieren het nogh wel met lapjes ſchuim, dat onder 't koken dik en bol
van de gemelde ſtoffen. Het haer hangt wert opgeworpen, daer af te ſcheppen.
hun alle wilt om 't hooft, en is geheel In de tent lag aen alle kanten een gedeel
zwart. Zy ſnyden het nu en dan met te van raeu paerdevleeſch, een afzichtige
vlokken af. De vrouwen hebben eenige voorraedt. Alles bezichtigt hebbende,
vlechten haers , waer aen ze tot ſieraet maekte ik er een ontwerp van , gelyk
ronde ſtukken van koper hangen, nevens hier op N°. 4. te zien is. Terwyl ik daer

een reepje van root laken, dragende een mede bezigh was, quamen mannen en
bonte muts op het hooft, die van binnen vrouwen daer een gezicht afnemen met
wit, en van buiten zwart is. Zommige redelyk goedt oordeel : en het ſchcen of
hebben het haer wilt om 't hooft hangen, zeer gevallen in hadden. In eene der

gelyk de mannen, zoodat men haer naeu tenten lag een kint van agt weken in een
wieg
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wieg of krebbe, zwemende wel naer het my zat, toen ik het kint in de wieg te
dexel van een doos, van geelagtigh hout. kende, zoo miſſelyk en ontſtelt werd,
Boven het hoofteinde was een halve hoep, dat het bloet hem uit de neuze ſprongh,
hangende aen twee touwen, die boven en hy van benaeutheit de tent ruimen
aen een der houten vaſt waren. Rondom moſt, hoewel wy ons hier tegen al ge
was een graeuwe doek tentswyze boven wapent hadden, en met voordacht den
met een opening. Van ter zyden ſlaenze tabak en brandewyn daer toe gebruikten.
de wieg op, om het kint daer uit te ne Het was evenwel geen wonder: want de Stank
dit
men, en weder in te leggen. Het is menſchen zelfs hebben alle een zeer ſtin van
volk.

mede in dezelve ſoort van doeken gewon kenden reuk over zich: dat men, als men
tot hen nadert, aenſtonds gewaar wort.

den, die op drie plaetzen met een toutje
vaſt gebonden worden, by de borſt, b
de middel, en by de voeten. 't Hooft
en een weinig van den hals latenze bloot.
Hoe afſchuwelyk deze menſchen waren,

Waer van ik voor het naeſte denk , dat

hun dagelyxe ſpys, zoo ſlordig toebereit,
en ingeſlokt, de oorzaak is.
Ik bereidde my zelf om uit zulk een

zoo was nogtans dit jonge wicht niet on onaengename verblyfplaets te ſcheiden,
aengenaem van wezen, en tamelyk blank. en verzogt op hen, dat ze met eene der
Myn ontwerp hier geheel te voltrekken voornaemſte vrouwen, die op het ſierlyxt
leedt de tydt niet, nochte de gelegenheit, te naer hunne wyze gekleet was, wilden by
meer om dat eenige vrouwen met hare kin my komen t'Archangel, om zich te laten

deren in 't boſch geweken waren. Waerom ſchilderen. Zy beloofden my dat, en vol Hy
ik beſloot het opmaken uit te ſtellen, totdat voerden hunne belofte, na weinigh da ſchildert
een Sa
ik wedergekeert zoude zyn. Wy vorder gen tyds. Ik voltrok ook de ſchildery, mojeedſe
den dan onzen wegh, en quamen op de en geef u hier de verbeelding daer af op WIOll,
luſtplaets, daer wy wezen moſten, aen. N°. 7. Daer in ziet men hoe hunne
Terwyl ik daer was, bracht men my kleederen van Reevellen gemaekt zyn,
des morgens verſcheide ſoorten van geko vertoonende het bont daer van doorgaens
zelfza- leurde Rapen , die er ſchoon uitzagen. geſiert met breede witte, graeuwe, en
nige waren purper blaeu, gelyk by ons zwarte ſtreepen. Dit vroutje was niet Zinlyk
de blaeuwe pruimen: eenige graeu of wit anders opgetoit, dan of het een bruit wa toiſel.
eelachtigh , doorgaens getekent met re geweeſt. Van het hooft tot de voeten
zondere ſchoone ſtreepen, zoo rood was alles even keurlyk en net, om op het
als vermiljoen, andere weder als ſchoone behaegelyxte in de ſchildery voor te ko
lak, zoo aengenaem voor 't oogh, als men. Zy lette ook ſtip op myn wenken,
een Anjelier wezen kan. Ik tekende en ſtont geſtadigh uit zich zelve in duſ
eenige met waterverf op papier, en eeni danig een fatſoen , hebbende zulk een
gezond ik gepakt in een doosje met gevallen in het werk, dat een ander,

droogh zant naer het Vaderlant , aen daer by zynde, jalouzy hier uit opvatte,
eenen vrient, minnaer van zulke zelt en klaegde dat ik haer weigerde te ſchil
zaemheden. Myne aftekeningen bracht deren. Maer ik vergenoegde my met de
ik daerna t'Archangel : maer zy quamen moeite tot deze aengewend, en gericht
der ongeloofelyk voor, totdat men de om ze in myne herberge te krygen, daer

#

tOt

# daer by bracht.

ik van voornemen was den man ook af te

Zoo weinigh was daer van dien lantaert

beelden. Ik deed dit paer volx hier toe Hy
y geven er u de afbeelding eenige dagen by my blyven. Om de ſchildert

opgelet.
van op No. 5.

ſchildery bevalligſt uit te werken, dacht En Sa.

Den 13 der maent begaf ik my we my dat zyne winterkleederen beſt dienen mojeed.
der naer de Samojeden, die ik verlaten zouden. Waerom ik hem dezen dosliefſt
Tenten had. Daer gekomen tekende ik eene deed aentrekken. De opperrok was ge-, Zynge
der Sa- hunner tenten van binnen, die aen beide heel van bont, vereenigt met den muts,"
mojeden de zyden open geſlagen was, om des te dien hy op 't hooft had, en op de wyze
beter daer in te kunnen zien.

Dus ne

van een hemt moſt aen- en uittrekken,
dergezeten had ik eenen myner vrienden zoodat men van zyn lichaem niets kon
ter ſlinker , en drie vrouwen ter rechter zien, dan alleen de trony. Want hant
zyde nevens my, waer van eene het wieg ſchoenen van gelyke ſtoffe waren al mede

ie naer myn behagen vaſt hielt, in tegen
woordigheit van eenen der mannen, ge
lyk wy dat op No. 6. vertoonen.
In deze tenten leggen aen beide de
zyden gemeenlyk eenige Reevellen,
waer op zy zitten en ſlapen, zoodat uit
dit broejen, gevoegt by het ongehavent
handelen der ſpyze, die gemeenlyk al be
dorven is, een geweldige ſtank ontſtaet.
Waer door zeker vrient, die benevens

aen de mouwen van den rok vaſt. Waer

om hy, als het gezicht ook ware bedekt
geweeſt, veel eer de gelykenis van eenen

beer dan menſch zou gehadt hebben.
De laerzen waren met een reepje onder
de knie vaſt gegeſpt. Dit gewaedt is zoo
warm, dat hy, om dat de ſtoof in myn
kamer tamelyk heet geſtookt was, meer
dan eens zynen rok moſt uittrekken, en
buiten gaen om zich wat te verkoelen.
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Hy ſtaet hier afgetekent op No. 8.|paert was ontrent 30 jaren out, dogh
met eenen darm in de hant, ten teken dat

º

1. Zy zulk voedfel gebruiken. Eenige an-1

vet. En hy fprak daer zoofmake
van, als men in 't Vaderlant van eenen

dere darmen ziet men nevens hem leggen (ſchoonen Os doet. Ik ſchilderde daer by

#."
i.

paertshooft. Want juiſt een van zyn Rheebeeſten, en onder op
by een
op dien dagh was hem een paert, dat op den gront zyn boogh en pylen, die naer
vereert, daer hy vol bly 's lants wyze met het ſcherp uit den koker
fterven
ſchap mede naer zyn woonplaets in 't boſch fteken, ãº ehecht aen een reepje, waer

gereden was, na dat hy het gedoot en aen een plat beentje is, dat voor een geſp
gevilt, en my den kop om af te ſchilde verftrekt, hun nevens den boogh op den
ren ſº had: dat hy noode genoegh rug hangt, komende het reepje over de
deed, dewyl zulke paerdekoppen by #. linker ſchouder voor over 't lyf. Voor
volk meer in waerde gehouden worden, op den gront ziet men de ſpys leggen van

dan by ons de beſte kalfskoppen.

is ,
Dit deze Rheedieren, die witte mosWact
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waer van wy in het vervolg ſpreken zul uit den mont 5 en verder verhit zynde
len. Ik tekende ook zyn troni in't byzon hygenze als de honden. Tot het vangen Hoeze
evangen
der , en grooter dan al het andere, om van deze dieren gebruikt dit volk drie #worden.
des te beter de wezentlyke hoedanigheid ſoorten van pylen. De eerſte is gemackt
af te beelden, gelyk hier nevens te zien is. op de gemeene wyze voor met een punt:
Dewyl ik myn kamer beneden op den de tweede heeft twee punten : en de der

gront hadt, deed ik den geſchilderden de is voor ſcherp, hebbende de gedaente
met zyne rendieren en ſlede binnen ry van een beitel, gelyk aen de verbeeldin
den, en tekende voorts alles af, om te gen te zien is. Deze pylen noemenze, Pylen
er Sa
vertoonen, op welk eene wyze de bee als de Ruffen, Streli ; gelyk ze een pyldmojeden.
daer voor geſpannen en gement wor Sterla, en eenen boogh Loeck noemen.
CIl.
Alsze uitgaen om Inkhorens te ſchieten,
Sleden
Deze ſleden zyn
8 Ryn hebben ze nogh eene andere ſoort van py
derSa lantſche voeten lang, breet 3 en 4 duim, len, gemeenlyk genaemt Tamaer. Deze
mojeden.
na voren opwaerts, even als onze zyn voor ſtomp, en naer de gedaente van
chaetſen. Hy zat achter op de ſleede een peer gemaekt uit been, of hoorn, of
met de beenen onder zich, of liet het ook uit hout, om deze beeſten te dooden
eene buiten de ſlede afhangen. Voor zich zonder hun vel of bont te beſchadigen,
had hy een plankje, dat boven ront of dat om zyne waerde in zyn geheel dient

º

tº:

#:

ovael liep: ook achter zich een diergelyk, te blyven. Deze jagt geſchiet in den Jagt op
maer wat hooger, houdende in zyne ſlin wintertydt, wanneerze onder hunne voe-fºn
kerhant eenen langen ſtok met een knop ten binden zekere ſoort van houte ſchaet Schaet
voor aen , dienende om de beeſten daer ſen, die wel vyf voeten lang zyn , en ſen.
mede voort te ſtooten. Aen beide dezy eenen halven breet. In het midden is een
2

den waren voor aen de ſleede twee hout

leren.

riemtje, dat over 't voorſte van den voet

jes, die gelyk een katrol draeiden, waer ſluit, en van daer ſtrekt een ander, dat
over de riem of toom liep, die tuſſchen de hiel van agter vaft hout. Met dit tuig
de pooten der beeſten komt, tot onder ſpoeden zy over de ſneeu en heuvels met
aen den hals, daer die aen een breeder groote gezwintheit, zettende zonder op

Hier houden dan den eenen, dan den anderen
mede wort de ſleede voortgetrokken, voet voort. Deze ſchaetſen zyn onder
hebbende de beeſten nogh een riem bo bekleed met vellen van Rheepoten, zynde
riem om den hals loopende vaſt is.

ven om 't hooft, daer nogh een andere, het haer onder geſtelt, dat het naer ach
die tor den room dienr. aen vaſt is, dien ter ſtryken kan. Zoo dat het, als ze te
de voerman in zyn rechte hanr heeft. gens hoogren opkomen, zich terug zet,
Maer om dit gefpan en het loopen der waer door ze een ſteun hebben om niet
dieren beter te begrypen, deed ik de Sa achter uit te raken. In d'eene hant voe
mojeden 2 ſleden inſpannen, en voor elke renze eenen herdersſtaf, waer aen voor
ſleede 2 dieren zetten.

Dus reed ik met

een ſchopje is, waermede zy de ſneeunaer

hun de rivier over en weder over, daer ik de Rheen werpen, als zy die in 't gezicht

toen met voordacht uitſtapte om alles krygen, om hen te jagen naer den kant,
naeukeuriger aen te merken. Toenmaek daerze de ſtrikken, om hen te belagen,
te ik ook een kleene ſchets hier af, en geſpannen hebben, wanneerze te verre
bevont, dat het geen in myn kamer ge zyn , om hen te beſchieten. Aen 'tan
maekt was, door de Samojeden niet naer der einde van den ſtok is een rond hoe
behooren was geſtelt. Deze verbeelding peltje van ontrent vier duim in zyn dia
wort u vertoont op N°. 9.
meter, van binnen met toutjes ruitswyze
bevlochten:
waer van ze zich bedienen
Alle
paerden,
gelykik
op
de
rivier
Schrik
der #er-bemerkte, het zyze voor ſleden loopen, om zich by wylen te ſtutten en op te hou

den voor of niet, begeven zich ſchichtigh op de den. Want de punt van den fiok, die
vlucht, zoodra ze deze rendieren met de een weinigh door 't hoepeltje komt, ſteekt
Samojeden in 't gezicht krygen, dat mee in de ſneeu, en het hoepje ſtuit daer op.
nigmael zelf in de Stadt gebeurt : zoodat Wanneerze nu die beeſten hebben gedre
hier uit blykt dat de paerden een afſchrik ven naer de ſtrikken, rakenze daer vaſt
hebben van deze dieren en menſchen. als in een fuik. Dan loopenze toe, en
Snel Deze rendieren loopen zoo gezwind, ſchieten ze alle, die niet ontvluchten, of
heit der datze de paerden in ſnelheit overtreffen. los partelen, doot. Zy verkoopen de
Rendie
Noit zienze naer gebaende wegen, loo vellen, of gebruiken die, als gezegt is,
lČIl,
de Ren
dieren.

pende overal maer recht toe, naer de voor kleeding, en eten het vleeſch. Voorts
ſtreek, daer hun voerman begeert tewe generen zy zich met het voorttelen der
zen, en ſtekende, wanneerze eenen ſnel tam gemaekte. Die verkoopenze ten
len vaert hebben, het hooft zoo vooruit, deele, en ten deele gebruikenze hen des

dat de horens hun op het bovenlyf komen.

winters voor hunne ſleden.

Van zweeten weten ze niet: maer moede

Als een der

wilde mannetjes met een tam wyfje komt

wordende hangt hun de tong ter zyden te ſpelen, doodenze het jong dat er van
B

komt
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komt, omdat hun jongen, drie of vier
dagen out geworden, zich aenſtonts in
de wilderniflen begeven. De tammezyn
een heel andere ſoort. Die blyven in de
boſſen loopen ontrent de hutten. Zoo

allengs weder naer zich haelt. 'T gebeurt
ook wel dat het beeſt, zoodra het door

het byten van het zout water voelt dat het
gewond is, van zelf naer boven komt,
en dus aenſtonts doot geſlagen wort. Het
datze, als ze die hebben willen, hen met doodebeeſt gebruiken ze voor ſpyze: het
roepen weten tot zich te lokken, wan vel voor kleeding: en de traen, die er af
neerze hun eenen ſtrik toewerpen, waer komt, verkoopenze. In deze zeejagt is Gevaer

de#n in ze verſtrikt en gevat worden. Zy zoe zomtyts wel gebeurt, dat de Zeehont zoo in deze
dieren.
-

ken hun eige ſpys, die witte mos is, die ſnel met de harpoen voortging, dat de "S"
in de moeraſſen groeit. Dit aes wetenze jager geen tydt had om zich van de lyn,

te vinden, al legt de ſneeu des winters die hy om 't lyf had, 't ontflaen, en ge
een pick hoog, die ze dan met hunne nootzaekt was zich door het geweldig
pooten zoo verre wech krabben totdat ze trekken van 't beeſt in zee te laten ſlepen,
der ſpyze magtigh worden : waer by ze en dus elendig verdronk. Diergelyk be
wel meeſt alleen leven, hoewel ze ſom drogh ſtellen ze ook in 't werk op de
tyts hoi en gras eten by gebrek van hun Rheejagt. Want bekleedt met Rhee- s
Beſchry-gewoonlyk voedſel. Deze beeſten zyn vellen, waerdoor ze by die dieren onken
ving der de harten niet ongelyk, hoewel in alle baer zyn, voegen zy zich tuſſen de tam
* deelen wel zoo zwaer, dogh korter van me Rheen in, en naderen dus de wilde,
pooten , gelyk de afbeelding daer van om hen te ſchieten, houdende zich altoos
aenwyſt. Zy vallen meeſt witachtigh van onder den wint, dewyl deze beeſten on
koleur, hoewel er graeuwe onder loopen. gemeen fterk van reuk zynde, hen anders
Onder aen de pooten zit een hoornagtige zouden gewaer worden. En op deze wy
ſtoffe, zwart van koleur. Hunne ho ze bereiken ze hun oogwit, en gaen met
rens vallen alle jaren af, dieze in het voor de vangſt ſtryken.
jaer met nieuwe verwiſſelen. Om de ho
Alle deze dingen vernam ik uit de huis
rens zit een velagtige ruigte, die tegens vrou van den Samojeed, die haren man
het aenkomen des winters daer af valt. vergezelſchapte, terwyl ik bezig was met
'
Deze beeſten leven gemeenlyk maer agt hem te ſchilderen. Zy was eene der fraei
water of negen jaren. Behalven deze jagt, die fte en aerdigfte, die onder dit volk te vin
jagt.
te lant geſchiet, ſtellen ze er ook een aen den waren. Ik zocht ook haer gunſt te
te water, om de Robben of Zee-honden winnen, om te gemakkelyker te verne

te belagen, die zich in de maenden Maert men naer al wat ik van deze natie weten
en April in de witte Zee onthouden, daer wilde. Hier toe deed my grooten dienſt
ze, gelyk het gemeen gevoelen is, van een goede bak, gevult met brandewyn,
Nova Sembla naer toe komen om voort

drank, waer aen de vrouwen hier te lan

te teelen. Zy ſpelen boven op het ys.
Welken ſtandt de Samojeden, in vremt
toegetakelt, zoodat ze niets min
É.ewaedt
dan een menſch gelyken , waerne
men, om hen dus onverwacht te verſchal
ken; 'tgeen op deze wyze toegaet. De
Samojeden begeven zich over 'tys, dat

de zich zoo wel als de mannen zoo vol

hoop tuimelen. Dit gebeurde deze vrou
ook, dewyl geen ſchaemte haer dat ver
biet, dat den man geweldigh tot lachen
verwekte. Zy rees egter weder op, en
begon toen bitterlyk te weenen, en eenen

by wylen een half uur van 't lant in zee

vloedt van tranen te ſtorten.

vaſt legt, ter plaetſe daer deze dieren
zich onthouden. Zy hebben eenen ſtok
aen het ende beſlagen met een harpoen,
en ontrent twaelf vademen langh. Hier
mede gewapent onderkruipenze op hun

deze dronkenſchap, (want dat verhael
de my de Juffrouw in 't huis, daer ik
ſchilderde ) quam haer te binnen dat ze

zuipen, datze in 't gaen waggelen en over

Teweten in

kinderloos was, hebbende vier kinderen,

die ze ter werrelt gebragt had, verloren,
nen buik deze beeſten,
met ſpe gelyk dronke luiden dikwyls op het een of
len bezigh zyn : maer houden zich ſtil, ander voorwerp vallen, daarze op blyven
zoodra zy merken dat de dieren eenige malen. Met haer op zekeren dagh in ge
beweging gewaer worden. Als ze we ſprek geraekt zynde, verhaeldeze my de
der aen ’tſpelen zyn , kruipenze weder gewoonte van de kinderen te begraven,
zachtelyk voort, totdat ze zoo verre ge dat zeltſaem toe gaet. Als kinderen, die
vordert zyn, dat ze hen kunnen bereiken, nogh geen vleeſch geproeft hebben (want
Dan ſchietenze plotſelyk toe en treffen de dat gevenze hun niet, voordat ze een jaer
dieren: die zich gewond voelende met de out zyn, maer voeden hen zoo lang met
harpoen, daer een lyn aen vaft is, naer de borſt,) komen te ſterven, windenze
het water keeren. Zy de harpoen dus in hen in doeken, en hangen hen in 't boſch
'tlyfhebbende viert de Samojeed de lyn, aen een boom. Hunne zeden zyn voorts zeden
die om zyn lyf vaft is , totdat het beeft zeer vremt en verſchillende van die van der Sa

.*

door de wond overmeeſtert eindelyk in andere volkeren, waerom ik alle moeite moeden.

handen van den vanger raekt, die de lyn | aenwendde om er zoo veel bericht

van te

kry
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Als'er woorden.

My quam te binnen dat de
een kint geboren is, gevenze het aen- heilige ſchrift getuigt, dat de heidenen,
ſtonts eenen naem naer den eerſten, die ſchoon de wet niet kennende, echter door

krygen, als my mogelyk was.

by geval in hun tent komt, menſch of de natuur de dingen der wet deden , en
beeſt.

Of gaenze uit, ze vernoemen het ik beſloot hier uit dat deze menſchen ook
kint naer het eerſte dat hun buiten de tent eenige
in hun geweten had
Godts
ontmoet, menfch, beeft, of vogel: ook den. Hier over dan gevraegt, antwoord dienſt
der
wel naer het geenze eerſt in 't oogh kry de hy, dat hy nevens zyne lantsluiden ge Samoje

...;

#. een rivier,

een boom , of iets an loofde dat er een Hemel en Godt was, den.

ers, daer het gezicht op valt. De kin by hen genoemt Heyha, dat zoo veel is
deren, die ſterven, nadatze den ouder als Godtheit: datze vaſt ſtelden dat er niets
dom van een jaer bereikt hebben, leggen grooter nochte magtiger dan Godt was»
ze tuſſchen eenige planken, en begraven en dat alles van hem afhing : Dat Adam
hen zoo in d'aerde.
de gemeene vader aller menſchen is, van
Hunne
Indien deze menſchen zich willen be Godt geſchapen of afkomſtigh: dat Adam
huwly
geven in 't huwelyk, zienze naer eene in den hemel is, maer zyn nazaet noch
ken.

vrou om , en handelen by maniere van

in den hemel noch in de helle: dat alle

koop met haer naeſte bloetverwanten niet die goet zullen gedaen hebben komen zul
anders, dan wy gewoon zyn te doen, als len in eene plaets verhevener dan de hel,
wy een paert of os koopen... Dus geven nochte van pynen weten, en in tegendeel

zy voor een vrou twee, drie, of vier eene hemelſche vreugde genieten. Zy
Rheen : welke beeſten in 't gemeen ge- dienen ook hunne afgoden, bewyzen eer

ſchat worden op 15 of 20 gulden. Zybiedigheid aen de Zon en Maen, en an
betalen deze ſomme ook wel in gelt naer dere hemeltekenen, ook aen het een of
de voorwaerden, waer op de koop geſlo ander beeſt, ofte vogel, na het hun in den
ten is. Op deze wyze nemenze zoo vee zin komt , op hope van eenigen zegen
le vrouwen, als zy onderhouden kunnen, daer door te ontfangen. Voor hunne af
hoewel men'er vint, die maer eene vrou

goden ſtellen ze ook zeker yzer, waer

begeren. Gebeurt het dat de aengenome aen ze verſcheide ſtokjes hangen, ontrent
vrou hun niet behaegt, ze brengenze den zoo dik als het hecht van een mes, en een
vrienden, van wien ze gekogt is, weder vinger lang, wezende puntigh aen het

t huis, die ook gehouden zynhaer weder eene einde: waermede zy een menſchen
naer zich te nemen, mits dat de man al hooft willen verbeelden. Want ze ſteken

leenlyk mift de waerde, die hy daer voor daer eenige putjes in , die quanfuis voor
betaelt heeft. Maer andere Samojeden,
die zich langs de zee en in Sibirie onthou
den, trouwen wel op gelyke wyze, maer
verkoopen, als men my verhaelt heeft,
hunne vrouwen, als ze hun niet langer
aenſtaen.

Sterft onder hen de Vader of

Moeder,zy begraven hen niet, maer hou
den hun gebeente altydt by zich. Ook
heb ik uit ooggetuigen, dat ze hen tot
hooge jaren
en uit dien hoof
de onbequacm geworden tot den arbeit,

§§

oogen, neus, en mont verſtrekken. De
ze houtjes bewindenze met een reepje
|Rheevel, en hangen daer een beere-of

wolvetant, of andere ſnuiſtery, aen. On
der hen is iemant, dienze den naem ge
ven van Sjaman of Koedieſnick, houdende

Samo

hem voor hunnen Prieſter, of liever To- jeedſe
Prieſter

veraer, en geloovende dat hy hun alle ge of Too.
luk en ongeluk kan voorzeggen: ofzy uit-vºra,
gaende met een goeden vangſt zullen we
derkeeren: of iemant ziek zynde zal ſter

in 't water verdrinken. Zyn'er mannen' ven of weder gezont worden, of wat des
geſtorven, zy graven een kuil in d'aerde, meer van dien aert is. Als ze uit hem be
en leggen hen daer in, in hunne volle klee geeren te verſtaen wat hun nakende is,
ding, zoo als zy die by hun leven gedra komt hy by hen. Gekomen binden ze hem

#. hebben,

en ſtoppen denkuil met aer CCIì i. van touw om den

hals, en ver

e toe. Benevens hen hangenze aen eenen ſtikken hem zoodanigh dat hy als doot ter

boom den boog, en pylkoker, ook een 'aerde valt. Een goede wyl dus gelegen
byl, een ketel, en al wat de overledenen hebbende,begint hy zich weder te bewe
in hun leven mogen gebruikt hebben. Op gen , en eindelyk geheel te bekomen.
die wyze begraven ze ook de vrouwen, Wanneer hy zyme voorzeggingen in 't werk
zonder iet verder daer by te doen.
ſtelt, loopt hem het bloet uit de wangen,
Aldus kenniſſe gekregen hebbende van dat ophout, als hy van hun ſcheit, en
deze zeden en gewoonte, werd ik bege- weder loopt, als hy by anderen komt,
rig te weten hoe het met hunnen gods-dien hy wat voorzeggen wil ; gelyk my
dienft ftondt. Waerom ik verzelt van beveftigt is van luiden, die dat dikwyis
myne vrienden aeneenen Samojeed op ze- gezien hebben. Deze toveraers hebben
keren dagh een goeden teug brandewyns|op hunne kleederen veele platte ſtukken
gaf om hem met wat meerder openhartig-|yzer, ook ringen van dezelve ſtoffe, waer
heit te doen praten. Want dit volk is mede zy in het aenkomen een groot ge

anderzins ingetogen en ſpaerzaem van raes

ve":n.
2.

Die hier ontrent woo
11CIA
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nen hebben zulx niet, maer dragen voor dien hoofde, als hun vader geſtorven is,
hun aengezicht een net van yzerdraet, zyn gebeente altyt met zich, om daer me
waer aen allerhande tanden van beeſten

de eenige tovery aen te rechten. Voorts

hangen. Als zulk een Koedieſnick geſtor dienenze den duivel. Het wonderlyxte Won
ven is, bouwenze eene ſtellaedje van bal in hunne zeden is, dat zy den reizigers of: ""
ken, die boven en rondom geſloten is, vremdelingen aenſtonts hun vrouwen of #e
om bevryt te zyn van de wilde dieren. dogters aenbieden tot gebruik , het welk teleef
Hier leggen zy #. op gekleedt in zyn by hen een ſoort van hoffelykheit is, die heit.

beſte kleederen, en benevens hem zynen ze meenen aen onbekende menſchen ſchul
boogh, pylkoker, byl, en wat des meer digh te zyn. Zoo veel verſchillen de uit
is, bindende daerenboven aen de ſtellaed heemfChe zeden van die van Europe. De
je een of twee Rheedieren, zoo hy die by Rus, uit wien ik alle deze dingen ver
zyn leven gehadt heeft , die ze dus ſtont, verhaelde my mede, dat 5 of 6
van honger laten ſterven, ten zy ze weken reizens van de ſtreek, daer dit volk
los raken: want dan zynze vry. De ken woont, naer den zeekant, nogh een zeſtc

niſſe, die ik ſchepte uit luiden, die in de ſoort is, genaemt Laſatte-Soegiſſe, dat zoo
ze ſtreken bedreven waren, wert my na veel zeggen wil, als leggende Soegtſie :
der beveſtigt door een Ruſſiſch koopman, om datze den ganfchen winter leggen ot
genaemt Michael Oſtatiof, hierom in my- zitten in hunne tenten, die van walrushui
ne herberge door my verzogt : omdat ik den gemaekt zyn. Welke beeſten zy zoo
wiſt dat hy by winter en zomer door Si-raeu als ze zyn voor ſpyze nuttigen. In
birie naer China gereiſt, en veertien jaren deze tenten, heel diep onder de ſneeu
daer mede doorgebragt had. Hy was nu verborgen, houdenze ontrent vyf macn
een man 6o jaren out , dogh gezont van den huis. Wacromze voorraet van ſpys,
kennis en oordeel. Dees verhaelde my hier toe gedroogt, by zich hebben. Als
dat de Samojeden zich wyt enzyt verſprei de winter uit is, komenze weder te voor
den tot aen de voornaemite rivieren in Si ſchyn. Men verhaelde my dat de hier
birie, als Oby, Jieneſee, Leena , en A zynde Samojeden voor eenige jaren veel
moer, die alle in den grooten Oceaen beeſten van de Ruſſen met een ſcherp y
vloeien, zynde de lactft gemelde ftroom zertje, als een els, wiſten te ſteken onder
de uiterfte grens van den Czaer van Mos de korte ribben, of in d'ooren; waer door
kovie naer de zyde van China. Verder ze dan aen ’t quynen rackten en wechſtor
naer dien kant onthouden zy zich niet. ven. Welk ſtuk zy in 't werk ſtelden,
Jakoeten.

Ande
re wilde
İnatien.

Tuſſchen de rivieren Leena en Amoer vint om de geſtorvene dieren in hun magt te
men ook de Jakoeten, die een ſoort van krygen. Toen dit ruchtbaer wert, zyn
Tarters zyn, ook de Lamoetkie, die zich 'er veele gevangen, veele ook aen de bee
generen met Rheebeeften, gelyk de Samo nen, andere weder aen de ribben opge
jeden, wordende gerekent ontrent3oooo hangen ten ſpiegel van anderen. Des niet
in getal te wezen : een fors en tegenſtaende ſtelden ze deze kunſt in den

ſtrytbaer volk. Digter naer den zeekant

voorleden winter weder in 't werk.

Men

vint men nogh eene andere natie, die ze vatte hen by den kop, en ſlootze in naeu
Gaekogerie of Joegra noemen. Deze zyn we hechtenis. Zy wiſten echter uit te
den Samojeden in gewaed en maniere van breken, en zich te bergen, latende alleen

leven ganſch gelyk, en woonen in dewil een kint achter, dat de Lantvoogt voor
derniſſen. Zy ſlaen, even als de honden, zich heeft behouden, en op de wyze der

het gedarmte en ingewanden van alle beeſ Ruſſen laten doopen.
ten raeuw te lyf. Elke natie onder deze Onder de verdere berichten, die ik hier Nica
volkeren heeft haere byzondere tael. Na zynde ontfing, was ook, dat voor zeven eilant.
deze is er nogh een vierde ſoort van men-jaren een eilant, leggende aen de ſlinke
ſchen genaemt Korakie , voerende dienſ zyde van China, gevonden, en onder de
naem naer de lantſtreek, daerze zich ont-'gehoorzaemheit van den Czaer van Mos

houden, en levende mede op de wyze der kovie gebragt was: ſchoon het wel een
Samojeden. Hier by komt nogh eenan-jaer reizens van Moskou aflegt. Men

der geſlacht, genaemt 't Soegiſſe. Deze bevond dat het vrugtbaer was in het voort
menſchen ſnyden hunne wangen open, en brengen van ſabels en andere pelteryen ,
ſteken in de opening platte ſtukken van wezende nogh onbekent of er ook andere
Walrusbeenen, latende de wonden op de- rykdommen te vinden zyn. De menſchen,
ze wyze toegroejen, om het teken tot die het bewoonen, zyn niet anders dan
č)

ſieraedt te dragen. De mannen waſſen waer van ik zoo even gemelt heb.

Är
zich met het water hunner vrouwen, ge Terwyl ik hier was, viel'er den 18 der onweder.
lyk de vrouwenzich met het water hunner maent Séptember ontrent den avont een
mannen. Men hout dit volk voor zeer zwaer onweder, waerdoor veele daken

ſnoode menſchen, en hun gaet na, datze van de huizen werden wechgerukt. Ik
wonder ervaren zyn in de foverkunft. Zy had dien dagh het middaghmael gehou
geven dat ook zelfs voor, en voeren uit den by den heer Houtman , van geen
quaet
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quaet droomende. Maer zoo als ik by nen en vrouwen, by die gelegenheit ge
geval alleen aen deene zyde van zyn woo dekt met hun beſte gewaet , zich aen
ning wilde uittreden, vielen ſchielyk ftonts naer den waterkant begaven ; dat
eenige ſtukken en lange planken nevens geen onaengenaem gezicht gaf.
my van boven neder, waer op ik aen Den 14 October vertrokken onze laet derVertrek
ſche
ſtonts, zonder beſchadigt te zyn, de her ſte ſchepen naer het Vaderlant, geraken CIl I126T
tredt in huis nam. Niemant had in huis de alle gelukkigh in zee : uitgezondert #vader.
iets vernomen, zoodat yder met verbaeſt dat het ſchip de witte Arent by 't Hooi- lant.
heid uit my dit geval verſtondt. Maer lant aen den gront bleef zitten. Waerom

zy naer boven geſtegen, vonden welhaeſt men genootzaekt was de helft der

º:

de waerheit der zake , en het dak voor daer uit te lichten. Het welk met alle
het grootſte gedeelte open leggen: zoo naerſtigheit in'twerk geſtelt zynde, wert
dat ze zich verheugden dat ik er zoo af het weder vlot, dat naer allen ſchyn niet
gekomen was.
zou gebeurt zyn, ware het geen heelÉ.
Op den 25 dezer maent ontrent den weder geweeſt. Dus geredt quam het
Ruin middagh quamen hier van Moskow in als de andere, mede den 19 der maent
ſcÄDra- vier vaertuigen yoo Ruſſiſche Dragonders in zee.
gonders. aen. Het was zondagh: waer door man
-

III.

I4.

C O R N E L I S de B R U IN S

III. H o o F T S T U K.

Beſchryving van Archangel.

Overvloet van levensmiddelen.

Inkomſ der tollen enz.

| .gel ten N. Weſten heeft de Czaer vanpen wederzyden
met twee verſcheide .
opgaet. Hier langs zyn de vertrek
half uur van de ſtadt Archan

Scheep
bouwery
van den
Czaer.

eene ſcheepbouwery, die zich van
den gemeenen wegh voor 't oogh aenge
naem opdoet De op-en afkomende ſche
en varen daer voorby: gelyk er ook vee
e op anker lagen, om de overige van
Archangel af te wachten, en dan te ge
lyk naer 't Vaderlant te varen, toen ik de

ken , waer in, als gezegt is, yder zyn
wooning heeft. In de tweede party door
een diergelyke poort komende, ziet men
weder zulk een Palaet : aen welx einde

het Raethuis is, dat in eenige vertrekken

beſtaet. Om daer in te komen gaet men Ge
eenige trappen opwaerts, wanneer men rechthuis.

verbeelding daer van op papier bragt, die zich vint op een lange galery, aen wel
zich met N°. 1o vertoont, zynde de ſcheep ker ſlinke zyde de plaets van het gerecht,
bouwery aengewezen door de letter A. of het Gerechthuis is, onder het welk een
Aen den uiterſten hoek des lants ziet men

Archan

gel.

poort is, waer door men in de ſtadt komt.

een ſchip leggen in de Rivier, meeſtal In deze Palaet word mede recht gedaen,
volmaekt, uitgezeit het bovenwerk. Het uitgezeit aen den genen, die met de doot
dorpje daer by gelegen heet Strambol, geſtraft worden. Want dat geſchiet aen
verſcheide oorden naer voorſchrift van het
hier aengewezen met de letter B.
Wat de ſtadt Archangel belangt, zy is vonnis, daer over uitgeſproken. In dit
gelegen in het N. Weſterdeel van Mosko Hof worden alle goederen aen zyne Ma
vie, ten Noortooſten van de rivier Dwi jeſteit behoorende bewaert , waer toe

na, zoo als die na zes uren tydts van daer houte, ook eenige ſteene pakhuizen zyn

in de witte zee loopt. Zy ſtrekt zich opgerecht: waer van dan ook by avon
langs de rivier ontrent 3 vierde deelen tuur de koopluiden zich inſgelyx bedie
van een uur gaens. In de breette haelt zy nen. Als men door de derde poort is ,
niet boven het vierde deel van een uur. vertoont zich weder zulk een Palaet, waer

Het voornaemfte gebou, dat men hier in de goederen der Ruſſiſche koopluiden
Het Hof vint, is de Palaet of het Hof. Het is leggen, die daer mede hun verblyf hou
eheel van ſteen, in drie deelen afgeſchei den, zonder evenwel dat gemak te heb
É. , in welker eerſte van de rivier ko ben,
dat onze koopluiden genieten. De
mende aen de ſlinke hant alle de overzee

wegh voor deze Palaet is tamelyk breet,

ſche of buitenlantſche koopluiden hunne
goederen hebben, ook eenige vertrekken
tot wooninge, vermits zommigen, die
gemeenlykjaerlyx van Moskow komen ,
hun verblyf daer nemen, totdat de leſte

ſtrekkende zich uit tot aen de rivier. Te

gens den zomertydt , wanneer de ſche
pen hier ſtaen te komen, worden twee

groote bruggen van balken gemaekt, tot
een goedt ſtuk wegs in de rivier, om ge
ſchepen weder naer het Vaderlant zyn ver makkelyk de goederen te loſſen en te la
trokken. Dit doen ook de koopluiden, den, dat door verſcheide ſoort van vaer

die jaerlyx uit het Vaderlant herwaert tuigen geſchiedt, waer van de voornaem
aenkomen. Kort na het vertrek der leſte ſte pauzen of afgeſtroopte balken zyn.Wat
fchepen, die gemeenlyk in Oêtober van het kooren aengaet, |. wort meeſt door
hier zeilen , begeven zy zich in andere groote barken aen de ſchepen gebragt.
wooningen, tot dat de tydt gekomen is Het Kaſteel, waer in de Gouverneur Kaſteel
van op te trekken naer Moskow, dat in woont, is vry groot, hebbende inzich eene des Gou
de maenden November en December ge meenigte winkels, waer in de Rufen, die "
ſchiet, als de wegen bequaem zyn om hier ter jaermarkt komen, veele goederen
met fleden over de fneeu te ryden, en het te koop hebben. Het is met een houten
ſterk genoeg gevrozen heeft om te ra muur omringt, ſtrekkende zich de eene
ken over de rivieren, die telkens over te zyde daer van naer de rivier.
trekken zyn.
Wat de gebouwen aengaet,alledehuizen Ge
In het gemelde Palaet treedt men door zyn van hout, of om beter te zeggen, van bouwen.
een groote poort, wanneer men zich be balken, die in groote zwaerte aen een ge
vint in een groote vierkante opening. Ter zet zyn, dat van buiten aengezien den be
regter en flinker zyde van de poort inge ſchouwer vremt voorkomt. Dog van
treden zynde, heeft men gelyx den gront binnen zyn de voornaemſte huizen, by
de pakhuizen voor de goederen. Boven zonder die der overzeeſche Koopluiden,
dezelve loopt een lange galery, die men verzien met goede vertrekken, welker
wanden
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wanden effen en vlak zyn, ook wel ſier- megra, en twee voor d'omleggende plaet
lyk beſchoten met dunne plankjes, nadien |ſen. Zoodat het gebiet des Gouverneurs

e balken ten halve tot de bouwing geno-|zich nu niet verder uitſtrekt dan over de
Oyens.

men worden. Zoodat de vlakke zyde al-| KrygSmagt, nemende de Burgermeeſters
tydt binnen, en de ruwe buiten is. Yder het bewint der burgerlyke zaeken waer.
kamer heeft gemeenlyk haer eigen kachel, Alle jaaren komt hier een Gooſt of Tolle
of oven, waer in men ſtookt van buiten naer, tegens den tydt dat de handel ge

het vertrek. De meeſte ovens zyn zeer dreven wort, om de inkomſten van zyne
Majeſteit uit den Koophandel gade te

groot, en zoo gemaekt, dat het geenen
misſtant aen de kamers geeft, maer veel
eer tot ſieraet ſtrekt, alſze fraei gemaekt
zyn. Onder die van de overzeeſche natie

ſlaen, en voorts alles in te koopen dat het
Hof mogte van nooden hebben. Behal

ven dezen Gooſt zyn er nogh vier andere
(want dit is hier als een ſpreekwoort) telt perſonen, die hem voor Aſſiſtenten of
men alle de genen, die uit Chriſtenryk Byſtanders verſtrekken, en alles in zyn af

gereiſt zich hier onthouden, en zoo rein wezen waernemen. Men noemt eenige
en zinlyk huishouden, als de beſte in ons van hen Goſtieny-Sotni, willende zoo veel
vaderlant doen, ſierende hunne vertrekken zeggen als ondergckoorenen. Uit deze

met ſchilderyen, en anderen keurlykcn

kieſt men ook eenen Gooſt. Voorts wor

huisraedt.

Straten,

den nogh eenige luiden, welker getal
De ſtraeten zyn alom met balken be niet bepaelt is, uit het gemeene volk aen
legt, maer meeft al verbroken, en zoo geſtelt, zoo wel in de Dorpen als Steden.
gevaerlyk om te betreden, dat men wel Deze zyn gehouden zonder ſoldye alles
voor zich te zien heeft, zoo men geen op het gebodt der Gooften en hunne af

ongeval door het vallen wil krygen. Over hangelingen een rond jaer waer te nemen:
al in de ſtadt legt het zoodanigh overhoop voor zoo veel het betreft de tollen of in
van verbroke huizen en balken, dat het komften van zyne Majefteit. Zy wor
eenen ſchyn
eener verwoeſtinge, of den allerwegen geſtelt, ook wel des noot

3.

puinhoopen door brant veroirzaekt. Maer zynde verzien van ſoldaten om alle ſluike
des winters zyn alle wegen effen engladt ryen te weren, en de ſluikers met kracht
de ſneeu, die alles even zeer bedekt tegen te gaen. Dus hun jaer uitgedient

:

hebbende, worden'er weder anderen in

Out.

Kerken.

Men heeft hier twee kerken, eene voor hun plaets geſtelt.

Over

die van den Hervormden, en eene voor Wat de levensmiddelen hier aengaet, vloedt
die van den Luterſchen godtsdienſt. In van alles is volop: Gevogelte in groote van e
beide wort des zondags twee malen gepre

..";

en voor kleenen prys te kry-wensmid

dikt. Zy ftaen dicht by een aen de zyde gen. Gemeenlyk koopt men een koppel delen.
der rivier.

Benevens de Kerk woont de

patryzen voor vier ſtuivers. Van deze

Predikant. Tuſſchen zyn woning en de patryzen vint men tweederhande foorten.
Kerk legt het Kerkhof, daer alle die ko De eene ſoort, die zich meeſt op de boo
men te overlyden naer de wyze onzer lan men onthoudt, is vry goet, en van ver
we zoo als die in onze landen. Die van
den begraven worden. By
wort om de groote koude in de Kerken de tweede ſoort zyn, dat iemant wonder
geen dienſt geoefent, maer in een byzon magh toefchynen, in den wintertydt ge
der vertrek, gebout aen 't huis van den heel wit, wordende van de Ruſſen ge
Predikant, dat warm geftookt wort, om noemt Koeroptie. Men vint'er ook twee
het 'er te kunnen harden.
ſoorten van Tetters, vogels, die in groot

...

-

Gezicht

Het gezicht der ſtadt tekende ik van de te met onze Kalkoenen wel overeenko
der Stadt-rivier in een van onze fchepen, die daer men, en ſchoon van koleur zyn. De
ten anker lagen, gelyk ik de verbeelding mannetjes zyn meeſt al zwart, en ſchoon

daervangeef op Nº.1 I.Alwatkennelykis, donker blaeu. De wyfies wat kleencr,en
wort daer in ſyffer aengewezen, als i. Oe
ſpinje Bogeroedisza, of Kerk van de Ruſ
ting van Maria. z. de Luterſche Kerk.
3. De Gereformeerde Kerk. 4. Het Duit

graeu geſpikkelt. Beide hebben ze eenen

fchoonen rooden kring om d'oogen. O
vervloedigh zyn er ook de Hazen, waer
van men er een voor vier ſtuivers krygen

ſche Hof. 5. Ret Regthuis en Wapen kan. Zy zyn by wintertydt alle wit: de
huis van den Grootvorſt. 6. Het Ruſſi Konynen in tegenteel pekſwart, en wel
ſche Hof 7. Het huis van den Gooſt te bekomen. De Houtſnippen koopt men
aen de rivier ſtaende.

8. De Hooftkerk. voor twee of drie ſtuivers.

Veel Entvo

9. Het Kaſteel. Belangende het opper gels zyn'er, en onder die een ſoort ge
bewint aldaer, de Gouverneur bezat dat meenlyk genaemt Gagares. Zy vliegen
voor dezen onbepaelt in alle dingen. Maer zeer hoogh en ſnel, en maken in het
de wyze van regeren is in den voorleden vliegen een geraes, dat heel zweemt naer
jare verandert, en men is getreden tot het een menſchelyke ſtem. Met geen min
kiezen van vier Burgermeeſteren : waer der gezwindheit zwemmenze: maer loo

van 'er een hier ter plaetſe is: een te Kol pen kunnen ze niet, om dat de pooten
hun

--------
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hun achter uit het lyf komen.
De Rivieren zyn uittermaten visryk.
Rivieren.
Baers is er meenigvuldigh : zoo dat men
twintig menichen daar op onthalen kan
voor twintigh ſtuivers. Daer onder is
Vifthryke

cen foort, die wel kleener, maer ſmake

de belaſt is.

In dit lant wordt veel Bran

dewyn van kooren getookt, die goedt
en voor eenen redelyken prys te bekomen
is.

Zoo dat ook veelen der over zee

woonende natien dien gebruiken.
Wat de inkomiten der Tollen aengaet, inkom

lyker en zoeter valt, genaemt Karoetſe. die de Czaar jaerlyx van deze ſtadt zou ".
0ıīt:[a.
Welke ſoort ik niet meen dat in ons lant trekken, daer van is voor dezen geſchre
gevonden wort: waerom ik de moeite ven dat ze wel zouden beloopen een ſom
nam om er eenige van te leggen in Spiri me van drie hondert duizent rocbels.Maer
tus, om ze te kunnen bewaren. Zy zyn die rekening is verre mis. Want onder
van gedaente de Voren heel gelyk, bruin zoek hier op gedaen hebbende heb ik be
van kleur en eenigzins glinſterende van vonden dat deze inkomſten in vorige ty
ſchobben. Men heeft er ook veel wils den bedragen hebben alleen de ſomme van
-

van Snoek en Quabben, een ſoort van 189 of 190 duizent roebels ; zynde yder

viſch als by ons de Puitael, maer byzon roebel ontrent gerekent tegen vyf Hol
der ſmakelyk. Daer ontbreekt ook geen lantſche guldens. Van onze Schepen
Spiering, noch Pos, noch Voren, noch quamen daer gemeenlyk jaerlyx dartig of

Bot, noch Molenaer, noch Grondelingh. vyf-en dartig. Dan in dit jaer zyn'er on
Dan is er nogh een viſch dienze Garius fº veel geweeſt, makende ontrent
noemen, bruin van verwe, dogh lieffe et getal uit van yo, gelyk van de En
lyk om te eten, hebbende de groote van gelſchen ontrent 33. Zoo dat, als men
chelviſch. Alle deze viſſchen worden rekent de Hamburgers, Deenen, en Brec
ontrent vier uren van de Stadt gevangen mers, men een getal zal vinden van 1 o3
in zekeren inham van de Rivier of ftaende Koopvaerdyſchepen. De reden hier van
water. Ik behoeve niet te melden van is dat verſcheide Koopmanſchappen in ty
den Zalm, die yder weet dat van hiernaer den van vrede door de Ruſſiſche kooplui
onze en vremde landen gezouten en ge den wierden verhandelt en verzonden op
rookt alom wort verzonden.

Maer

º Riga,

Nerva, Revel, ook Koningsber

is ook witte Zalm, dien de Ruſſen noe gen en Dantzik.

Het welk nu voor het

men Meclma. Ik bequam'er hier eenen' grootſte gedeelte wegens den oorlogh met
gedroogt. Hy geleek wel eenen Roch , de Zweden is verhindert, en de Koop

uitgezet dat men achter uit het lyf twee manſchap op Archangel gebragt. - Waer
pooten zagh, by de Ruffen genoemt Pafc door het is komen te gebeuren dat zyn
ciskaet.

In dezen viſch vint men twee Majeſteit in dit jael voor tollen van Koop
muisjes, die zy miski noeinen, ook een manſchappen, als men rekent van het aen

ge traen, die de Rufen voor een genees komen der vroeg-tot het vertrek der na

Vleeſch.

middel gebruiken. Deze viſch wort ge ſchepen, en het afvaardigen der zelve,
vangen onder de kuſt der Lappen: waer heeft gehadt, 130 duizent roebels, dat
om hy niet dan gedroogt te bekomen een ſomme uitmaekt van 260 duizentryx
IS.
dalers. In deze ſoort van gelt moet vol
Vleeſch is er rykelyk te bekomen. Het gens verdragh de halve tol worden be
ſchoonſte oſſevleeſch wort verkogt voor taelt, de andere helft in goude dukaten.
eenen ſtuiver het pont. Een Lam ontrent Want zoo men den ganfehen tol in duka
tien weken out voor 15 ſtuivers. Een ten wilde betalen, men zouze weigeren
Kalf van den zelven ouderdom voor 30 of aen te neemen: in ryxdalers wel , het
40 ſtuivers, naer degelegenheit destydts. geen verſtaen moet worden van den bui
Kalkoenen heeft yder gemeenlyk op zy tenlantſen handel. De voornaemſte Koop- K
nen eigen hof. Men koopt vier of vyf manſchappen, die hier gebragt worden, #"
hoenderen, of een gans voor 6 of 8 ſtui zyn goude en zyde Stoffen , . Lakens, ſchappen.
vers. De drank is goedt bier: tot het Saeien, en wat des meer is; ook goude,
verkoopen en brouwen van 't welke ge zilvere, en andere Kanten , Goutdraet,
meenlyk iemant met voorregt door den Indigo, en andere verwen. Om weder

Vorft beguniiigt is; mits dat hy daer voor te komen tot den Tol, die de Koopman
jaerlyx een ſomme gelts betaelt. Even ſchappen bezwaert, men heeft voor de
wel magh yder huisgezin voor zich zelf, zen, te weten van het jaer 1667 af tot
zoo veel het van nooden heeft daer van

1699 toe, voor yder oxhooft wyns moe

bereiden:alsze maer van ontrent 1: mudde ten betalen twintig Ryxdalers. Maer ter

mout betalen de ſomme van 5o ſtuivers. wyl ik dit fChyf is het in 't derde jaer, dat

Hoewel er eenigen zyn, die zoo begunſ men met vyf Ryxdalers heeft kunnen vol
zyn, datze daer niets voor beta ttaen . . Van Brandewyn betaelt men 36
CIl.
Ryxdalers voor yder oxhooft, 4o voor
De Wyn komt er van over zee, gelyk een pyp Spaenfchen wyn, die z oxhoof
de Franſche Brandewyn. Deze drank is den hout.

;

-

Wyn en
Brande

wyn.

zeer duur om de zware tollen daerze me

Van Ruflant wort naer andere gewef.
tCIl
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ten verzonden, Potas, Weedas, Jugten, had. Het geen my van den tydt over
Hennip, Talk, Elantshuiden, en veele ſchoot, werd doorgebragt in gezelſchap
ſoorten van Pelteryen: alle welke waaren
dit lant voortbrengt. My is ook verhaelt
dat uit de Rivieren Kola,Warſigha, Wus
ma, en Solia binnen 's lands een ſoort van
Moſſelen gevonden wort, waar in men
tamelyk veel Parelen vint. Onder deze
zyn'er, die het ſtuk 25 gulden waerdigh
zyn, en ontrent de plaets Ombacy, die
men het ſtuk op eens zoo veel ſtelt.

pen, aengeſtelt door de Heeren Chriſtoffel

Brants, en Jean Lup, die zich pynden
om my vermaek aan te doen. Daer wert

geſpeelt, gedanſt, gegeten en gedronken
tot laet in den nacht, om vreugde te wek
ken; waer toe de Heer Brants veel by

bracht, om dat hy een kenner en oefſe
naer van de Muzyk was, en kunſtigh op

de Klavecimbel ſpeelde. In dit genoegen
Dit is hetgeen ik hier aan te merken eindigde ik myn verblyf in deze Stadt.

IV.
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IV. H. o O F T S T U K.

Optogt van Archangel. Manier van reizen by wintertyt in

Ruſlant. Beſchryving van Wologda, en het Trooytſe Klooſ
Z67',
Vertrek

Aenkomſt te Moskow.
uuren aen den Aertsbiſſchop der Stadt, wiens
na middernagt vertrok ik met eertitel in de Ruſſiſche tael is Vladika, be

P den 21 December drie

uit Ar

changel.

den heer Abraham Kinſius uit

tekenende zoo veel als een geeſtelyk per
Archangel. Deze heer had by ſoon, die het bewint heeft over een Biſ
zich twee ſoldaten, hem toegevoegt, dom, gingen wy hem begroeten. Hy Beleeft
verzien daarenboven van Podwoden, dat is ontfing ons met groote beleeftheit, be- #
vrygeleide van paerden, waer voor ech ſchonk ons met kaneelwater, met ſchoo ſchops
ter de voerluiden een zekere ſomme voor

nen rooden Franſchen Wyn, en met koſt van

Kol

zich trekken. Hy had by zich zes ſlee telyk bier, dat hier te lande in gebruik is mogora.
den, waar by ik de myne voegde , la op de wyze als wy verhaelt hebben. Voorts
Manier
van rei
ZCIl.

tende myn goedt opkomen onder de pak zette hy ons voor een ſchotel met Egipti
kaedje van den heer Brants. Als men de ſche Dadels, en andere ververſchingen.
ze reize doen zal, moet men de Sleden Hy was een man van in de vyftigh jaren,
Hy b# zyn
voerluiden maer hunne paerden leveren. eigen Hof, dat tamelyk groot, en aan

daer toe t'Archangel koopen, dewyl de genaamt Afonaſſy.

Deze ſleden zyn zodanigh gemaekt dat
'er een menſch bequamelyk in leggen kan.
Hier toe neemt men zyn eigen beddegoet
mede, en verzorgt zich wel van bonte en

het Klooſter gebout is. Nadat wy twee
volle uren met hem met groot genoegen
in geſprek waren geweeſt, dewyl hy een

man van goet oordeel en kunſtlievende
andere dekens tot afkeeren der groote was, geleidde hy ons naer beneden in een
lagh. Hier on
koude. Het agterſte der ſlede wort o vertrek, dat
vertrokken met matten, voorts bekleet der waren twee kleene ſtukken geſchut,
met laken of jugt. Dan ſpreit men nogh door hem zelf van koper gegoten; ne
een pels of dekkleet over de geheele ſle vens nog twee yzere , genomen uit een
de, dat ook met laken of jugt bekleet der Zweedſche Scheepjes, op de Rivier
wort, om vry te zyn van ſneeu en regen. van Archangel leggende, gelyk voorheen

##

In deze ruſting legt men op zynbedt zon is gezegt. Toen wy nu gereet ſtonden
der de minſte koude te gevoelen. Aldus om te vertrekken, en hem voor het goet

gingen wy dagh en nacht voort, worden onthael bedankten, ſtonden vier geeſtely
de elke ſlede van twee paerden getrok ke perſonen gereet , hebbende d'een vyf

ken, die alle 15 wurſt (vyf wurſt rekent brooden, en zynde d'andere beladen met
men in een uur) voor verſche verwiſſelt gedroogde viſſchen, en andere ſpyzen,

worden. Als de Ruſſen zeggen Weſta, waer mede wy beſchonken, en dus in on
heeft men een wurſt, tegenwoordigh ge ze herberge gebragt werden. Wy trok
rekent 1oo vademen lengte, zynde yder ken daer weder van daen ten tien uren des
vadem drie Ruſſiſche Arſene, makende avonts met verſche paerden, die wy in

ruim drie Hollantſe efſen uit. Alle 24 u
ren quamen wy maar eens uit de ſlede,
om wat te nuttigen, gelyk dat op deze
reize gebruikelyk is. Verſcheide dorpen
doorgetrokken zynde quamen wy den 23.
Kolmo
gora.
De rivier
Dwina.

den nacht te voren met groote moeite ge
kregen hadden : om dat kort voor ons
veel Reizigers, ook als wy met Podwo

den verzien, hier door getrokken waren,
en ſchaersheit onder de Paerden gebragt

der maent, 3 uren na den middagh in de hadden.
Stadt Kolmogora aan, die men rekent ge Den 23 der maent daegde het weder

legen te zyn 5o wurſt van Archangel.

uittermaten ſchoon op, wanneer wy door

Deze Stadt is vry groot, gelegen aan veele boſchachtige plaetſen trokken, be
de Z. Weſtzyde der Rivier Dwina, eene zet voor het grootſte gedeelte met Spar
der grootſte en voornaemſte Rivieren van reboomen, waer van twee ſoorten zyn ,
geheel Ruſlant. Zy neemt haren oir Greine en Vurenhoute. Uit de laatſt ge
ſprong uit het Zuider gedeelte van 't lant melde ſpruiten van onder den ſtam tot
ſchap Wologda: en na eenen langen loop boven toe de takken in groote meenigte
met verſcheide vloeden vermeerdert loſt uit. Maar d'andere zyn boven maar al
zy zich door twee monden of uitgangen leen verzien met eene kroon van takken.
een weinigh beneden de Stadt Archangel Men vint'er ook Elze-en Berkeboomen.

in de Witte Zee, gelyk voorheen gezegt Na het afleggen van 25 wurſt trokken wy
Dewyl de Heer Kinſius kennis had door het Dorp Stoepena: 15 wurſt daar Stoepsna.
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Rakoela, van daan door Rakoela: zo wurſt verder dagen te voren drie Ruſſiſche Kooplui

Pielock door Oeſſie op Prielock, gelegen nogh |den, mede van Archangel komende, door
15 wurſt daar van daan, daar wy het mid-| 26 roovers waren overvallen, die hun al
dagmaal namen, en ten y uren weder les hadden afgenomen. Een der roovers
Nicola. voorttrokken op Nicola, 18 wurſt van ontnam den voornaamſten der drie, aan

Kalie

daar. Toen op Kalje weder 18 wurſt : wien ik kennis had, een zilver kruis, dat

***

van daar op 't Saske, noch eens 18 wurſt. hy naar de gewoonte van dezen lantaart op

Welke plaats de laatſte is, die onder 't de borſt had hangen, ſchoon d'andere roo
gebiet van Archangel ſtaat. Nogh 18 vers dit tegenſpraken, als hebbende alle
Brieſuik. wurſt voortgetogen op Brieſnik kregen groote agting voor het kruis. Zelf deze
wy hier de eerfte verfche paerden in het ſchelm droeg er een, dat hy zich van den
Waegſe gebiet, dus genoemt, naar de hals af, en om des Koopmans hals deed,
provintie, en de rivier de Waeg, die men daar by voegende: Nu syn wy broeders,
verſcheide malen moet overtrekken, op hebbende onze kruiſen met elkander verwiſe
Oeſtwa Oeſtwagen, 3o wurſt van daar, alwaar ſelt. Dit hoorende werden wy geſlingert
** wy ons met fpys en drank verfriften. In door verſcheide gedachten, en na veel o
dit dorp, gelegen aan den mont der rivier, verlegs beſloten echter naar geen gezel
vertoefden wy tot 4 uren na denmiddagh, ſchap, dat van Archangel komen mogt,
en vervolgden toen onze reis. Den 24 te wachten, maar zonder toeven voort
K" der maant reden wy op het dorp Kietſe, te reizen, houdende tegen allen aanval
1y wurft van daar, trekkende meeft al ons geweer gereet. Dus quamenwe
over de rivier. Nogh 15 wurſt voortge zonder eenige ontmoetinge te hebben den
-

W" togen quamen wy te Waermine na denzo der mant te Rabanga, nadat wy 25 Rabang"
"sollo middernacht aan, en raakten 15 wurſt wurſt hadden afgelegt. Deze plaats
tielewa verder getrokken door Sollottielewa. Den legt aan de rivier Soegue. Van daar
25 quamen wy na het afleggen van zo reisden wy nogh 2 ſ wurſt, en quamen
Schen- wurſtte

sº. de hooftſtadt van ten 3 uren na den middagh tot Wologda ...wow.

" het Waegſche gebiet, gelegen aan de

aan : eene Stadt, die zich, als men van

rivier de Waeg. Van daar trokken wy dezen kant komt, ſchoon opdoet. Wy
oeſtpa- If wurſt verder naar Oeſtpadinga, een ſtegen af voor de woninge van den heer
dinga dorp, genoemt naar de rivier Padinga, Wouter Ewouts de Jongh, Hollantſch
aan welker mont het is gelegen. Hier Koopman, dien ik ook t'Archangel ge
namen wy de ſpyze, en trokken voorts kent had. Nadat wy hier met alle be
9sſiPoci op Oeſtpoci, na het bereizen van 15 wurſt. leeftheit ontfangen waren, reed ik des
Dit dorp wil zoo veel zeggen als Pocimont. anderen daags door de Stadt, om die te
NWant Oeft betekent in de tale der Ruffen bezichtigen. De Hooftkerk, genaamt Kerken
mont. Deftreek der rivier, die ons dien Saboor , bevont ik zeer fraai, gebout;.
Bolders de, ftrekte zo wurft tot Bolderske, daar door den zelven Italiaanſchenboumeeſter, ogda.

“

wy op middernacht aanquamen. Den 26 die het Slot binnen Moskow geſticht

reisden wynogh 3o wurſt: en quamen te had. Boven deze Kerk ziet men vyf
Paeylowa. Paeylowa: van daar weder 3o tot Soafer koepels, alle met blek belegt. Deze wor

Soaſerje. je. Toen na het nemen des montkoſts den van de Ruffen genoemt Glafa, dat
Nisſovie op Nieſovie, een weg van 24 wurſt.Toen betekent, hoofden die op een Kerk ſtaan,
Waloningh
18 wurſt
Tuſ of op de Kerk ſtaande hoofden, boven wel
ſchen deze
twee naar
laatſtWakomina.
genoemde dorpen
d

ke hooge kruiſſen uitſteken. Buiten de
trekt men door een groot dorp , ge ze Kerk zyn er nog een en twintigh Ker
Virgho- naamt Virghowaesje , daar alle weken ken van ſteen gebout, waar van de meeſ

waesie een marktdagh is van verſcheide goede te koepels ook met blek belegt zyn, dat
ren, die daar te koop komen. Wy beſchenen van de Zon een zeer aange

...'. ders geraakten wy tot Soelowits, dat

naam gezicht geeft, te meer ook omdat
ook genoemt wort Velickoydwoor, ge alle de kruiſſen, die opyder koepel ſtaan,

legen 18 wurſt van daar wy laatſt ver
trokken waren: daar wy in 't midden van
den nagt aanquamen. Nogh 1ſ wurſt
reisdenwe, en quamen den 27 der maant

vergult zyn. Dan zyn er nogh 43 Ker
ken van hout, drie Monnikeklooſters,
en een Vrouweklooſter, waar van het

voornaamfte is de Steenekerk, die in het
midden daar van ſtaat, en in 't ronde met
te
Soloti
aan,
van
waar
wy
togen
op
Je
Jegringa.
“gringa, gereiſt hebbende zy wurſt, en gemeene houte huisjes bezet is, waar in
" toen nog 12 tot Ratina. Weder 15 op de Nonnen woonen, ſtaende op een af
" Senſuma, een dorp gelegen aan de rivier gezonderde plaats, daar men door een
... Senfuma ; en den 28 nogh 15 wurft op kleene deur binnen gaat. Deze gebou
ºn- Fielenska, daar men door het groote boſch wen bezien hebbende begaf ik my naar
Komenaf ryt, dat wel zo wurſt breet is. de winkelplaatſen en markten, daar alles
Na het eten reden wy nogh 25 wurſt tot te koop gebragt wort. Ik merkte aan
Dwie- Dwienitſe, gelegen aan de rivier Dwie dat alle ſoorten van waaren hier elk opby
"" nitfe. Hierveritonden wy dat weinigh zondere plaatſen wierden verkocht, als
C z
Vleeſch,

Soloti.

-

Markten.
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Vleeſch, Hoi, Hout, Huiden , Talk, dorp loopt de rivier Wolga, die daar zeer Dsri ie.
Van daar reed ik brect is. Wy togen over dezen ſtroom ren wol.
door een groote poort van een vervallen nevens de Stadt heen tot aan de rivier ga, en
Kotris , , die haren loop ten zuiden Kotris.
gebou, dat noit op gemaakt is. Het be
gon geſticht te worden van Czaar Yvan dicht by de Stadt heeft, en ten ooſten in
en wat des meer is.

.

Vaſſieliewits, die 'er zich van meende te de Wolga vloeit.

Hier vond ik cene

bedienen tot verſterking van een Slot : groote meenigte van ſteene Kerken ,
dogh het een en 't ander bleef onvoltrok waar van ik in 't vervolg ſpreken zal ,
ken uit vreeze voor de Tartaren, die hem dewyl ik daar te rug komende die alle
uit Moskow deeden vertrekken. Toen heb afgeſchetſt. Getrokken over de ri
reed ik voort langs de rivier Wologda, vier Kotris traden wy de voorftadt
die als midden door de Stadt loopt. De in, genaamt Troepenoe, daar wy ten 4
andere zyde aan den weſtkant is van min uren afſtegen om den montkoſt te nc
der belang, dragende, ſchoon zy onder men, en ons van verſchepaerden te ver
Wologda behoort, den naam van Dofre zien. Wy trokken van daer ten 1o uren,
ſene, daar ook een andere Gouverneur is. en vorderden zoo wel dat wy den volgen
De lengte der Stadt is een goedt uur den morgen ten 7 uren ons bevonden te
gaens, de breette geen quartier uurs, hoe zyn in het dorp Nicola, hebbende dus cc- Nicola.
wel hier wat meer, daar wat minder. Hier nen weg van 55 wurſt afgelegt. Nogh
is de doortogt van alle de Koopmanſchap 6 wurſt voortgereden trokken wy verder
pen, die van Archangel opkomen, en op door de ſtadt Roſtof, gelegen ter rech- Roſtof.
die verder uit het lant verzonden worden. terhant, daer de Metropolytzyn hof hout.
Waer toe tegenwoordigh 3 of 4 huizen Deze ſtadt is vol ſteene Kerken, die haer

van Koopmanſchap zyn voor onzen lant een geweldigh ſieraet byzetten. Zy legt
aart. De Stadt is gelegen op 59 graden acn de rechterzyde van het Roſtofſe meer:
15 minuten aan de ooſtzyde der rivier, dat aen d'ooſtzyde voorby de ſtadt vlọcit,
die daar tamelyk breet is.
daer wy overtogen. Men ziet er om heen
Op den 3o der maant des avonts ten 1o vecle dorpjes. De mceſte menſchen ge
uren vertrokken wy weder van hier, en neren zich hier met planten van knoflook
uamen des anderen daags ten 6 uren in en ajuin. Een half uur hier van daen legt
cºlº
morgen tot het dorp Greelnewits, na het klooſter Peuter Zarewits, dat met ee
wits,
et afleggen van 40 wurſt reizens, daar nige huizen omzet is. Wy trokken nu
wy aan de paerden voeder verſchaften , verder voort, en quamen na 38 wurſt ten
die dat wel noodigh hadden, omdat ze een uur na den middagh in het dorp Was- Waske.
ons nogh zo wurſt verder moſten voeren. ke, daer wy den macltydt namen. Tocn
Dezen dagh beſtont ons gezelſchap wel in nogh zo wurt voortgetrokken naderden
yo ſleden, nadien veele reizigers van Ar wy tot Pereflaw Soleeskoy , de hooftftadt Pereflav
-

changel, zoo die voor als die na ons ver der Provincie Pereſlaw , zynde een ge-$ºle“
trokken waren, daar waren aengekomen. meene ſtadt, gelegen ten weſten aen het ”
Wy reiſden echter niet alle tegelyk voort, Preſlawſe meer, of ſtaande zee. Het was
maar alleen met een gezelſchap van 20 9 uren, toen wy daer quamen, en mid

ſleden tot Moskow toe. Na het afleg dernagt, toen wy'er weder van daen trok

gen van zoo veel wurſt quamen wy ten ken. Wy hadden 3o wurſt afgedaen,
Obnors-een uur na den middagte Obnorskoy-jam, toen wy den 3 der maent, ten 6 uren in
koy-jam, hebbende alvorens eenen ſoldaet voor uit den morgenſtont quamen aen het dorp

gezonden om verſche paerden te bezor Tierieberewa. Hier moften wy gedurig. Tierie.
gen; die zonder toeven werden ingeſpan ryden berg op berg af, dogh niet zeer berewa.
nen. Dus reden wy 3o wurſt en quamen
Teleefſie tot Teleefſie: toen nogh 3o wurſt, en
Oegher quamen op Oegherkoy-jam : 7 wurſt
*. verder tot Danielofskoy, een ſchoon en
afg; groot vlek, daar eenige Koophandel ge
-

dreven

*-

wort.

Men heeft er ook een

groote fokkery van paerden: waer onder
wel twee, duizent die den Czaar toeko
men. Hier bleven wy tot 4 uren na mid
dernacht, en quamen wyders in het dorp
yº
Wochſchera, 23
wurſtToen
gelegen
fchera.
laetſtgenoemde
plaets.
was van
het de
de

hoogh 3o wurſt verre tot op Irooyle 3 rooyte
daer wy ten een uur na den middag bin
nen het dorp quamen, en tot 6 uren ble
ven. In dien tydt bezichtigde ik het
Trooytfe Kloofler, daar wy ontrent het Aen
dorp komende voorby getrokken waren. Zienlyk

Het is omringt met eenen hoogen ſchoo-"
nen fleenen muur, gelyk het geheele
Klooſter van ſteen is opgebout. Op de
hoeken des muurs, die vierkant is, ſtaen

fraeie groote ronde torens, en tuſſchen y
der van die nogh een vierkante. Aen de

eerſte dagh van het jaer 1702. Verder voorzyde zyn 2 vierkante torens, die wel
voortgetrokken zynde door het dorp de fraeiſte zyn, nevens welke de gemeene
Twerietſche, quamen wy na 3o wurſt wegh loopt. Als men aenkomt den wegh
Jereſ reizens aan de Stadt Jereſlauw, cene der op naer Moskow, heeft men het terrech
Jauw.
voornaemſte van ganſch Ruſlant. Tuſ ter zyde. Het legt een goet vierde deel

ſchen deze Stadt en het laetſt gemelde van een uur van het dorp. Van voren
heeft
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heeft het 3 poorten. De middelſte, daer daer begraven worden, het genot van de
ik op myn verzoek wert doorgeleit, had Zielmiſſen komende, andere erfeniſſen,
twee bogen of voltens, en daer onder een en diergelyke winften.
kleen vertrekje, daer verſcheide ſoldaten
Het dorp is vry lang. Aan de rechter
de wagt hielden, gelyk eenige ook aen Zyde ziet men een meenigte van Smits
de voorpoort buiten het Klooſter. Deze winkels, daar palen voor geſtelt zyn, om
poort doorgetreden zynde ziet men in het
midden de voornaemſte Kerk alleen ſtaen,
afgeſcheiden van alle d'andere gebouwen.
Als men het gezicht wend naer de rech
terzyde, vertoont zich het vertrek zyner
Czaarſe Majeſteit, zeer ſierlyk gebout,

en van buiten aen te zien geheel koning
Men gaeter in langs twee verſchei
e trappen, dewyl het zich vry breet
langs die geheele zyde uitſtrekt. Het heeft
verſcheide verdiepingen, maer van bin
nen die bevalligheit niet, die de ſierlyk
heit van buitenſchynt te beloven. Recht

º

de paerden te belaan. Van hier eindelyk
weder voortgetogen quamen wy na het

afleggen van 30 wurſt aen het dorp Bra-Bratoſfie
toffiena, daer de goederen der Kooplui-"
den worden bezichtigt en verzegelt, tot
dat ze die vertoont hebben aan den Tol

tot Moskow : waar door men genoot
zaakt is zich hier op te houden, zoodat
het 3 uren in den middernacht wiert,
eerwe weder vertrokken; moetende nogh
3o wurſt voortreizen, eerwe het konden
brengen tot Moskow. Wy quamen daer Komſt te

eindelyk des morgens ten 8 uren op den 4Moskow.

tegen over dit vertrek ziet men een groot der maent, en begaven ons in de Duitſche

gebouw, waer in de Geeſtelyken hun Slabode of Duitſche Vryheit, daer de mee
maeltyt houden, zoo gemaekt dat het ech fte Koopluiden hunne wooningen heb
ter het andere evenaert, zynde alle de ben, ſchoon er ook eenigen in de ſtadt
venſters daer van verſiert met kleene ko Moskow hun verblyf hebben. Ik begaf
lommen, en de ſteenen aen het gebouw my aenſtonts ten huize van Signr. Willem
met verſcheide koleuren beſchildert. De Gurtſen, tot wien my de voornoemde
Kerk ſtaat tuſſchen beide deze ge heer Brants den wegh van toegangh ge

É.

ouwen. Dan zyn er nogh vier voorna baent had. Deze woonde mede op deze

me Kerken, en vyf van minder omtrek. plaets, zoodat hy ook dezen avont van
Van buiten heeft dit gebou de verbeelding Archangel gekomen zich inzyne gewoo

ś. ,

daar in de |ne wooñftcde ter rufte begaf, Des mor
Archimander of Abt het opperſte gezagh gens daer aen wert hy bezogt van zyne
van een Kaſteel of

voert. Gemeenlyk is er een getal van Czaarſe Majeſteit, beſtuwt van eenigen
twee of drie hondert Monnikken in, der voornaemfte Ryxhceren, daeraengeko
waer van er twee of drie my overal, daar men met agt fleden, waer onder die van
ik wezen wilde om myne nicusgierigheit zyn Majeiteit de flechtfle in 't uiterlyk
te voldoen, beleefdelyk geleidden. Dit aénzien was. Het bezoek duurde twee vol
Klooſter heeft veel rykdom, trekkende le uren, en gaf my dus goede gelegenheit
zyn inkomſten van 36 duizent boeren, die van dien grooten Monarch voor d'eerſte

'er onder behooren, nogh het begraeffe
nisgelt voor lyken van groote heeren, die

mael te zien.

22.
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De Schryver verſchynt voor zyn Czaarſche Majeſteit. Water
wyding der Ru/en. Vierwerk in Moskow aangeffeken.

-

Bezoek

.
Zdars,

EDERT het jaer 1649 heeft de hier op met zyn gezelſchap aen myn ka
Czaar van Moskovie zich . merdeur kloppen, en trat vervolgens bin
went kort voor het feeſt van drie |nen. Ik hier van niet verwittigt was ee

Koningen, binnen de Stadt Mos nighzins ontzet, maer hernam den moedt,
kow, en in de Duitſche Slabode een be en ſprak zyn Majeſteit met vrymoedige
zoek te geven aen zyne voornaemſte eerbiedenifle aen, dat haer vremt fcheen
vrienden, zoo welluiden van overzee af voor te komen, vragende in 't Hollantſch:
komſtigh, als Heeren van Ruſſie, en hen Hoe weet gy wie ik ben ? en hoe komt gy my
te vergaſten onder de benaminge van te

te kennen ? Ik antwoordde dat ik te

Gefprek

f'...aes Schry
VeIS Illet

gaen flawaeien : op dien tydt verzelt van den gezien had eene Schildery zyner Ma den
-

-

eenige Kneeſen of Prinſen, en andere jeſteit naer het leven gedaen door den czaer,
Grooten, zyne gunſtelingen. Hier van Ridder Godfrey Kneller, welke beeltenis
wert nu in den jare 17o2. een begin ge my nogh zeer wel in myn geheugen lagh.
maekt op den 3 January, ouden fyl. De Het fcheen of dit antwoort maer tamelyk
eerſte aenkomſt was by den heer Brants, wiert aengenomen: waerom ik daer by
waer na toe zich vervoegden des morgens voegde dat ik het geluk hadde gehadt van
ten 9 uren wel ontrent 300 perſonen, ten zyne Majeſteit te zien voorbygaen over
deele daer door ſleden, ten deele te paert het Hof naer den heer Brants. Welk
gevoert. Hier toe waren de tafels te vo zeggen meer ingang ſcheen te nemen by
ren al in goede orde bereit, en vooraf den Vorft, die hier op my vraegde wat
gevult met veele lekkernyen, en koude Stadt myn geboorteplaets was, wie my
ſpyzen, die kort daer na voor warme ver ne ouders, en of ze nogh in 't leven wa
wiſſelt werden. Men was vrolyk, en ren, en of ik nogh broeders en zuſters in
dronk luſtigh om : tot dat zyn Majeſteit de werrelt had. Toen ik hier op geant
ten 2 uren weder met al haer gezelſchap woort had, ſprak zyn Majeſteit van de
vertrok, en zich begaf naer het huis van eerſte reize, door my gedaen, in wat
den heer Lups, daer het onthael niet jaer ik die begonnen, en wanneer geein
minder was, en dien zelven avont nogh digt had, cn op welk een wys ik heen en
eenige andere heeren ging begroeten. weder te rug gereift had. Voorts rede
Vervolgens ſchikte men zich tot de ruſt, neerde hy in 't byzonder over Egipten,
waer toe verſcheide huizen in tydts ver en de rivier den Nyl, ook over de Stadt
vaerdigt waren. Den volgenden dag Cayro, haere grootte, hoedanigh zy ge
kreeg na verſcheide bezoeken de Heer bout was, en hoe het gelegen was met
Reſident vander Hulſt ook zyn beurt. de meenigte der afgeſlotene wyken van
Deze Heer had reedts beſtelt dat ik ten zy out Cayro, met Alexandrie, en andere
nen huize komen zoude, en alreede met plaetfen, voegende daer by dat hy wel
zyn Majeſteit over my geſproken, vol wiſt dat er nogh een plaets was genaemt
gens de aenbeveling aen hem gedaen door Alexandrette: daer ik op antwoordde dat
den Edelen Grootagtbaren Heere Niko de laetſt genoemde plaets als een haven
laes Witſen, Burgermeeſter en Raedt der was van Aleppo, en hoe verre zy daer
Stadt Amſterdam. Ik werd geplaetſt in van afgelegen was. Dit ſprak de Vorſt
een byzonder vertrek, of de gelegenheit altemael uit in 't Hollantſch, en begeerde
zoo gunſtigh mogt zyn , dat ik voor den dat ik in die tael met hem zou blyven ſpre
Vorſt quame te verſchynen. Middler ken, betuigende my zeer wel te kunnen
wyl trad by geval Knees Troebetskooy in verftaen. Waer van hy ook goet bewys
myn vertrek, die my niet kennende, en gaf, dewyl hy al wat ik gezegt had met
voor eenen vremdeling nemende, my in zulk eene naeukeurigheit weder vertelde
de Italiaenfche tale toelprak, vragende of aen de Ruſſiſche Heeren, die in zyn ge
ik die verſtond. Op het zeggen van ja volg waren, dat de Reſident en andere
fcheen hy verheugt te zyn, en onderbielt | Hollantſche Heeren daer tegenwoordigh
my een wyl tydts met veel genoegen over zich des niet genoegh konden verwonde
het geweit van Italie, daer hy mede ge ren. Toen geboot hy my eenigh geſprek
weeſt was, en andere landen by my door te houden in de Italiaenſche tale met den
wandelt. Eindelyk van my ſcheidende voornoemden Knees of Prins Troebets
begaf hy zich naer zyne Majefteit, die hy kooy, die dezelve tamelyk wel verftondt.
van myne tegenwoordigheit aenſtonts ken Waer op hy met zyn gezelſchap weder
niſſe gaf. Zonder toeven quam de Vorſt naer binnen tradt. Drie goede uren by
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den heere Reſident met het uiterſte ge breet van den eenen tot den anderen hoek
noegen gebleven zynde vertrok hy weder 4f ſchreden : dat in den omtrek 18o
met zyn ganſche gezelſchap, om de ove ſchreden uitmaekt , hebbende het hek
rige van zyn toegedane vrienden in de nogh twee afſchutſels in manier van Ba
Slabode een bezoek te geven, dat dezen luiters , die 4 fchreden van elkander af
avont een einde nam: dewyl het feeſt der ſtaen, en 4 voeten hoog zyn, alle in 't
Waterwyding op handen was, die des an ront met root ſtof bekleet. Ten Weſten
deren daegs zynde Zondagh, en's Maen van het water of byt zag men op een ver
daghs den 6 January O. Stylftont te ge heve plaets met planken belegt drie alta
ſchieden. Op welken dagh des morgens ren met ſchoone kleeden overtogen. Om
juiſt hier aenquam de zoon van den Gene hier te genaken waren vier poorten ge
raal Veltmaerſchalk Bories Petrowits Se ſtelt, te weten tuſſchen elken hoek in het

remetof, brengende geheel onverwacht midden een, waer van de voornaemſte
aen zyn Czaerſche Majeſteit, die toen in ſtont naer de Zuidzyde van het ſlot, me
de Kerk was, de tyding van het ſlaen de beſchildert met eenige geeſtelyke ver
der Zweden door de Ruſſen in Lyflant, 5 beeldingen, dogh van kleene kunſt. Al
of 6 uren van de Stadt Deript, in wel les bezichtigt hebbende vervoegde ik my
ken ſlagh hy meldde dat 4ooo Zweden op de hoogte by het ſlot of Kaſteel tuſ
op de plaets gebleven waren, en eenige ſchen de twee poorten by die genaemt is

honderden gevangen , waer onder ver Tayniemskie, of heimelyke poort, daer
ſcheide officieren.

Deze zoon van Sere

de ommegang voorby moſt. Het was
ontrent 1 1 uren toen de Proceſſie begon
voort te trekken. Zy quam uit de Kerk
genaemt Saboor, zoo veel als, Vergader
plaets der heiligen, zynde de voornaemſte

metof was zelf in den ſlagh geweeſt, en
daerom uitdrukkelyk van zynen vader
herwaert aen gezonden om deze tyding te
bootfohappen, die geen kleene vreugde
Feeſt veroirzaekte.

Dit feeſt nu , daer ik van Kerk in

R. binnen

het ſlot.

De

derwater-ſpreke, wort gehouden voor de Openba Procefie beftont geheel in geeftelyke per
wyding ring van Chriſtus, op welken tydt ik het ſonen, uitgenomen dat 'er eenige in ge
meene kleeding voor uitgingen, dragen
toedragen der zake gezien hebbe.
de verſcheide vanen aen lange ſtokken.

Binnen de hooftſtadt Moskow op de ri
vier Jouſa dicht naer de zyde van het ſlot
was gehakt een vierkante byt, die ik be
vond 13 van myne voeten van den eenen

De geeſtelyken waren altemael in hun

misgewaet, dat koſtelyk was. De ge
meenſte, Papen en Monnikken, wel zoo
tot den anderen hock breet te zyn, dat in in getal, gingen voor aen. Voor hen
het geheele vierkant 52 voeten beſlaet. gingen veele zangers, zoo mannen als
Om deze byt was een werk gemaekt ſier jongens, in gemeene kleederen, yder met

lyk van hout opgefielt, hebbende op y een boekje in de hant. Aen beide de zy
§: hoek een houte kolom, onderſteunen den gingen veele ſoldaten gewapent met
de een ſoort van Kornis.

Hier boven musketten, ook veele voetloopers met
vertoonden zich vier boogswyze beſchil ſtokken om den doortogt ruim te maken,
derde Paneelen, of houteborden, ſtaen waer in zeer goede orde gehouden wert.
de boven op yder hoek een der vier Evan Na deze Prieſters volgden alle, die Biſ
ke kleederen droegen, waer van
geliſten verbeelt, en daer boven over twee
houten in manier als halve hoepels gelegt, het getal ontrent op 3co uitquam. De
op welker midden een hoog Kruis ſtondt, voornaemſte waren Metropoliten, of Kar
-

jº

Op deze bovenborden zagh men van bin-dinalen, waer van 'er twaelf in getal zyn,
nen verſcheide verbeeldingen geſchildert hebbende een kleeding aen,

ºyk

met Apoſtelen en diergelyke figuren. Het Sackoſé genoemt. Toen vier Aertsbiſ
beſte was ten Ooſten van de rivier daer

ſchoppen, drie Biſſchoppen, en veel Ar

Chriſtus van St. Jan gedoopt wert in de chimandriten, die opperhoofden zyn van

Jordaen, zynde aen de regter zyde vier (een Klooſter. Toen nu ontrent 2oo de
ſtaende Engelen verbeelt, zonder eenige |zer laetſtgemelde waren voortgetrokken,
verdere beeltenifen.

Van buiten waren zag men al wat in de Proceſſie door de

de borden beſchildert elk met 5 Engele Prieſters wert omgedragen: te weten,
hoofden, drie onder en twee boven met eenen langen ſtok lantaerenswyze ge
vleugelen. Ten Weſten van 't zelve wa- maekt, het welk betekent het licht

ter waren vier trappen, op welker einde van Godts woort, ter eere of luiſter der
een groot gewigt van loot gelegt was, |Beelden. Op twee diergelyke ſtokken
om ze neder in het water te doen komen, zag men twee van de vergulde Cherubyns,
Op deze trappen ging de Patriarch , of in hun tael genoemt Lepiedt. Toen twee
de man, die de plechtigheden verrichtte, kruiſſen : toen een geſchildert beelt van
tot het water, dat daer 8 voeten diep is. Chriſtus, levens groote bykans, tot on
Rontom het water lagen groote roodetrent het halve
Hier op volgde een
kleeden op den gront geſpreit, zynde bui-zeer groot boek. Ook wierden er on
ten om heen een vierkant hek geſtelt, trent zo koſtelyke mutſen van gout en zil

º
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ver, met edele geſteenten bezet, in deze van het Slot gekomen waren, ontſtont'er
Proceſſie omgedragen: elk van een per- zulk een gedrang, dat wy genoegh te
ſoon. Na het verrichten der plechtighe- doen hadden om ons voor ongemak te be
den hadden eenigen der voornaemſten de-|vryden. Zoodat ons deze nieusgierigheit
ze mutſen op hunne hoofden. De muts, duur zou hebben kunnen ſtaen, te meer

die de Metropolyt op had, was van gout, ook omdat het niet zeer vermakelyk is zoo
met paerlen en edel geſteente bezet. Zyl veel tydts geſtadigh in de koude ſneeu te
noemen haer AMtetre, dat een hooftdexel ſtaen.

van de opperſte Geeſtelykheit betekent. Deze feeſthouding is voor dezen veel
Achter dit groote boek quam de Metro-|heerlyker uitgebreit, vermits hunne Ma
polyt, die de plaets van den Patriarch be-jeſteiten zelfs met al de Grooten van het
kleedde, houdende een groot gouden Ryk de ſtaetſie bywoonden. Maer hier
Kruis met edel geſteente bezet in beide in, gelyk in meer andere zaken, is zulk
zyne handen, en telkens tegen zyn voor- een verandering gemaekt door den tegen
hooft aen, wordende hem van wederzy-|woordigen Czaar, dat het niet te zeggen
den door eenen Prieſter geſtadigh de ar- is. Maer wy zullen hier na breder daer
men onderſteunt. In dezen rang qua- van ſpreken.
menze tot het water. Alwaer hunne ce-| Den 9 der macnt begon het te dojen en
remonien verricht hebbende, daer ze cen te regenen, zoodat er veel ſneeu wech

goet half uur mede doorbragten, tradt de ſmolt, zynde dit winterfaizoen zoo ſlap,
Metropolyt tot het water. Hier dom- als in veele jaren niet geweeſt was.
pelde hy driemael het Kruis in, en fprak, Den 1 1 daer aen volgende was'ergroo- vreugde
gelyk de Patriarch gewoon is, de volgen- te vreugde over de verwinning door zyn over de

de woorden, SPACI GOSPODI LU- Majeſteits Wapenen op de Zweden be-##
DI TWOYA , I BLAGOSLOWI haelt, daer wy zoo even van gelproken den ö..
DOSTOANIA TWOYA.

GODT BEWARE

Dat is : hebben.

UW VOLK

Daer wert een Vierwerk ver-haelt.

, toont benewens het Slot

op de bafaer, die

ENZEGENE UW ERFDEEL. Toen byzonder laeg en tamclyk breet is: in wel
keerdenze weder naer het Slot: dogh de |ker midden het Vierwerk ſtaende zich uit

2oo Prieſters, die in het heentrekken ſtrekte van het eene einde der plaets tot

voorgingen, quamen niet in dezelve orde, het ander. Naer de zyde van het Slot
weder te rug, maer meeſt van een

ge- was opgeſlagen een lange houte logie met

ſcheiden, en van elkander verſtroit.

Ďe glaze venfteren ,

orde wel. Onder dit alles zagh ik,

hoeren van het Hof, en de buitenlantſche

wacr in zyn Majeftcit
hun Misgewaet aen hadden hielden hun een maeltyt gaf aen de voornaemſte Hee

een tamelyk groote tobbe of ketel, die
niet wel te bekennen was, om dat er een
doek over heen lagh, gedragen wiert door
twee ſlegt gekleede perſoonen, volgende
daer agter nogh een diergelyke, nevens
een tinne kan vol water: welk water na

Gezanten daer tegenwoordigh, als den
Heer Afgezant van Deenemarken, den
Heer Reſident, en verſcheide Officieren,

nevens eenigen van onze en andere over
zeefche. Koopluiden. Voor de Logie
waren drie ryen takken als jonge boomen

de heiliging daer in gedaen zynde in het in den gront gezet tot beſchaduwing ofte
Hof gebragt wert, om daer mede de hui-ſieraedt. De maeltyt begon ten twee u
zen en beelden te beſprengen. De pro-|ren na den middagh, en 't Vierwerk on
ceſſie was niet zoo haeſt in het ſlot geko-trent ten 6 uren aengeſteken, en ten 9
men, of ik werd gewaer, dat al wat om uren verteert. De verbeelding beſtont
het gemelde water geſtelt was, haeſtigh uit drie groote hooge en breede ſchutten
wechgenomen, en naer het Slot gevoert van planken, daer verſcheide beelteniſſen
wert. Middlerwyl ſtak een der Ruſſen op ſtonden, die tegens de planken waren
eenen langen grooten bezem in het ge-|aengeſpykert, en met een bruine koleur
melde water, en begon de omſtanders overſchildert. De tekening of omtrek
daer mede te beſprengen, die ik niet zien van het Vierwerk was van eenennieuwen
kon dat er zeer medeverkuiſt waren, hoe-|vond, noit van my dus gezien. Op het
wel my ſchier dagt dat dit ſprengen uit middelſte zag men ter rechter zyde den
boertery geſchiedde. Het was 2 uren in Tydt, wel tweemael zoo groot als 't
den middag, toen dit werk een einde leven, houdende in de rechterhant ee
nam, zynde de toevlocjing van menſchennen zantlooper, in de ſlinke eenen palm
zoo ongemeen groot, dat die alleen wel tak, die van de Fortuin aen d'andere zy
beſchouwens waerdigh was. Waer van de ſtaende ook met de hant wert gevat,
het gezigt, als men op de rivier is, zich met dit byſchrift in Ruſſiſche letteren :
fraei opdoet, om dat het Slot op een hoog- GODT ZY DA ER VOOR GE

te legt, waer op men het volk met dui-DANKT. Op het ander ter flinke zy
zenden, zoo mannen als vrouwen, boven de naer de logie zyner Majeſteit was af
op de muren zynde, zien kan. Toen wy|gebeelt de ſtam van eenen Boom , daer

wederom naer huis te keeren in de poort een Bever aen ſtont te byten met deze
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woorden : AENHOUDENDE ZAL de dezer plaets ſtond een toren, waer in

HY HEM UITROEJEN. Op het zyn Majeſteits zuſter was met vele Me
derde ter andere zyde zag men den ſtam vrouwen om een gezicht van dit alles te
van eenen boom, waer uit een nieuwe tak hebben. Een der voornaemſte torens daer

voortquam : en daer benevens een ſtille ontrent was rondom met lichten bezet van
zee, waer agter boven een halve zon te boven tot beneden, blyvende yder derge
voorfchyn quam , die aengefteken zynde melde groote tafelen meer dan het vierde
rosagtigh van koleur was, waer boven deel van een uur in zyn licht branden.
deze ſpreuk ſtont: DE HOOP VER Ondertuſſchen hoorde men het balderen
NIEUT. Tuſſchen deze tafels ſtonden uit verſcheide groote ſtukken kanon, ge
kleine vierkante vierwerken, die geſtadigh lyk ook voor den middagh gefthiet was.
brandden, hebbende elk mede hunne by Met het eindigen der vierwerken was de
ſchriften. Het tweede, dat eerſt wiert tafel weder bereit. Toen was het tydt

aengeſteken door zyn Majeſteit zelve, voor my om daer van daen te ſcheiden,
daer ik by geval byſtondt, was een kruis en my naer de Slabode te begeven : al
met vier balken. Het derde was een wyn
rank, het vierde een vogelkooi, ook met
byſchriften getekent. In alle de laetſtge
melde werden lichten gezet, waer door
men de verbeeldingen konde zien : op

waer gekomen zynde hoorde ik ten 1ou
ren 9o ſchoten agter een uit grof kanon:
waer op eenigen tydt daerna nog andere
volgden. Aenmerkelyk was, dat in zul

ken geweldigen drang van menſchen zul
zulk een wyze als men in ons Nederlant kenaeuwe orde gehouden was door de
gewoon was. Op het midden dezer plaets ſoldaten en opwachters, dat ik niet weet
zagh men eenen grooten Neptunus, zit dat iemant eenigh ongemak is overgeko

tende op cenen dolfyn. Aen zyn zyde wae men. Alleen ontſtont even voor het ſchei
ren veele ſoorten van vierwerken op den den van 't gezelſchap, dat kort na mid
gront, rontom met palen bezet, waer aen dernagt was , eenige onluſt tuſchen de

een meenigte van vierpylen hing, die aen Franſche officiers, waer door de degens
efteken hunne werking behoorlyk de onder een groot rumoer voor de logiezy
§.
Eenige ſtortten eenen gulden regen, ner Majeſteit uit de ſchede raekten. Maer
andere lichtjes. Terwyl het vierwerk daer wert wel haeſt raedt in geſchaft :
ſtont aengeſteken te worden, traden uit l want men zag weinigh dagen daerna in
de gemelde logie verſcheide geeſtelyke de Duitſche Slabode dicht by de Hollant
, aen wel
perſonen, en andere Heeren, die zyne ſche Kerk een pael
Majeſteit verzelden. Zy traden binnen kers boventie eind cen byl en degen ge
een overdekte plaets, in het midden van hecht werden, en daer aengeſlagen drie

sº

dezen toeſtel opgeſlagen, om dacr ccnige plakkaten, cen in de Ruſſiſche, een in
ceremonien te verrichten. Boven de poort de Latynſche, en een in de Hoogduitſche Scherpe
der logie ſtaken verſcheide vanen , daer tael: waer by bekent gemaekt wert dat al orde.
vele ſoldaten de wacht hielden. De toe wie zoude beſtaen met den degen te ſtry
loop der menſchen van alle kanten toege den, of een tweegevecht aen te gaen, met

vloeit was onbeſchryffelyk. Aen het ein de byl zou geſtraft worden zonder genade.
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VI. H o O F T S T U K.

Zware Rechtspleging binnen. Moskow. Prachtige huwlyxſtaet
ſie van zeker gunſteling der Czaerſe Majeſteit.
ning des Schryvers voor de Czarietſè.
Ha\s[traf.

Verſchy

D

N 19 der maent ſtont er bin-1 kleeden volgens de oude manier van dit lant,
nen Moskow een openbare ſtraf d'een koſtelyker dan d'ander, naer het
te geſchieden over zekere vrou-bevel gegeven wert. Mcn hielt de brui
we van in de 5o jaren, die haren eigen loft binnen de Duitſche Slabode, in het
man om 't leven gebragt had. Hier over paleis van den heer Generael la Fort, on
wertze verwezen om levende in de aerde

langs overleden. Dit hof is een groot ge
gedolven te worden tot aen de ſchouders bou van ftcen, daer men om zyne breette
toe. Ik begaf 'er my na toe, en vond langs eenen wederzydſchen trap ingaet.
haer dus half begraven ſtaen, maer zeer Het is geheel op zyn Italiaenſch geſticht,

fris en wel gedaen. Zy had om het hooft ºverzien van deftige vertrekken, en een
en hals gewonden eenen witten doek, . overſchoone zael met fracje tapyten be
zy wat deed los maken, omdat hy'er wat hangen, waer in de bruiloft gehouden

te benaeut viel. Drie of vier ſoldatenbe-wert. Tot het vermeerderen der pragt
waekten haer, die van wegen het gerecht was daer voorafgebragt een meenigte van
gelaſt waren wel zorge te dragen, dat van zilverwerk, en op een daer toe geſchikte
niemant haer eenige ſpys of drank wierde plaets tentoon geſtelt. Men zag er twee

toegebragt tot verlenging van haer leven. groote Luipaerts van enkel zilver, yder
Die wilden, worpen op den gront voor met een zilvere keten om den hals, waer
den kuil, waer in zy bedolven ſtont, ee- aen ze gebonden waren, houdende de
nige kopykkes of ſtuivers. Waer voor voorſte pooten op een zilverſchilt. Nogh
zy met het buigen van 't hooft telkens was er een werreltkloot van de zelve ſtof
dankbaerheit bewccs. Zulk gelt wort ge fe vry groot, flaende op de fchouderen
meenlyk beſteedt tot het koopen van eeni van eenen zilveren Atlas, nevens groote
#. waskaersjes, aen te ſteken ter eere van zilvere kruiken, en andere vaten, waer
en eenen of anderen heiligh , dien zy van een gedeelte behoorde tot de ſchatka
aenroepen, ten deele ook tot een kiſt voor merzynér Majeſteit.Deplaetsom by cente
hare begraving. Ik weet niet of de wach komen tot het plegen der ſtaetſie was ge
ters zulke miſdadigen niet ſomtyts onder ſchikt binnen Moskow dicht by het Slot
de hant toelaten ſpyze te nuttigen, en een in twee voorname gebouwen, die tegens
gedeelte der gegeve penningen naer zich elkander overſtonden. Met den morgen
ſtryken, dewyl zommige lang in 't leven ſtont begaven zich de Czaer en alle de ge
blyven. Wat deze belangt, zy ſterf den noodigden daer na toe. In het eene ge
tweeden dagh nadat ik haer gezien had. bou traden de mannen, in het andere de
Op den zelven dagh was nogh zeker man, vrouwen. Het was ontrent tien uren ,
ik weet niet om welk een miſdaet,leven toen men van daer trok naer het Slot, in

Trou

flaetfie.

digh verbrant. Maer van de rechtsple
gingen, hier te lande in gebruik, zullen
wy hier nabreeder ſpreken. Nu vervolg
ik myn verhael naer orde des tydts.
Op den 26 ſtont de trouſtaetſie te ge
ſchieden van zekeren gunſteling des Czaers,
genaemt Fielaet Prienewits Souskie, een

welx midden ik my geplaetſt had om den
trein te zien, en al dentoeſtel te beſchou
wen, die om het fchoone weder van dien

dagh te aenzienelyker was. Vooraenreedt
de Czaer, gezeten op een ſchoon zwart

paert, en gekleet in koſtelyke goude ſtof.

De opperrok was met eenige figuren van
RuflifChen edelman, en Kneefna Maria verſcheide koleuren doorwerkt. Op het

Surjovena Schorkofskaja, welker broeder hooft had hy een hooge ronde bonte muts,
in even groote waerdigheit als de bruide aen de beenen geele laerzen. Het paert
gom by den Czaer lecfde, genacmt Knees was uittermaten koſtelyk gemonteert,zyn
Eedder Surewits Schorkofskaja. Tot de de het achterlyf bedekt met een zware
ze bruiloft werden door laſt zyner Maje goude ſchabrak. Onder aen beide de voor
ſteit genoodigt de voornaemſte Heeren en ſte pooten had het eenen zilveren ring vier
Mevrouwen van het Ryk , , nevens de vingeren breet. De deftigheit van zyn
vremde Gezanten, en de meeſte van onze Majeſteits perſoon, die byzonder wel te
en andere overzeeſche Heeren en Vrou paert zit, deed niet weinigh tot de heer
wen. Men gaf laſt aen alle de bruilofts lykheit van dit ſchouſpel. En men zou
gaſten, zoo wel vrouwen als mannen, dat inderdaet niets grooter nogh koninglyker
ze zich in deze ſtaetſie zouden hebben te kunnen bezichtigen. Aen de ſlinke zyde
rcedt
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die in zyn Majefteits afwezen Moskouw

Menſikof, mede gezeten op een zeer koſ regeert, was uit onpaſſelykheit thuisgeble
telyk paert, dat nevens zynen meefter, die ven. Waerom deandere, gemalin van Iva

in goude kleederen blonk, dapper uitge nawits Boeterlien, alleen de ceremonien
ſtreken was, hebbende ook zilvere ringen waernam. Deze had een wit vil
aen de voorſte pooten. Toen quamen de ten hoetje , ſuikerbroots wyze met
voornaemfre Kneefen: en na henyder in een ſmal rantje op haer hoofd, hebben

zynen rang bypaeren, alle te paerde, met de twee ſtaetjuffrouwen voor zich zit
diergelyke kleederen verzien, ten getale ten, die achteruit reeden. Deze wagen
van 24 paren. Zyn Majeſteit dus in het wert getrokken van 12 witte paerden,

ſlot gekomen zynde zette zich daer om de waer benevens aen beide dekantengingen
volgenden in goede orde af te wachten, veel dienaers in het root gekleet. Hier
waer mede het vierde deel van een uur op volgden 25 andere wagens van kleener
gefpilt wert : terwyl hy zyn paert in 't ſoort, met dezelve ſtoffe overtrokken,
wachten eenige karbetten deed maken. yder beſpannen met twee witte paerden.

Hy was hierdicht by de poort Ewaritsof In eenen der zelve zat de Bruit, in den
Hofpoort, daer de vertrekkamers zyner anderen Ruſſiſche Mevrouwen. Tuſſchen
Majeſteit zyn. Boven welke zich in een deze wagens zag men leggen op een kleen
groote opening onthielden de Princeft ſlecht ſleetje, getrokken door een onge
zuſter zyner Majeſteit, en de Czarietſe of zien leelyk paert, aen wiens ſtaert het vaſt
Keizerin met hare drie jonge Princeſſen, was, een kleen manneken, even zoo be
nagelatene kinderen van den laetſt overle haegelyk om aen te ſchouwen, als het
den Czaer, broeder zyner tegenwoordige paert en de ſlede, en gekleet in een Joodſch
Majefteit. Wanneer de Vorft die poort gewaet. Dit flepen É. my in gedach

ſtont door te ryden, groetten hem alle de
Princeſſen met groote eerbiedeniſſe, waer
op de Monarch met gelyken eerbiet ant
woorde. Toen de heeren dus paer aen
É. aengereden quamen, zag men eenige
randende lichten naderen, waer by º
dienaers te voet gingen. Hier op volgden
nogh 6o paren te paert, op dezelve wyze
gekleedt, alle voorname perſonen. Toen
volgden de Gooſten, onze Reſident, en
de overzeeſche koopluiden, welker klee
dinge en mutfen geheel van de vorige ver
ſchilden. Alle evenwel haddenze geele
laerzen aen, maergemeene platte mutfen.
In 't gemeen waren ze zoo koſtelyk niet

ten of deze perſoon wel geraekt mogt
wezen, waer in ik my niet bedroogh.
Want gelyk hy daer zeer welbekent was,
zoo onderrechtte men my dat hy niet wel

ter been was. . Hy was van Joodfohe af
komſt, dogh had zich tot het Chriſtelyk
geloove bekeert. Om iets, dat hy be

dreven had, wert hy gedwongen in dit
ſchouſpel deze rol te ſpelen. Toen volg
den nogh 7 ſleden met de Jufferen onzer
natie, en daer achter eenige ledige wa
gens, waer mede de ſtactſie

...

WCrt,

Men reed duſdanigh voort door het ſlot,
en een gedeelte der ſtadt tot aen de kerk

Bogojaſtenja, of Chriſtus verklaring, daer
uitgeruft. Zy beſloegen 17 paren : zoo de trouw geſchiedde, die door zyne Ma
dat de gemelde perſonen ſamen uitmaek jeſteit zelve, en velen van dit ſtatigh ge
ten een getal van 204 menſchen, waer zelfchap wert bygewoont. Myn gezicht
van het grootſte gedeelte heerlyk in den
dos was. Veele paerden hadden zilvere
toomen, eenige ook zilvere ketens, on
trent twee vingers breet, en tamelyk dik,

in alles voldaen hebbende reed ik naermyn

luit voor d'ooren maekten.

gezelſchap gekomen was op de beſtemde
plaets, makende ontrent uit een getal van
yoo perſonen, zoo mannen als vrouwen
yder in een byzonder vertrek, daer d'een

herbergh om my te ſpyzigen. Waerna

ik my weder vervoegde op eene goede
plaets in de Slabode, om al den fleepte
die van boven het hooft tot beneden den zien ryden naer het huis daer de bruiloft
toom afhingen, zynde voor aen den zadel ſtont gehouden te worden. Het was 3
vaſt. Welke tuigen een aengenaem ge uren na den middagh, eer het gantſche
Andere we

der hadden er van blek, plat, en als een
keten geſchakelt. Vervolgens quamen 5
ſleden. In drie zaten yder een der Duit
ſche Doktoren. In d'andere twee yder

den ander niet zien kon. De Princes zuſ

een der outſte koopluiden onzer natie. ter zyner Majeſteit en de Czarietſe met
Toen naderde een zeer groote wagen, met hare drie jonge Princeſſen zaten benevens

root laken bekleedt, geſchikt tot het voe eenige Mevrouwen van 't Hof, aen eene
ren der twee Keizerinnen,gelyk de Ruſſen byzondere tafel : ook de bruit met ver
haernoemen. Want alſze van zyne Majeſteit ſcheide Mevrouwen. De zoo genoemde
gekoren worden om duſdanige zaken by Keizerin zat alleen op een plaets, die met
te woonen, noemt men haer Vrouwen van eenen verheven trap opging. Alle de an
ſtaet, welken eernaem zyafleggen, zoo dere vrouwen, zoo Ruſſiſche als Duitſche,

dra zy dien dienſt hebben waergenomen. in een ander vertrek. De Mufikanten
De eerſte der zelve, gemalin van werden gezet op een verhevene plaets, en
Knees Fudder Seurſewits Romodanoski, lieten zich onder de vreugt hooren. Na
D 2.

-
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dat men met den maeltydt, die Koning-lgens met Ruſſiſche Jufferen.
lyk was, eenige uren in alle vrolykheit
had doorgebragt, werden de nieu gehuw
de naer hunnelegerplaets geleit, die eeni
ge ſchreden achter het huis op de rivier

Wanneer

men aen het Bruiloftshuis gekomen was,
daerik my haeſtigh door behulp van eenen

anderen wegh had vervoegt, zag men zyn
Majeſteit en andere heeren daer in ryden,
begevende
zich de bruit ter ſlinke zyde
de Jouſe was. Dit was een opgeſlagen
van
't
paleis
in een afgeſcheiden huis, de
houte ſpeelhuisje, waer in men tot dien
woonplaats
namentlyk
van den Generael la
einde een ſoort van een ledekant ſimpel en
Fort,
wiens
weduwe
nu nog daer haer
ſlegt genoegh beſtelt hadt. Het grootſte
gedeelte van 't gezelſchap ſcheidde tuſſen verblyf hout. De groote wagen hield,
10 en 12 uren, blyvende al de meenigte om plaets te maken, ſtil, kunnende om
binnen de Slabode ſlapen in de daer toe zyne hoogte niet wel door de voorpoort
vooraf beſtelde huizen, op welker voor komen: nochte de paerden draejen door
poorten met wit kryt geſchreven ſtondt, de ſmalte van den wegh. Middlerwyl
wie daar zyn verblyf te nemen hadt: op ſteeg de jonge Czaerſe Prins van zyn paert,
dat men volgens laſt des Czaers den vol en bleef by den wagen ſtaen, tot dat die
genden dag weder gevoegelyk zou by binnen reed. Dogh door de hoogte ſcheur
een komen in het huis, daer de bruiloft de het bovenwelfſel, en bleef aan de poort

,--

Aerdig
`n voorval.

gehouden wert voor de Ruſſiſche Hee vaſt. Toen ging de jonge Prins het Hof
ren, om van daer te ryden naer het hof over naer het #. tredende de Keize
van den Generael Major Menefius, nu rin toen ook uit den wagen, en den trap
nogh bewoont van zyne weduwe. In dit ter rechter zyde op. Derwaerts begaven
groot koninglyk fteenen gebou, flaen zich nu ook de overzeeſche Heeren en
de op de groote ſtraet der Slabode, had Jonkvrouwen. Het was nu ontrent we
de genoemde Keizerin haere nachtruſt ge der op den zelven tydt, als te voren, toen
houden, en de bruit was voor den mor deze tweede byeenkomſt een einde nam.
genſtont ook derwaerts gereden. Het Op den laetſten, dat is derden dagh, was
was ontrent tien uren wanneer zyn Maje vaſtgeſtelt dat elk zou verſchynen in Duit
ſteit daer heen trok, latende de overzee ſche kleederen. Waer op dan alle man
ſche natie achter, die na een uur toevens nen en vrouwen van gewaed veranderden,
in goede orde quam aentrekken tot voor uitgezeit eenige weinige Ruſſiſche Me
het huis van den Heer Lups, die zelf vrouwen, die haer gewaed behielden.
aen de voorpoorte, met eenigen onzer na Hier op ging elk in 't byzonder in het
tie verzelt , den trein bleef opwachten. Bruiloftshuis, zonder daer weder, als op
Hier hielt de Czaer ftal, gelyk ook de den vorigen dagh, uit te gaen. Toen wer
volgende heeren. De Heer Lups ont den ook de mannen en vrouwen te gelyk
haelde zyne Majeſteit met eenige ver aengezet aen eene en zelve tafel, evenals
verfching van drank, die de Vorft te paert in ons lant de wyze is, en na den maeltydt
zittende aennam.
luſtigh gedanſt en geſprongen tot veel ge
Nu kan ik niet voorbygaen een voor noegen zyner Majeſteit, en van alle de ge
val, dat veel tot de vreugt deed. De noodigden. Dus nam deze Bruiloft, die
bruidegom was gezeten op eenen zeer ik, om de ongewoonheit der zake, wel in

ſchoonen hengſt: een der andere Grooten het breede heb willen beſchryven, met
op een deftige merry, die beide hier toe groot genoegen een einde ontrent midder
beſtelt waren, omdat men wiſt dat ze nacht.

togtigh waren. De hengſt beſprong wel Op den 2 van February, zynde zon
haeſt de merry, waer van de ruiter zich dagh, na den middagh, ten 3 uren zag
ſchielyk ontſloeg, dogh de bruigom bleef men hier in ſleden eenigen der Zweedſe
in zyn volle poſtuur op den beſpringer gevangenen, waer van wy geſproken heb
zitten, totdat die zyn werk gedaen had ben, inbrengen.
met gewenſchte uitkomſt. Waer op on Op den vierden der maent wert ik met
der ons alle een geweldigh lacchen ont een ſlede afgehaelt om te komen by zyne
ſtont.

Dit was ook aengevangen in het Majeſteit in het hof van den Heer Alexan
uitryden uit het bruiloftshuis, dogh zon der Danielewits die Menſikof, grootgun

der zoo goeden uitſlagh. Weder voort ſteling van den Vorſt, voerende dit hof

rydende zag ik den Czaerſen prins op een den naem van Semeunoſtkienaer het dorp
der laetſte paerden zitten, welk een daer dicht by gelegen, ontrent een half
voetknecht by den toom leidde. Hy uur van de Slabode. Hier komende vond
was verzelt van veele edele Jongelingen, ik zyne Majeſteit bezig met het beproe
kinderen van voorname Heeren. Toen ven eeniger brantſpuiten, nu eerſt uit Hol
quam de bruitswagen met de twee paer lant aengekomen, die goedt bevonden
den, waer van gezegt is. Toen de groo werden. De Vorſt hier op binnen wil
te wagen met 12 paerden, waer in , ge lende treden deed my tot hem naderen.

lyk gezegt is, de zoo genaemde Keizerin |En my aenſprekende, Gy hebt, zeide hy, ontmoe
was. Vervolgens verſcheide andere wa- veel in de werrelt gezien. Aſaer of s', º! ting des
Jºlyt.

s

------------

R

E

I

Z , E

29

N.

schryvers hebt gezien, dat ik u vertoonen zal, weet ik xander in handen gaf. Hy dronk daer
by den niet. Hier op gebood hy zekeren armen een weinigh uit, en reikte hetaen de ſtaet

Czer

Rus, hier toe ontboden, zynen rok te ope-juffer weder over. Deze ſchonk het we
nen. Ik ſchrikte op het gezicht. Want der vol, en gaf het aen de Vorſtinne, uit
aen zyn lichaem zag men een uitwas in de yeller handen ik het weder ontfing, en
gedaente van eenen darm, ontrent een dae, even den mont aen gezet hebbende,
hant breet lang, en vier vingeren in de º ſchenkſter weder overgaf Want naer
rondte dik, ftaende drie vingersbreetrecht de zeden van dit hof zou het uitdrinken

s boven den navel.

Deze elendige looſt van een bierglas, dat op het laetſt gege

" hier uit alle ſpyzen, die hy nuttigt, dat |ven wort, luttel hoffelyk zyn.

Toen

nu reets 9 jaren geduurt heeft. Dit on- voerde ik met den heer Alexander eenige
geval had hy gekregen door de quetſuur redenen wegens het maken der ſchilde

van een mes, waer door de weg, dien ryen, dewyl hy de Hollantſe tael redelyk
de ſpys nemen moet, zodanigh geraekt wel verſtont, en maekte my gereedt om
was, dat daer noit ſedert heelen aen ge-|afſcheit te nemen. Hier op gaf ons de
weeſt is. Het was een man van 35 jaren. |Keizerin hare rechterhant te kuſſen, en
Ik betuigde den Vorſt myne verwonde- na haer ook alle drie de Princeſſen, dat de
ring, en dat ik iets diergelyks wel noit grootſte eerbewyzing is, die men hier kan
gezien had, maer eenen man kende, die ontſangen. Van daer vertrokken keerde Bruiloft
alle de ſpyze, als die verteert was, wederik den zelven avont in myne herberg. Na vreugt.

door den mont loozen moft. De Vorft eenige dagen wert in het gemelde hofvan
hoorde ook dit exempel met verwonde den heer Alexander de bruiloft gehouden
ring aen, en om my dit ongeval des ar van zekeren bedienden van den Czaer, die
men mans nader te ontdekken, deed met zelf tegenwoordigh was, nevens den
de hant de verteerde ſpyze daer uit druk Czaerſen Prins, oomzyner Majeſteit, met
ken. Hier werd ik met drank ververſcht: veele voorname Ruſſiſche Heeren en vrou

en na een geſprek van twee uren vertrok wen, ook veele Engelfche en Hollantfe
zyn Majeſteit. Toen naderde my de Heer Koopluiden, en Duitfe Jufferen. De ta

Alexander, en gaf my te kennen dat zyn fel was geftelt in de groote zael , loopen
Vorſt, wetende dat ik bedreven was in de met eenen krommen elleboogh. Aen

de ſchilderkunſt, begeerde dat ik de drie de eene zyde zat zyne Majeſteit met de
jonge Princeſſen zoude ſchilderen, nage Ruſſiſche Heeren : alle de Mevrouwen
late dogters van zynen BroederCzaer Ivan tegen elkander over. In het midden der
Alexewits, die, zoo lang hy in 't leven

zale zaten aen eene ronde tafel de Czaerſe

was, met den tegenwoordigen Czaer re Prins, de Heer Alexander, de Engelſche
geerde, en in den jare 1696 den 29 Janu cn Hollantſchc Koopluiden, waer onder
ary der werrelt overleed. Dit was, zei ik ook gerekent wert. Na dat wy def
de hy, wel de voornaemſte reden, waer tigh onthaelt waeren, werden detafels
om ik te hove gehaelt was. Hier toe wechgenomen, en luſtigh op de Pool
wel genegen zynde reed ik met denge ſche wyze gedanſt, zittende de ſpeelluiden
melden heer, om de Princeſſen voor af aen een zyde, die zich zeer vermakelyk
eens te gaen bezien, naer het hof der Kei lieten hooren.
-

zerinne, hare moeder, een uur van Mos

Dezen zelven nacht trok de heer Ale

kou gelegen, een vermakelyke luſtplaets xander voor eenige dagen naer buiten tot
zyner Majeſteit, genaemt Iſmeilhoff. Voor verrichtinge eeniger zaken. Den elfden
De Schry- de Keizerinne gebragt wert ik aenſtonts der maent begaf zich ook de heer
# van hare Majeſteit gevraagt of ik de Ruſ Pauwel Heins, Envoye van den Koning
#e ſiſche tael verſtont. Waer op de Heer van Deenmarken weder naer huis, van
Keizerin Alexander het woort nemende haer teken meening met het voorjaer weder te kee
inc,
nen gaf, dat ik daer in onbedreven was, ren; waerom hy zyne Gemalinne hierliet.
en verder eenigh gefprek met haer hielt. Op den 5 van Maert had ik het geluk van
Hierop deed de Vorſtin een zilverſchaeltje ter maeltydt te zyn by zyne Majeſteit op
met brandewyn vullen, nam het in haer Probrofensko, de gewoone verblyfplaets
hand, en gaf het voort den heer Alexan van dien vorft. . Hy voerde my na den

der over. Hy ledigde het, en gaf het middagh met zich naer het Hof der Kei Moskovi
weder aen de flaetjuffer. Het wert ten zerinne, om de Afbeeldingen der drie ſche Prin
tweeden mael gevult, en my op de zelve Princeſſen, door my middlerwyl begon-ceſſen º:
-

wyze door de Keizerin toegereikt.

-

Ik nen, te bezichtigen. Ondertuſſchen had ſchildert,

ledigde het op mynbeurt. Waer op wy hy veel geſprek met de Keizerinne over
elk uit de hant der Keizerin een glas wyns de reizen door my gedaen. Den 1 1 der
ontſingen, en na weinig tyts ook van el maent begaf hy zich met eenige grooten
ke der drie jonge i. daer tegen naer het huis van den heer Brants, en be

woordigh. Hier op wert 'er een groot zagh daer in myn kamer de ſchilderyen,
glas met bier gevult en der Vorſtinne we die ik t Archangel gemaekt had, waer

der overgegeven, die het den heer Ale- over hy zeer veel genoegen nam. Onder
D
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het praten geviel dat zyne Majeſteit ſprak

CZA ER VAN GEHEEL RU S

van eenige ſtukken kanon, waer op men LA NT. Aen de andere zyden ſtonden
meende dat het wapen ſtont der Repu twee Arenden met het jaergetal 17o2 den
blyk van Genua, verbeeldende, als dat 1 February.
van Venetie, eenen leeu, die met den Nadat wy hier alle prachtig waren ont
voorſten poot een boek hout. Maer de haelt, reden wy naer het hof zyner Maje
ze ſtukken door ouderdom geſleten zyn ſteit te Probroſensko: ſchoon het zoo zeer

de, was het wapen daer op zoo verduiſtert niet wortgerekent vooreenhof,als wel voor

dat men twyfelen mogt óf het een leeu of de woonplaets van den Kapitein, die nogh
eenigh ander dier ware. Den Vorſt be van zyne Majeſteit geen hooger Karakter
ving hier op een luſt om er een gezicht af gekregen had: gelyk zyne Majeſteit zelve
te gaen nemen, en daer toe het gantſche hier ontrent geen hoger titel voeren wil.
gezelſchap met zich te voeren. Waer toe

Het legt een groot half uur van de ſtadt,

de byeenkomſt beſtelt wert op het Hof niet wyt van 't hof van den heer Alexan
van den heer Alexander. Zoodra zyne der. Hier was dan de Artilleryplaets van
Majeſteit daer verſcheenen was, wert het lyfregement zyner Majeſteit, daerwy
yder van het gezelſchap, beſtaende meeſt de drie ſtukken, daer van geſproken is,
in eenige voorname overzeeſche kooplui bezagen, en, hoe afgeſleten zy waren,
den, daer hy veel van hiel, door zynen genoeg bemerkten dat er een leeu op ſtondt.

laſt, van den heer Alexander beſchonken Zy waren kort en naer het fatſoen van

.
º

met eenen gouden gedenk
waer mortieren gemaekt. Dogh ik kon, wat
op de Vorſt verbeelt was, dragende eenen moeite ik ook aenwendde, niet recht te
lauwerkrans
rand, weten komen, hoe de Ruſſen in vorige
in Ruſſiſche

rakters getekent : PE: |tijden daer aen gekomen waren.

TER ALEXE WITS, GROOT
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VII. Ho of T S T U K.

Koninglyke maeltyden van zyne Majeſteit buiten Moskow ge
houden in groot gezelſchap van Heeren en Mevrouwen, en
door den Schryver bygewoont. Byzonderheden wegens de
Keizerinne. Vermaeknemen zyner Majeſteit op de Moſ
kowſe beek.

Paſcha by de Ruſſen geviert.
Maje/teit naer Archamgel.

Vertrek zyner

-

ER w x L wy de gezeide flukken aen de eene zyde der Zael, die zich on
geſchut bezichtigden, was er or dertuſſchen vermakelyk lieten hooren met
de geſtelt tot ryden naer buiten, Violen, Baſſen, Trompetten, Schuif

naer een dorp van den heer Alexander, ge trompetten, Kornetten, Fluiten, en wat
naemtAlexcejeskie, by Lemuenefskie, 1 z.
wurſt van Moskow gelegen, daer de ge
melde heer een deftigh luſthuis by de ri
vier Jouſe had doen bouwen. Het is een

meer gebruikelyk is, even als in onze

landen.

De maeltydt geeindigt, en de

tafels wechgenomen zynde, wert'er luſ
tigh gedanſt op de Poolſche wyze tot

zeer vermakelyke oort, verzien van o groot genoegen zyner

*::::: die luf

verſchoone Vyvers, krielende van de tig vrolyk was, dat aenleiding gaf totaen
voornaemſte Viſſchen. Onder al het ge rechten van verſcheide aerdigheden en
ne my verwonderenswaerdigh voorquam, kluchten, waer by de drank niet verge
was de Stal wel voornamentlyk, deftig en ten wert, totdat het eindelyk laet gewor
ruim, van hout, even als het huis, opge den zynde, yder zich ter ruſte begaf, om
bout. Ik telde daer in ontrent vyftigh den volgenden dagh de vreugt te hervat
paerden, van welke eenige by uitnement ten. Het geſchiedde ook met het zelve
heit ſchoon waren. Op onze aenkomſt vermaek en genoegen, zonder dat ik

vonden wy hier reets een gezelſchap van weet dat er iemant overladen van den
Duitſche Jufferen, die op zyn Majeſteits drank was. Weinigh uren daerna reden
begeren zich hier naer toe

lºgº had

wy wel vernoegt van daer, en yder begaf

den, om het genot eeniger vrolyke mael zich naer zyne eige woonſtede.
tyden te hebben.

Het gezelſchap der

Middlcrwylen wert my vergunt de af

mannen beftont in den Heer Refident , beeldingen der drie Princeſſen, die ik zoo

drie Engelſche Heeren, en andere luiden groot als het leven op doek gebragt had,
van onze Natie, die tien ſterk waren , in myn herberg te voeren, en die verder

behalven dat er eenige weinige Ruſſiſche op te maken. Ook had de Czaer my ver
Heeren by waren De vrouwen waren ſcheide malen bevolen die op het ſpoedig
13. in getal , en onder haer maer eene ſte ten einde te brengen, dewyl ze moſ
jonge Ruſſiſche Jonkvrou, die de zuſter ten verzonden worden, zonder dat ik
was van den heer Alexander. Wy wer evenwel wiſt waer heen. Ik ruſte dan
den daer wel ontfangen, en dien avont niet voor dat de Schilderyen voltrokken
zeer deftigh met vleeſch en vis geſpyſt. waren, zynde de Princeſſen volgens den
Vreugde Hier toe waren in een ruime Zael tweeta gegeven laſt geſchildert in Duitſche klee
maeltydt. fels acngerecht, cene lange, geſtelt aen ding, dieze, als ze in het openbaer te
de zyde der Zacl, waer aen zyn Majeſteit voorſchyn komen, gewoon zyn te dra
zat met verſcheide Heeren, en aen de o gen; uitgezeit dat het hooftſieraedt aen
verzyde al de Jufferchap benevens el myne keure gelaten wert, dat ik dan op
kander, en eene ronde, die in 't midden zyn antyksafmaelde.
gettelt was. Hicr aen zaten de Engel Om nu eene afbeeldinge te geven van Afbeel
iche, en meefte Duitfche, of liewer Hol de Czarietſe of Keizerinne, genaemt Pa-##
Keizerin
lantfe Hceren. Den avont doorgebragt raskowya Feodorofna, zy is wat zwaer IlC.
hebbende begaf zich elk naer zyn ruſt lyvigh, dat haer echter niet misſtaet om
plaets, uitgezeit dat de overzeeſche vrien e goede talie des lichaems. Men magh
den alle binnen een en zelve vertrek nogh zeggen dat ze fraei is, goedaerdigh van in

eenige uren vrolyk waren , zynde de borſt en vriendelyk van wezen, waer
Rufiifche Heeren, gelyk ook de Juffrou
wen, in andere vertrekken.

mede ook haer

iºr overeenkomt.

Zy

Den vol is ontrent dertig jaren out, en in blaken

genden dagh was het onthael weder Ko de * by zyne Majeſteit, wiens zoon
ninglyk, en vloeide over van alle vleeſch de Prins Alexey Petrowitz meenigmaelby
en viſchgerechten. Om de vreugt te haer komt om eenig vermaek te nemen

wekken waren de Speelluiden geplaetſt met de jonge Princeſſen. De oudſte van
de
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En der deze is genaemt Katharina Iwanoffna, Winterfaizoen de ſneeu aen ’t fimelten ra
zynde 12 jaren out. De tweede Anna kende dit ongemak veroirzackt, waren
Iwanoffna, Io; en de jongſte Paraskowya zoo geſtelt, inzonderheit in de Duitſche
Iwanoffna, 8 jaren. Alle zynze zeer wel Slabodc, dat de Paerden tot den buik toe
gemaekt. De middelſte is blont, ſchoon door 't flyk gingen. Het welk de Vorſt
en blank van verwe. De andere twee vernemende liet hy de Slabode ruiveren,

Moskovi
ſche Prin

fraeie bruinetten.

Inzonderheit munt de

en middelen in 't werk ſtellen, waer door

jongſte uit in vrolykheit van wezen en in al het ſlyk en vuiligheit wert wechge
borſt, beleeftheit en minzaemheit , met

WCC1't.

welke twee deugden de andere ook ryke- , Den 5 dezer maent omtrent 6 uren in kerheit
..."
lyk begaeft zyn. De heusheden, die ik |den morgenſtont ontſtont'er brant in de E
-

-

-

-

hier zynde om myn werk ten einde te Slabode in een huis van cenen onzer lants- Czaer in
brengen genoot, waren ongemeen. Des luiden. De Vorſt was zonder toeven daer geval van

morgens wert my dagh op dagh drank aenſtonts in perſoon tegenwoordigh, en "
nevens andere ververſchingenaengeboden, gaf de noodige orde om het vier te doen
Des middags werd ik er veeltyts ter tafel lufen: gelyk zyne Majefleit voor ge
genoodigt, wordende niet tegenſtaende woonte heeft altyt tegenwoordigh te zyn
de vaſtendagen altydt zoo wel vleeſch als ter plactfe daer brant ontftact: waerom

viſch opgediſt, dat my vremt voorquam. altydt geſtadige wacht by de hant is, om
Door den dagh ook volop van Wyn en alle uren van den nagt, als zulk onheil
Bier, als my des geluſtte. Zoodat ik niet vóorkomt, daer van kenniſſe te geven.
kan gelooven dat een byzonder perſoon in

Op dezen dagh wert hier geviert het Paeſch

eenige Landen, byzonder in Hoven van Feeſt van Paſcha niet zonder groote vreug-ſeeit.
zoo groote Perfonaedien, dergelyke be de der Ruſſen, niet alleen om den ge
leeſtheden zoude ontmoeten. Waerom ik

wenſchten tydt van Chriſtus opſtandinge,

my aen dit Hof hier voor in alle deelen maer ook omdat de lange vaſtentydt dan

De

Schryver
fchenkt

verplicht vind. Dien tydt nam ik daerom
te meer waer om aen zyne Majeſteit aen
te bieden een exemplaer myner Reisbe
ſchryvinge, dat ik tot dien einde fraei
gebonden met my genomen had: hebben
de reeds zoo veel berichts ontfangen, dat

een einde neemt. In den nagt, die voor
dit Feeſt gaet, hoort men geſtadigh het
luiden der klokken: gelyk ook op den
Feeſtdag zelf, en ook den dagh die daer

aen volgt. Dan beginnenze aen elkander Paeſh
Paeſcheiers uit te deelen, en houden dat eiers.
my
geen
twyffel
overſchoot,
of
het
zou
wel
veertien dagen aen een gaende. Dit
ſchryving
aen den
is
algemeen
by grooten en kleenen, ouden
de
den
Vortt
aengenaem
zyn,
die
het
van
Czaer.
zyne
Reisbe

maek op
de Mos
kowfe

beek.

ãº:

en jongen :
yder geverfde eiers
Den 29. Maert nam hy zyn vermack by zich om ze anderen te geven. Men

my op Probroſensko ontfing.

Ver

met eenige ſloepen op de Moskowſe ziet ook op de ſtraten en wegen veele
beek, varende tegen ſtroom tot 3. of 4. Eierkramers zitten, die dezelve gekookt
wurſt van de brug af by het Slot. Van en beſchildert verkoopen. Gemeenlyk
waer hy wederkerende door de gemelde zynze als een blaeuwe pruim: eenige ook
brug met byzondere ſnelheit den ſtroom ſierlyk van groene en witte verwe verhe
quam afzakken, tot 3 of 4. wurſt naer ven opgemaekt. Men vint'er ook zoo
beneden. Toen keerde hy weder naerde fraei gemaekt en beſchildert, dat er wel
brug: daer hy door den heer Alexander twee of drie Ryxdalers voor worden be
ontfangen , en nevens eenige Engelfche taelt. Op eenige ſtaen deze woorden :
Heeren en luiden van onze Natie onthaelt

wert.

CHRISTOS W O S C HR EST ;

Hier wert weder boven Vaſten dat betekent, CHRISTUS IS OP

boven al Vleeſch en Viſch aengediſt ter GESTAEN. Deze eiers worden by
keure der gaften, dien volkome vryheit voorname luiden in hunne huizen met

vergunt wert van te kiezen wat hun be voordagt gereet gehouden, om die over
liefde. Maer de Vorſt zelf en alle die by te geven aen die hen komen begroeten.
hem aenzaten namen het Vleeſch voor Zy kuſſen elkander voor den mont, en
die het ei overgeeft, voegt er deze woor
hun ſpys.
Nu ging de maent April in met zulk den by : C H R I S T OS W OS
een dooiend weder, dat men in weinig CH REST: CHRIST US IS OP

dagen geen ys meer vernam : waſſende
het water door deze ſchielyke ontlating,
hoog wa die dagh en nagt duurde, tot zulk een
tº T.
hoogte, als by menſchen geheugen noit
was gezien. Dit was oirzaek dat eenige
molens aen de rivier Jouſe gelegen veel
Onge

mecn

GESTA EN. Waer op hy, die het
ei ontfängt , antwoort : W O I S T I
NO W OS CHR EST. dat is: HY
I S VVA E RLYK O PG ESTA E N.

Luiden van minderen rang geven op de
ſtraten, als zy elkander ontmoeten, deze

ſchade leden, en verſcheide Vyvers en eiers over op de wyze als gezegt is: en
Landeryen achter de huizen in de laegte niemant weigert oit die aen te nemen, of
door het water overſtroomt werden. De hy hoogh of laeg van ftaet, man of vrou
wegen ook, gelyk gemeenlyk na het is. Ook brengen alle de dienſtboden van
het
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het huis zoodanige eiers in de kamer, daer de ten drie uren na den middagh, en reet
hun volk is, om hier door een praeſnik
of feeltpenning te erlangen: gelyk men
my gemeenlyk twaelf of veertien daer van
bragt, en daer"onder eenige, die van het
vrouvolk ſierlyk toegemaekt waren. In
tyden maekte men vry veel werk
van deze eiergiften: maer tegenwoordigh,

in Karoſſen en Kaleſſen, ook te paert,

weder te rugh. Den dagh daer aen ont
haelde de Heer Brants den Vorſt in ge
zelfchap van den Hollantfen Refident, en

andere Hollantſe en Engelſche Heeren.

.

De vreugde was daer overvloedigh: zoo

gelyk het met vele dingen gaet, heeft het

de laetſte vrienden ten 2 uren na midder

dat zyne Majeſteit eerſt ten 1 1 , en

zoo veel aenziens niet meer. Hoewel by nagt van daer gingen.

het leven van dezen Czaer nogh in gebruik

Den 19 der maent ontfing ik laft van

is geweeſt dat de voornaemſte Ruſſiſche zyne Majeſteit om de drie afbeeldingen,

Heeren, en overzeeſche Koopluiden, hem nu voltrokken, te brengen op het Hof by
een gelukkig Paeſchfeeſt gingen toewen de Keizerinne, om van haer bezichtigt te
ſchen. Waer voor yder dan zulk een ge worden. Ik ging dan derwaert met den
verft ei uit handen zyner Majeſteit ont zwager van den heer Alexander. De Vorſ
tin was wat onpafelyk, en hielt het bed
fing. Nu is dat geheel in ongebruik.
Vermaek
Den negenden dezer maent nam de de, zoodat ik voor het ledckant de ſtuk
op de
Vorſt weder zyn vermaek in zich op de ken vertoonde. Zy haer genoegen daer
Moskow
ferivier. Moskowſe rivier te laten roejen, waer aen gezien hebbende gaf my met dank
toe eenige ſloepen vervaerdigt waren. Al zegging met eige hant een vereering van
le de roejers zoo van zyne Majeſteit, als gout, en gunde my de eere van haer de
van zyne zuſter de Princeſſe, waren be hant te kuſſen. Zy vraegde my of ik nogh
kleet met een wit hemde, naer onze wy eenigen tydt dagt te blyven, op dat de
ze gemaekt, en van voren met kant be Princeſſen nogh eens door my mogtenge
zet: hebbende alle de overzeeſche Koop ſchildert worden. Waer op als ik geant
luiden des daegs te voren bevel ontfangen woort had, gaf eene der Princeſſen ons
van een paer

š. hemden te bezorgen.

een gulden ſchaeltie met brandewyn o

Op elke ſloep ſtonden twee kleene maſ ver. Toen een glas wyns: en daer me
ten, waer aen de zeilen, als de wintdien de kregen wy ons afſcheit. De Schilde
de, eenige malen werden opgehaelt. Nu ryen bragt ik toen naer het Hof van den
geſchiedde dit in 't afkomen van de rivier, heer Alexander, daer ik ze oprolde, om
te weten van de Luſtplaets van den Ge te kunnen verzonden worden. Dezen
nerael Veltmaerſchalk Bories Petrowits º vertrok zyn Majeſteit naer Archan
Seremetof, gelegen een weinig buiten gel, verzelt van de navolgende perſonen :
Moskow, aen de gemelde rivicr , tegen dcn hccr Alexander : den Patriarch Me
over de beroemde plaetszyner Majeſteit, kite Moyſewits Sotof, groot Zegelbe
die den naem voert van Worobjowegoro.De waerder: den heer Fedder Alexewits Gol
ze Veltoverſte had zyne Majeſteit en het lowin, eerften Minifter van Staet: den
aenwezende gezelſchap den vorigen dagh heer Gabriel Ivanowits Gollofkiem:Knees
reets ontfangen en onthaelt: de Vorſt ook Gregori Grigoiewits Ronodanofskie: Bo
daer eene nachtruſte genomen. Het ge jaer : Knees Juerje Juerjewits Troebets
zelſchap beſtont uit den Czaerſen Prins, koy: en den Stolnik, oftafeldicnaer zy
de zuſter zyner Majeſteit, verzelt van ner Majefteit.
drie of vier Ruſſiſche Mevrouwen, veele

Ondertuſſen werden alle toebereidſelen

voorname Grooten van het Ryk, Staet-gemaekt om de wegen in de Slabode te zuivering
dienaeren en anderen; den heer Reſident, zuiveren, waer aen men den 26 der maent der we
en eenige overzeeſche Koopluiden. Waer begon te arbeiden. Het
wert vaſt 8°

!.

by mogh quamen vyftien of Zeftien Duit aen de zyden der ſtraten gelegt, om na
ſche Jonkvrouwen. Voor dit Luſthuis derhant wech gevoert te worden. Waer
lagen alle de ſloepen gereet, die ontrent toe twee mannen van de Duitſe natien tot
veertigh in getal waren, elk bemant met opzieners werden verkoren: die het werk
tien of twäelf roejers. Zyne Majefte..t zoodanig bevorderden, dat het grootſte

met al het gezelſchap daer in getreden gedeelte deze week zoo verre gezuivert
zynde quam Tmet uithemende fhclheit de was, dat men de ſtraten betreden kon.
Den 3. Mei verſtont men door brieven
rivier afzakken, en de brug voorby va
ren. Van daer voer men voort naer Ko van Archangel dat daer met den ysgang Hoog

lomnensko, een groote Luſtplaets zyner zulk hoogh water geweeſt was, als by water.
Majeſteit, te water zo, dogh te lant maer geene geheugeniſſe van menſchen gezien
7 wurſt van Moskow afgelegen. Men was : waer door veel ſchade veroirzaekt
quam daer aen des avonts öntrent 7 uren ,
en vont'er een avontmael koningklykaen
gerecht: gelyk ook de volgende dagh het
onthael hervat wert, niet zonder het ge

was. De meeſte huizen by het Fort No
vo Dwinke werden wechgeſpoelt. De

ſpeel der muzikanten. Dog men ſcheid

ve:

werf van 7yn Majefteits Scheepbouwery
liep zodanigh onder, dat al het hout vlot

en wechdreef. Een Schip op ſta

pel
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pel ſtaende wert rontom gedraeit. Ook voor den tydt van zes weken hier over

eenige vaertuigen voor de Stadt leggende

ACIMIlannCn.

raekten tot op de brug voor de Palaet der Den 19 der maent kregen wy weder
Koopluiden. Daerenboven nam het wa brieven uit het vaderlant, en daer mede be
ter zynen gang tot op eenige Hoven bin richt, hoe daer een groote watervloet
nen de Stadt.
was geweeſt, waer door eenige plaetſen
Denvolgenden dagh begon men de aer ondergelopen, en veel menſchen verdron
de van de Slabode wech te voeren, heb ken waren. Met eenen, hoe Keizers

bende een yder vryheit van die op zyne weert door de Bontgenooten belegert
eige koſten van daer te halen, en naer WaS.
zyne hoven te brengen, om het lant te Den 21 wert hier geviert de feeſtdagh Feeſt ter
hoogen, of elders aen te leggen. Om Wolla-diemerskaia Bogarodieſſa: aen wel gedagte
het werk dezer zuivering ook nogh meer ke Stadt men hier vertelt dat de beeltenis
aen te zetten wert een byeenkomſt aen

der maegt Maria zou vertoont zyn. Wel
gelegt by de Duitſche natie in de Slabode ke gedachtenis daerom hier geviert wert
op het Heerenlogement, een huis zeer op elke plaets, in een daer toe geſtelde

vermakelyk om zyn uitzicht, en den Kerk. Dit geſchiet altyt op donderdagh
fraeien tuin, die daer achter is. Hier ver voor Pinxteren, by de Ruſſen genaemt

koor men nogh twee andere perſonen by Secmick. Op dien dagh vervoegen zich
de twee voorgaende, om mede tot opzie zekere Prieſterlyke perſonen naer den kuil
ners te ſtrekken van het begonnen werk, of put, waer in de menſchen geworpen
en het bewint te hebben over alles dat hier zyn, die op de wegen of elders vermoort
ontrent gedaen diende. Deze verkiezing zyn: ook die door het Gerecht zyn ter
geſchiedde met meerderheit van ſtemmen, doot gebracht, waer van wy te voren
zynde op een byzonder briefje geſchreven |reets iets gezegt hebben. Deze putten
de naem van den perſoon, dien yder daer (want daer zyn'er ontrent Moskow 3 of
toe verkiezen wilde. By deze werden 4) worden alle jaren met aerde gevult, en
nogh verkoren agt perſonen, die tot by weder nieuwe toegeſtelt, dat nu om den
ſtanders zouden ſtrekken, en des noodt feeſtdagh den vorigen dagh geſchiet was.
zynde, de anderen de helpende hant bie Op dezen dagh wert de moeder der Kei
den, met volmagt van alles uit te voeren, zerinne, die des daegs te voren geſtorven
dat hun oorbaer zoude toeſchynen.

was, begraven.

Want hier te lande laet

Op den 9 der maent, feeſtdagh van S. men de afgeſtorvene maer luttel tydts bo
Nikolaes, verſtonden wy uit brieven van ven aerde ſtaen, waer van wy hier na
den 28 der voorlede maent uit het vader breeder ſpreken zullen. Deze begraeffe
lant afgezonden, de doot van den door nis geſchiedde geheel ſimpel en zonder
luchtigen Vorſt Willem den derden, Ko eenige ſtaetſie. Dezen morgen ontſtont er

ning van Engelant, na eene ziekte van weder brant binnen Moskow, en duurde
vier dagen der werrelt overleden: een ty tot tien uren; gelyk ook denderden Ju
ding, # groote ontſtelteniſſe baerde on ny brant ontſtont in een dorp buiten de
der de overzeeſche luiden,

#

ſtadt, den 14 ook weder binnen Mos

onze lantgenooten, die de deugden des kow. Ondertuſſchen vertrokken eenige
weergaloozen Konings kenden en waer Koopluiden van hier naer Archangel.
deerden. Waerom zy ook alle den rou
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VIII. H O O F T S T U K.

Beſchryving der Gewaffen , Aerdvruchten, Luſhoven, Py
vers, en andere dingen, waer in de Ruſſen vermaek ſchep
pen.

Ruſſiſche Heremiten gevangen.

O;ikDERT
Us sc H EN vermaekteſ te eten, als om te drinken: wordende de
my ſomwylen buiten op het zieken ook bedient met koeldranken hier
lant met goedt gezelſchap.Waer van gemaekt. Buiten Moskow vintmen
mede ik in de maent van July het boſch |ze meenighvuldigh in de boſſchen, en
doorwandelende zekere ſoorten van beſſen al veel door geheel Ruſlant, te weten on
Aenge vond. Waer van de eerſte genaemt Coſ- |der het geboomte, dewylzebeſt in de ſcha
"*" tenitfå fmakelv
yk

ZICIl,

-

l
door hare ld uw groejen
roeien willen.
voorkomen
door
willen

Dit woort Coſtenit
-

amperheit, waerom aenzienlyke luiden |ſa betekent een ſteenbes: dewyl in elk een
die met honigh of ſuiker gebruiken, ge- ſteentje gevonden wert. Aenyder ſteelt
lyk wy met de acrdbezien gewoon zyn telje vint men 3 of 4 takjes, waer aen de
leven. Hier van wetenze een ſoort van beſſen hangende wel een getal van zo uit
Limonade toe te bereiden, zoo wel om maken, zoo als hier nevens met de letter

A. BESSEN CO STENITSA.

EIN_B : BE

SEN

IBIR.U SINITSA.

A wort aengewezen. Het loof is des deze vruchten wortjaerlyx een ongeloof
winters en zomers groen: de beſſen wor- felyke meenigte binnen Moskow gebragt,
den ryp in de gemelde maent. De twee- wanneer de Duitſchen zoo wel als de
de ſoort, genaemt Bruſnitſa, valt wat Ruſſen zich daer van verzien. De laetſte

grooter. Elke bes is aen een byzonder zeker vullen daer mede heele vaten, daer
ſteeltje vaſt, als by ons de Aelbeſſen ze dan kout water op gieten, en die zoo
Twintigh of dertigh vint men er aen een laten ſtaen tot het aenſtaende winterſai
takje; groeiende deze ſoort ontrent een zoen. Dan ſtappen ze dit water af voor

ſpan hoogh boven den gront, dogh de hunnen drank, en vullen ze met nieu wa
eerſt genoemde wel de helft hooger. Van ter vervolgens weder aen. Deze drank
2.
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is zeer verkoelende en aengenaem , by en van weinigh verſchot. Men heeft'er
zonder zoo men daer wat honigh of ſuiker pruimen, kerſen ook, maer ſlecht, uit
by mengt. De befen zelve etenze ook gezeit die mcn vint in de hoyen der Duit
met wat honigh tot ververfching.

De fche koopluiden, daer ook Aclbefen ge

Duitſers perſſen daer ook het ſap uit, dat noegh te vinden zyn. Deze hebben hun
ze met honig en ſuiker tot eene behoorly ne tuinen beplant met bloemen, en hou
ke dikte opkoken, en nuttigen het by ge den ze net en in orde. Anders vint men Gele
braet; daer het wonder wel by voegt. Zy de tuinen in 't gemeen wilt, en zonder ##
doen het ook wel in kleene vaetjes, en gie

cenige ſchikking of verdceling, dacr men",

ten daer op het ſap van andere reets uitge
perſte beſſen, en zetten het by andere
lekkernyen en ververfchingen hunne vrien
den voor. Het blat is ontrent als de palm,
gelyk op de letter B. gezien kan worden,

geen onderſcheit in weet. Zy maken ook te lande.
geen werk van fonteinen of andere fraejig
heden van dien acrt, waer toe ze anders

door overvloed van hun water goede ge
legenheit zouden hebben, om met kleene

en des winters zoo wel als des zomers koſten iets fraeis uit te werken.

Even

groen. Dit lant geeft van nature veele wel bevint men, dat ſedert de wederkomſt
gewaſſen in grooten overvloedt. Men van den Grootvorſt uit onze landen al veel
Aerd- ziet er gemeene witte kool, by de Ruſſen verandering hier en daer is voorgevallen,
"3" genoemt Kapoeſe, die ze in groote mee zoo in het bouwen van huizen als tuinen.
nigte inleggen, en die de gemeene luiden Vooral heeft Knees Daniele Gregorits
twee malen des daegs eten: ook kom Serkaskie dicht acn zyn dorp, genaemt
kommers, of Ongoriſie, die ze uit de hant Sietjove , en 13 wurſt ontrent gelegen
eten, even als wy de appels en peren. Ze Ran Moskow, een tuin doen maken ge
leggen die ook in: en aenzienlyke luiden heel op onze manier, dien ik vry fraei en
zelfs zetten ze iemant voor als iets aenge- groot bevonden heb. Ook had hy hier
-

-

-

\

-

naems, en hebben ze dacrom het geheele toe met voordacht eenen hovenier, zich

jaer door in voorraedt. Veel Staſhok of der kunſt verſtaende, met zich uit Hol

knoflook is er ook, die in veel gebruik is lant overgebracht. Deze tuin, reets veel
by dezen lantaert, zoodat iemant hun o toegenomen in goede ſchikking en ſiera
ver wegh ontmoetende de reuk daer van den, is wel de voornaemſte, die hier te
verveelt. Daer is ook Green of peper zien is. Veele aenmerkens waerdige din
wortel, die ze veel eten by viſch en vleeſch, gen ziet men hier niet : waerom de bui
en waer van ze goede ſauſſen weten te ma tenplaetſen hun grootſte acnzien trekken
ken. Knollen zyn er van veclerhande van de Vyvers, die dikwyls twee, of drie,
ſoorten : roode kool, door de overzee of ook wel meer by de Luſthuizen gevon
Viſch
ſche natien voor eenige jaren daergebragt, den worden. Daer zyn'er eenige zeer ryke
Vy

nu mede overvloedig , gelyk de bloem
kool. Men vint ook Aſperſies en Arti
chokken, maer niet dan by de overzee
ſche natie. Zoo is het ook gelegen met

groot en aenzienlyk, en vol kolelyke WCIS.
viffchen, die daer in voor het gebruik
gehouden worden. Want wanneer zy
bezoek van vrienden ontfangen, werpen

de Artichokken onder de aerde.

Van ze in hun byzyn terſtont het net uit, en
ons hebben ze ook gekregen geele, wit vangen zoo veel viſch, datze raedt weten
te, en roode wortels, of peen, en karo om daer mede zo of 3o, ja meerder ſcho
ten, die ze overvloedigh hebben voort tels te ftofferen, gelyk dikwyls van my

gezet, nevens ſalade, waer van de Ruſſen
voordezen niets hebben geweten. Dogh
nu maken ze daer werk van.

gezien is.

My verquikt nogh de geheugenis van

Zoo is het eenen dagh van vermaek, dat wy gingen

ook met de ſellery. Ontrent Moskow zyn nemen met een zoet gezelſchap van Juf
veel aerdbezien, inzonderheit van de frouwen op het dorp Fackeloof, gelegen

kleenſte ſoort. De groote etenze meeſt 15 wurft van Moskow, toebehorende aen
uit de hant. Daer zyn ook Framboſen, den heer Streſenof, een wel gegoedt man,
Meloenen ook in groote meenigte , by die my en het vordere gezelſchap, dat
zonder groot, hoewel niet zoo ſmakelyk meeſt uit Hollantſche Juffrouwen beſtondt,
als in Italie. Want zy zyn wateragtigh , met veel beleeftheit ontfing: waer in hem
en komen meer overeen met onze kom niet toegaf zyn ſchoone en minzame ge
kommers. Men vint er veel water, dogh malin, die vrolyk van aert veel tocbragt

poom. weinigh zaet in. Wat aengaet de Boom om ons te vermaken. Het huis vonden
gewaſſen gewaſſen, men heeft er veele Hazenoo wy wel gebout, en verzien van veele
ten, maer Okkernoten geene. Appels goede vertrekken. De keuken inzonder
zyn er van verſcheide ſoorten, zoete en heit was zinnelyk en fraei gemaekt op de
zure, die zich wel laten eten, en er won Hollantſe wyze. Waer in onze Juffrou
derlyk wel uit zien. Ik zag er een ſoort wen zelf eenige ſchotels met viſch naer
van appelen zoo helder en doorſchynende, haere eige zinlykheit gingen toebereiden:
dat men de korlen daer klaer in zien kon. ſchoon wy ons genoegh van koude ſpy
Peeren Zyn maer gemeen, meeſtal kleen, |zen zelfs verzien hadden, die wy mede
brag
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bragten. De ſchotels met viſch, bereit plaetſt vint. Hier voor doen ze drie eer
op de wyze der Ruſſen, waren ontrent biedeniſſen met buiginge des lichaems, en
twintigh in getal, waer onder eenige met het ſlaen eeniger kruiſen, onder 't ſpre

ſoppen, die vry ſmakelyk waren. De ken van deze woorden: Goſpodt Pomilui,
maeltyt geeindigt zynde bragt men ons betekenende: Heer ontferm u over my, of
in een vertrek, waer in verſcheide ſchop
pen, of ſchommels, boven aen de balken
vaſt gehegt waren. Op deze touwen
gingen wy d'een voor, d'ander na zitten,
wordende zoo van elkander in de hoogte

ook wel: AMier efdom Zjeiewoeſonon, zoo
veel als, Vrede zy dezen huize, en den le

de hare twee jongſte en fraeiſte Staetjuf

waer voor ze eerſt een Poklon of#

vendigen daer binnen, kruiſſende zich op
gelyke wyze. Dan doen ze hunne groe

teniſſe en ſpreken de luiden van den huize
toe.
Alsze by iemant van andere natie
geſtooten. Een ſoort van ſpel, dat hier
komen,
doen ze het zelve, ziende altoos
zeer gemeen is. By wylen ging de vrou
van den huize zelve daer op zitten, doen eerſt naer de eene of de andere ſchildery,
fers het tou in de handen nemen, en zach nis maken, om Godt eerſt de eere te ge

telyk heen en weder bewegen. Dus zit

ven. Hun meeſte vermaek is met Valken

tende namze ſomtydts ook haer kleenſte op alle vogels, en met Winthonden op
kint op haren ſchoot, zingende zonder hazen jagt te maken , waer ontrent een
ophouden met hare ſtaetjufferen eenige zekere regel beraemt is met voorſchrift hoe
aengename gezangen met zulk eene ze veel honden yder naer zynen ſtaet houden

digheit en bevalligheit, dat het gezicht magh. Buiten dit hebben ze weinigh
daer van zoo aengenaem als het gehoor keur van vermaeklykheden. Hun ge
was. In het einde badtze ons dit zoo voor

meene ſpeeltuigen zyn een Citer met vier

lief te willen nemen, betuigende dat het ſnaren, de Keteltrom, Zakpyp, en Jagt
haer leet was, dat ze voordien tydt byge hoorn, daerze op blazen. Voorts nemen
brek van Muzikanten ons niet meerder ver

ze groot vermaek in het hanteren van

maken kon. Waer voor wy haer bedankt gekken, en miſmaekte menſchen, of in
hebbende geleid werden tot aen den vyver, dronkaerts, die geheel door den drank
waer in aenſtonts het net geworpen wert, vervallen zyn. Alsze in gezelſchap by
opdat wy niet zonder verſchen viſch zou een komen, gaenze des morgens ontrent
den terug keeren. Zoo dat wy wel ver 1o uren eten, en ſcheiden ontrent ten een
noegt van daer ſcheidden en in onze koet

uur na den middagh.

Dan gaenze naer

huis om te ſlapen, zoo wel des winters
ſen ſtapten om voort te ryden.
Benevens dit dorp vond ik eenen groo als des zomers Hunne manier van ſchry-#"
ten boom, die zyne takken wonder verre ven is dusdanigh. Zy nemen het papier:#yhad uitgeſpreit. Hy was byzonder ſchoon alleen in de ſlinke hant, en leggen het op ve,
van gedaente, en onder aen den ſtam drie hunne knie, en ſchryven dus dat ze te
en eenen halven vadem dik. Het was een

ſchryven hebben. Hoewel eenigen albe

Eſpenboom, dien de Ruſſen Aſina noe ginnen onze ſchryfwyze te volgen, waer
ImCn.

De luiden der overzeeſche natie hebben

achter hunne woningen of Luſtplaetſen
gemeenlyk eenen tuin, waer inze met
veel moeite veele ſoorten van goede vrucht

van reedts blyk is in hunne Kanſſèleryen.
Zynaejen ook geheel anders als wy, 'ſte-En naien.
kende den ring of vingerhoedt aen den
voorſten vinger, en halende den draet met
den zelven en den duim naer zich toe,niet
van zich af, gelyk wy. Hier toe gebrui

boomen aenqueken, nevens vele ſoorten
van bloemen, uit onze landen overge kenze ook hunne voeten, dieze, omdat
bracht. De bloemperken of bedden ziet ze gemeenlyk bloot zyn, daer toe gereet
men alom bezet met plankjes, in de plaets hebben. Zy weten de ſtoffe, die ze te
van palm. Het lant zelf brengt weinigh bewerken hebben, te vatten tuſſchen de

bloemen voort, zynde die men in de boſ twee voorſte teenen, gelyk wy die onder
ſchen vint van kleene waerdye. Zoo dat de knie leggen, of #, vaſt ſteken.
den Ruſſen, alsze by onzen lantaert ko Dogh daer zyn'er ook die anders doen ,
men, altydt dienſt geſchiet met eenen gelyk ik dikwyls op verſcheide plaetſen
ruiker van bloemen, dien ze gretigh met gezien heb.
zich naer huis nemen. Eenige evenwel In het begin der maent July reed ik met ſcheRuſſ
He
der voornaemſte Ruſſen hebben zelfs zo

zekeren vrient naer Probroſensko, om te remiten.

danige tuinen, en queken de bloemen gaen bezichtigen drie Ruſſiſche Heremi
ten, die voor vier of vyf dagen daer in de
naer hun vermogen aen.
Zeden

der Ruſ
ſen.

w

Wat aengaet de zeden van deze men gevangenis gezet waren. Zy hadden zich

ſchen: zy hebben voor gewoonte, alsze

onthouden ontrent Aſof aen een kleen ri

by elkander komen, en in een kamer of viertje, dat in den Donau ſtroomt. Het
ſtove treden, niemant toe te ſpreken, gezicht dezer luiden quam my vremt en
maerterſtont om te zien naer den eenen of miſſelyk voor, voor zoo veel hun ge
den anderen geſchilderden Heiligh, gelyk daente en toeſtel aenging. De outſte mogt
men die daer altoos in de vertrekken ge een man zyn van 70 jaren, de twee ande
E 3
re

:

38

C O R. N E L IS de B R U IN S

re wat meer dan vyftigh. De eerſt ge ſtondt ik dat ze in een huis daer ontrent
melde had op die plaets in de ſpelonk van ſtaende waren overgebracht, om daer te
een rots 40 jaren doorgebragt, dogh was blyven tot nader orde. Welke gunſt hun
middlerwylen door de Tartaren eens wech door voorſpraek gedaen was.
In 't ende dezer maent kregen wy ty Verwin
gevoert, en aen de Turken verkogt. Na
ning op
van een nieuwe verwinning, door de
ding
zyn
weinigh verloop van tydt ontkomen
Zwe
debegaf hyzich andermaelnaer de gemelde de troepen zyner Majeſteit op nieu op de den be
kluis, daer hy zich tot nu toe had ont Zweden behaelt. Kort hier na ontbood haelt.
Hun misdaet, meent men, zou my de Keizerin , om andermael de drie
hier in beſtaen, datze zyn afgeweken van Princeſſen, waer van wy gemelt hebben,

houden.

den Ruſſiſchen godtsdienſt, dat zy ech
ter ontkennen, verlangende maer onder
vraegt te worden, en ſchynende getrooſt
te zyn al het leet te verdragen, dat hun

af te ſchilderen in haer volle grootte en
het zelve gewaedt. Van dezen laſt had ik
gaerne bevryt geweeſt, waarom ik met

veel beleeftheit bad hier van ontſlagen te

g van het
door pynigen of ombrengen mogt wor mogen zyn, onder voorwendin
reize. Dogh
den aengedaen, met betuiginge dat zy

dat gaerne om Chriſtus willen lyden.Geen
van drien kon lezen of ſchryven. Hun
kleeding was een pye rok. Het haer hing
hun wilt om 't hooft tot op den middel
van het lichaem, zynde door lankheit van
tydt, dewyl het noit gekamt wort, als
aerten van tou in een verwart. Het hing
hun zoo over het aengezicht, dat men hen

voortzetten myner aengevange

merkende dat dit weigeren onaengenaem

De Prim
ceſſen an
dermael

was, vond ik my uit verſcheide inzichten geſchil

bewogen, om der Vorſtinne dit in te wil dert.
ligen, en zette my vervolgens tot het
werk.

Den vyfdender maent Juny vertrokken
meeſt alle de overige Koopluiden van hier
naer Archangel, die wy, gelyk wy de

andere gedaen hadden, uitgelei deden,
de hant wech ſtreken. Op de borſt had volgens het gemeen gebruik, tot op 16
niet konde bekennen, alsze het niet met

denze een groot yzer kruis, ontrent vier wurſt van de ſtadt, aen een dorp, in 't
onden zwaer, hangen aen twee yzere velt gelegen by de rivier Jouſe, daer eeni

#, die over de ſchouders tot achter ge tenten werden opgeſtelt, om een wyle

op het lyfaen eenen diergelyken bant wa tyds by elkander te blyven in het gezel
ren vaſt gehecht, die om den middel ſchap van verſcheide Juffrouwen. Toen
quam , en aen het onderſte van 't kruis een goeden dronk gedaen zynde op het
voor op de borſt vaſt was. Voor dezen geluk der reize, trokken zy voort, en wy
outſten hadden de twee andere zulk eene

in Karoſſen en Chaiſen, eenige ook te

eerbiedigheit, dat zy hem, zoo dikwyls paert, weder naer de ſtadt.

hy op ſtond, gelyk hy voor ons deed, al Kort hier aen op zekeren dagh in den
tydt met de armen onderſteunden. In tuin achter onze woonplaets wandelende,
dezen kerker moſtenze blyven zitten tot dat ik dikwyls deed om my te vermaken

dat zyne Majeſteit wedergekeert zoude met een roer, en naer waterſnippen en
zyn. Echter zatenze ongeſloten by een, entvogels in den vyver, of de rivier Jouſe
onder de opene lucht, alleen met eenige te ſchieten, werd ik eenen kraenvogel
matten in een hoekje van elkander afge gewaer, die boven my heen quam vliegen.
ſcheiden. De andere gevangenen, die Zoo dra ik hem vernam, deed ik een

daer zyn, hebben meeſt alle aen beide de kogel op het roer loopen, dewyl deze vo
beenen eenen yzeren ring, die aen een gels om hunne grootte niet wel met ge
korte keten gehecht is: zoodat ze de voe

meenen hagel doodelyk kunnen gequeſt

ten weinigh kunnen voort zetten. Daer worden, en trof het geluk dat ik hem
en boven is yder van hun een wachter toe zoo wel raekte dat hy voor my plots in

gevoegt, om het uitbreken voor te ko den vyver nederviel.
men: wordende echter geſtadigh buiten
ook wacht gehouden. Deze kerker is
heel hoogh met balken opgehaelt, en bo
ven open (hoewel er van binnen verſchei
de overdekte plaetſen zyn) voorts kleen
en vierkant in zyn begrip. Kort hierna

Deze ontmoeting

Kraen

Want men verneemt deze vogel ge
vogels hier zelden, voor al zoo dicht aenſchoten
en gege
de hoven, hoewel veelen hen uit ver tCn,
was al vremt.

maek op hunne hoven houden. Maerzy
worden daer van elders gebracht. De vo
gel geplukt zynde wert aen het ſpit geſte

willende het bezock, dat ik aen deze He ken.

Macr daer van proevende #

remiten gegeven had, hervatten, ver wy dat hy viſchachtigh van ſmaek was.
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Beſchryving van Moskow. Meenigte van Kerken en Klooſ:
ters, benevens andere byzonderheden.
dat ik eenige nade helſt een plaets, van een regementSolda
N Ugenis hetvantydthet gebiet
ten bezet. 3. Worotruki, of de Portiers
zyner Czaer plaets. 4. De plaets genaemt Suſchowa.
re aftekeningen en beſchryvin

ſche Majeſteit in het licht breng. Zeker
deze Vorſt heeft my (dat noit anderen
vergunt is) begenadigt met de gunſt van
hier in alle vryheit te mogen gebruiken,
hebbende my met eigen monde gezegt,
dat ik al wat ik in zyn Ryk mogt beſchou

5. Het Klooſter genaemt, Nowinskoy
Monaſtir.

6. Sawinskoy Monaſtir, een

Klooſter genaemt naer St. Sawin. 7. De

Kerk Nicolay-na Khipach, toegewydaen

St. Nicolaes , en daerom zoo genoemt.
8. de Kerk van Blagoweiſchenja, of Ver
wen, dat naer waerheit mogte beſchry kondiging van Maria. 9. Dewits Mo
ven, en der gedenkeniſſe bevelen.
naſtir Strathuoi, of het lydende Juffer
Hier op maek ik een aenvang van de klooſter. 1o. Ultretenskoia Bachna, de
Stadt Moskow, die ik in deze dagen ging toren der Uſtretenſe poort. 11. Potroſchey
aftekenen op een byzonder groot gebou Monaſtir, of St. Pieters Klooſter. 12. Het
zyner Majeſteit, genaemt Worobjowa , Slot of Kaſteel. 13. Troitska Baſchna.
groots en onbekrompen opgetimmert van Dus worr de Toren genaemt van de Kerk

hout, met twee verdiepingen, hebbende buiten het Slot. 14. De Kerk Sahoor ;
onder 124 vertrekken, en even zoo veel, dat zoo veel zeggen wil als , de Voor
meen ik, boven, in het ronde bezet met naemſte Kerk van de Stadt, waer in de
eenen houten muur. Het legt op eenen meeſte Reliquien beſloten zyn. 15. I

bergh tegen over het Dewitſe Monaſtir, wan Welick, of de hooge Toren in het
of Jufferenklooſter, aen ginſe zyde der Slot. 16. 'Tzerkof Philatowa, of de ſchoo
rivier Moſqua, ontrent 3 wurſt ten weſ: ne Kerk, door Philatowa gebout. 17.
ten van de Stadt Moskow. Hier was ik De Kerk genaemt Waſſoaſenja Boroſchak.
eenige dagen te voren wel onthaelt ge 18. Kodaſchewa, de plaets der Linnewe
weeſt in het gezelſchap veeler Heeren en vers harer Majeſteit, nevens de Kerk.
Jufferen, door den zwager van den heer 19. De St. Nicolaes Kerk. 2c. Glym
Alexander, hier boven genoemt. Zyne Borock, of de Elias Kerk. 21. Tuganni,
Majeſteit zelve had my aenbevolen deze een Kerk genaemt naer de plaets. 22.
plaets tot het uitvoeren van myn voorne AnduonofAMonaſtir, of het Klooſter toe
men te verkiezen, als oordeelende die de gewydt aen Andronius. 23. Het ſchoo
beſte te zyn, die bedacht konde worden: ne Klooſter genaemt Spas-novoy, of de
het welk ik ook na het bezichtigen van Nieuwe Heilant. 24. De Klooſterhof
andere oorden zoodanigh bevonden heb. van het Krutitſche Klooſter. 25. Donſ

In dezen zomer onthielt zich juiſt de zuſ ko Monaſtir, of het Klooſter van de Don
ter zyner Majeſteit op dit huis, om het ſche Moeder Godts. 26. Spaſa-novoi A4o
vermaek van 't lant te genieten. Waerom naſtir, of het Nieuwe Klooſter, onzen
ik de hulpe van doen had van den zwa Heilant toegewydt. 27. Het Klooſter
ger van den heer Alexander, die my der van Andreas. 28. Daniels Klooſter, dat
waert voerde om zulx volgens laſt zyner ze noemen Danilofski AMonaſtir. 29. De
Majeſteit aen de Princeſſe bekent te ma rivier Moſqua. 3o. Worobjowa Gora, of
ken. Zy gaf tot antwoort dat ik komen Muſſchenbergh.

# ik het zoude goet vinden, mits

Men heeft van deze Stadt Moskow Misſlagh

#:
dat ik maer een eenigh perſoon tot mynen voorheenen te boek geſtelt datze weleens VCI
en On
dienſt medebragt. Ik reed dan eenige zoo groot zou geweeſt zyn als nu. Maer tren: deze
dagen achter een daer heen, en volbracht ik heb na veel onderzoek het tegendeelstadt.
de afbeeldinge uit een der bovenſte ver verſtaen, ja dat ze noit zoo groot als nu
trekken in waterverf op papier: gelyk geweeſt is, noch zoodanige gebouwen
door N°. 12 vertoont wort. Van deze van ſteen gehad heeft, die nog dagelyx
hoogte deed zich een fraei gezicht # 9 in getal toenemen. Zy legt op 55; gra
dewyl men alles beſcheidentlyk, zoo dat den Noorder breette, of Pools hoogte.
binnen als buiten de Stadt was, kon be Men noemt haer ook AMosko, ook wel
Ik heb alles onderſcheident Muskow, en Moſcua. Zy legt in 't zui

ſchouwen.

lyk met het ſyffergetal aengewezen. N°. 1 derdeel, en binnen in Ruſlant of Mosko
is het Nove Dewitſche Monaſtir, of het vie, aen 't riviertje Moſcua, waer van

Nieuwe Jufferen Klooſter. N°. 2. be 'zy haren naem ontleent. De grootte der
Stadt

Grootte
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der Stadt.Stadt heb ik bevonden te zyn drie goede muur der Stadt, genaemt Beloy Gorod, en Muur.
uren gaens, te verſtaen buiten om den bevond den omkring anderhalf uur gaens
aerden wal. Dan neem ik het begin voor Tuſchen de rcedsgemcde poorten der
Poorten de Potrofſe Warate of Potrofſe Poort : Stadt heeft menaenden muur gebout twee

" " waer naer de ſtract ook zoo genaemt torens, en tuſſchen eenige der poorten
wort, die zich uitſtrekt tot den rooden drie, die vierkant zyn, dogh gemaekt

muur of Kitai. Toen ging ik voorby de zonder ſterkten om geſchut daer in te ge
Mcſuitſche Poort, die mede zulk eenc bruiken : ſtacnde vier hondert ſchreden
ftract heeft.

-

Aen den aerden wal hecft

men deze twee Poorten van ſteen gebout.
De derde wort genaemt de Utreſenſe Bra
lon, dat eigentlyk maer de wegh is, die
naer dc Stadtspoort, zoo genacmt, leid:
omdat daer geene poort aen den aerden
wal is, en maer cen aficheiding van den
aerden wal. De vierde wort genaemt

van elkander af, uitgenomen op eene
plaets, daer deze muur met geene torens
is bezet, dat tuſſchen twee poorten is.
Ook heeft zyn Majeſteit eenen tuin ge
mackt ter plaetſe, daer men den muur niet

kan omgaen. Waerom men aen dietyde
de Stadt moet ingaen, te weten acn 't
Noorden. Moskow wort dus gedeelt in

Petroſſe; daer mede zulk een ſtract naer vier deelen, waer van het eerſte is het

de Stadt loopt. De vyfde, 'T Werkske, Slot of Kaſteel, genaemd Kremlgorod. Slot,
daer ook zulk een ſtraet is.

De zeſte, Het legt aen de rivier Moſcua, die ten

Alekt/e, met een even gelyke ftraet. De weſten van het Slot loopt, en in de rivier
zevende, Arbatſe. De agtſte, Presz-ikh Occa valt by de Stadt Colomna, gere
terske, voor dezen genaemt 't Zortelſe, kent 36 uren van Moskow : vallende de
mede met een ſtraet. De negende Dreſ Occa in de rivier Wolga, by de Stadt
wetſche, eveneens gelegen. De tiende, Niſen Novogorod, 1oo uren van Mos

Kakuetske, die over de rivier Negliene

kow.

Het Slot is omtrokken met eenen

gelegen is. De elfde eveneens. Detwaelf hoogen ſterken ſteenen muur, en met
veele torens verzien: gelyk wy het aen
de Tagane of janfe al op eene wys.
Dezen omtrek genomen hebbende be gename gezicht daer van, van de zyde

gaf ik my den volgenden dagh om den lder rivier ontrent de groote Brug getc
IKASTEEL VAN

MOSKOW.

:

kent hier nevens verbeelden. Het heeft | Uurwyzer wort gezien: de Nikolske Dem

vyfpoorten, als de Spałae, waer aen del kamennom Morlu : de Trifiratike, en de
Tay
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Taynuski, loopende daer om heen een
drooge gracht, tot aen de rivier. In het
Slot is geen geſchut. Zoodat, als er
vreugdetekenen met ſchieten zullen ge

een kleen begin gemaekt hebben, dat e
venwel, als men denken magh, niet veel
om 't lyf heeft. Maer deze lantaert is re- Aert der
delyk goedt van begrip, en begerig om , Ruſſen.
daen worden, het geſchut uit de magazy als de apen, na te doen het geen hun voor
nen moet gehaelt worden. Dan zet men gedaen wort, hoe gebrekkelyk het ook
dat op de Baſaar of markt voor het Slot, wezen magh. Wyſt men hun een goc
waer op het Hof van den Czaer is, groot de manier aen, die veel van de hunne ver
en van zware ſteenen opgebout, dogh ten ſchilt, bekennen zy wel dat die beter,
deele vry donker. Dogh zyne Majeſteit maer met een dat hun doen ook goedt
onthout zich daer noit.

In het zelve is

ook de woonplaets van den Patriarch, ook

alle de Kanſelaryen of Rechthuizen , by
de Ruſſen genaemt Prikaes: nevens eeni
ge, dogh weinige voorname Heerenhui
zen: die de Vorſt tegenwoordigh aen
zich zelven heeft begonnen te nemen,
zoodat er maer een overgebleven is. On

1S.

Dus afgehandelt hebbende het eerſte
gedeelte der Stadt, ſtaet ons te ſpreken
van het tweede, het welk het ſlot bedekt Tweede
ontrent een vierde deel naer de zyde der#"

Stadt. Het wort genoemt Kietay Gorod,

-

en legt wel meeſt in het midden der alge
meene Stadt, omtrokken met ccnen hoo

trent op het midden der plaets, die ruim, gen ſteenen muur, dien ze noemen Kraſ
en in 't ronde met gebouwen bezet is, najaſtenna, of Rooden muur, om dat hy Roode
ſtaet een Toorn genaemt Ivan Welike, wel eer van zulk eene koleur geweeſt is, muur.
zoo veel als Groot Jan, waer op die groo zynde naderhant, toen de Vorſtin Sofia
te klok ſtaet, die in 't jaer 17o1. door Alexefna nevens hare minderjarige broe
den brant is nedergeſtort en gebarſten. deren het Ryk beheerſchte, wit gemaekt,
Men geeft voor dat deze klok zwaer zou zoo als men hem nu nogh ziet. Binnen

Zware zyn 336 ſentenaers, dat is 8ooo poet, y

klok

dezen muur ſtaet recht voor het Slot de

der poet gerekent zynde 33 pond Hol voornaemſte Kerk, te weten die van St. Voorna
lants, dat te ſamen uitkomt op 266666. Troyiſa, of de Heilige Drieenigheit, ge-me Kerk.
ponden. Zy is gegoten ten tyde van den bout door een Italiaenſch boumeeſter.
Grootvorſt Gudenou.

Om te komen ter

Hier by is de voornaemſte markt of han- Markt.

plaetſe daerze gehangen heeft, treet men delplaets, die dagelykx van menſchen
io8 trappen opwaerts, tuſſchen twee to krielt. In den zelven omkring zyn ook

rens, daerze neder gevallen zynde nogh meeſt alle de voornaemſte Heerenhuizen,
ſtaet. Zy is van eene uitnemende groot ook de Gaſthoven, waer in de goederen
te, onder om den buitenrand met Ruſſi der koopluiden zyn, gelyk ook de voor
ſche karakters beſchreven.

Aen d'eene naemſte winkels, die in de ſtraten hunne

zyde ziet men in baſreleve verbeelt drie beſtelde plaetſen hebben, elk in zynſoort,
Ve: hoofden. Van daer nogh 31 trappen op zynde ook eenige geſtelt onder overdekte

#
gaende ziet men 8
okken. waerts
.

klokken, die
in de venſtergaten des muurs hangen. We
der hooger geklommen met eenen houten
trap van zo treden, en nogh eenen van
1o, vint men op de zelve wyze 9 klok

plaetſen, als die

# laken-en ſtoffenhan

delaers, goutwerkers, zydekoopers, bont

#

werkers, en andere
Men
vint'er ook het Gaſthof der overzeeſche Gaſthof

koopluiden,
die daer
magazynen
hebben
koop
tot
berging hunner
goederen,
daerze
da- der
luiden.

ken hangen, de eene kleener dan de an
dere, en eenige twee by een. Van dezen gelyx heen ryden om hunnen handel te
toren beſchout men de Stadt in eene ſchoo

dryven.

Op dezelve wyze onthouden

ne gedaente, nevens vele ſteene Kerken, zich de hantwerkers, en verkoopers van
die zich in groote meenigte vertoonen. allerhande waren in byzondere ſtratendaer
De koepels en ſpitſen der toornen van ee toe geſchikt.
Hetvan
derde
gedeelte
derofStadt
voert
den #
, Derde
nige zyn vergult, waer op de Zon ſchy naem
Beloy
Gorod,
witten
muur,
der
De Kerk nende eenen ſchoonen glans verwekt. Bo
Saboor

ven alle munt de Kerk Saboor uit.

Vee

Deze en de Kitaj Gorod bedekken geheel."

le groote ſteene gebouwen zyn'er. Te het Slot tot aen de rivier Moſcua, zynde
genwoordigh wort ook binnen het Slot met even gelyken muur omringt. Hier

Nieu, een nieu Arſenael gemaekt, en voor de door loopt het riviertje Neglina, aen welx . Het ri:

" Nikoolſe poort een groote houte logie eene zyde het geſchuthuis ſtaet, aen d'an- vierie
opgeſlagen, om Toneelſpelen daer in te dere de grootſte kabak, of Brandewyns-"B"
vertoonen: tot welk een einde in dit jaer
Toneel- eenige Toneelſpelers reeds van Dantzik

huis.

Het vierde deel begrepen in den aerden vierde

'P" zynaengekomen, die in dezen winter al wal heet Skorodum, dat zoo veel zeggen deel der
eenige proeven hunner kunſt gegeven heb wil als, Haeſt bedagt. Welke naem hier Stadt
ben in het Paleis van den overleden Gene uit ontſtaen is, omdat deze wal binnen
#"rael
la Fort. Nu zien ook de Ruſſen dit zeer korten tydt haeſtigh wert opgewor
:
volk die kunſt af, om ook in hunne tael pen, byzonderlyk over de rivieren Moſ
volgt. ſpelen te vertoonen , waer van ze reeds cua en Negliene, om zich te verzetten
F

te
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tegen den inval der Tartaren ten tyde van zou geven. Anderen meenen ook dat dit

jare volk eenige godtsdienſtige kracht toe
1584. de regering van dit Ryk aenvaerd ſchryft aen de klokken: dogh daer is niet
de. Hy was een zoon van Czaer Ivan acn. Zy worden alleen gewydt, en op
Ferfte Weffielewits, die met den titel van Czacr groote feeſtdagen by het plegen desgodts
::: , begeerde vereert te zyn, toen hy de Ko dienſts veel gebruikt.
Czacr Fedor Ivanowits, die in den

i.“ ningryken Kafiernof, Caſtan, Áſtrakan,

De Klooſters binnen en ontrent Mos-

Klooſ

en Sibirie onder zyn gewelt gebragt had. kow hebben verſcheide benamingen. Bin-ters.
Het woort van Cºlaer nu betekent in de nen het Slot zyn er twee, een voor de
Slavoniſche ſprake eigentlyk Koning: zoo mannen, genaemt 't Zudoff AMonaſtir, of

dat veelen hier in miſſen, die meenen dat Kloofter der mirakelen; waer in de Cza
het Keizer betekent.

Want de Slavoni

rietſen en Princeſſen, dogh niet de Cza

ſche tael drukt het woort Keizer uit door ren, begraven worden, gelyk wy hierna

Zeſar, of Kezar, en het woort Koning daer brceder van ſpreken zullen.
door Karolie.

De Duitſchen vooral be

Het an
der wortgenocmt Hoſnefensko Monaſtir,

gaen dezen miſſlagh, die door het woort of Klooſter van Chriſtus hemelvaert, wacr
C-artetſe verſtaen Keizerin, daer het niet in de vrouwen zich onthouden.

Buiten

anders betekent dan Konungum.

den aerden wal dicht by de Stadt heeft
In dit laetſte begrip dan leggen de meeſ men groote en ryke Klooſters, als Spaskoi
te Slaboden, of woningen der ſoldaten, AMonaſtir, of het Klooſter des Zaligma
te weten der Strelſen, waer van eenige kers, Simonofkoi Afonafhr, dat toegewydt
voor dezen woonden binnen den rooden is aen zekeren Heiligh, genaemt Andro
en witten muur, die de Vorft federt ee nius: Donskou Monaſtır, toegewydt acn
nigen tydt daer van daen gedreven en ver de moeder van Chriſtus, waer van men

Plaetſt heeft om hunne meenigvuldige op mirakelen vertelt, die door haer zouden
ftanden en wederfpannigheden.
gedaen zyn op de rivier Don : Danilof
Huizen. Terwyl wy hier van woningen (pre A ſonaſtir, of Daniels Klooſter : Dewuſe
ken, moet ik zeggen dat my in |. AMonaſtir, of het groot Juffren Klooſter:

""

# Stadt vremt voorquam het maexel van

Novinskot AMonaſtir, of 't Novinſe Klooſ

brag.” huizen, die geheel voltoit hier op de ter: Slatouſtenskoi Monaſtir, of 't Klooſter
markt te koop gebragt worden. Niet al
alleen ook geheele huizen, maer ook by
zondere kamers en vertrekken, die van
balken of halve boomen los aen een ge
zet zyn, en uit een genomen en vervoert
kunnen worden ter plaetſe, daer menze

van Chryſottomus : Iwanofskoi Monaſtır,
of Klooſter van St. Jan: Roſiheftrumskot
AMonaſtir, of Klooſter van Chriſtus ge

boorte: Warfonofskoi AMonastır, aen zeke
ren Heiligh van dien naem toegewydt :
Satz-ato# A Zonaſtır , of Klooſter der ont

begeert te hebben: wanneerze binnen ee fangeniſſe : AMoiſefskoi AMonaſtir, of het
nen korten tydt weder ſamen gevoegt Klooſter van Mozes: Straſnot, het ver
worden. Zulke huizen komen, nadat ze ſchriklyke: Sawaſenkoi, dus genoemt naer

-

groot of kleen zyn, te ſtaen op 1oo, ook de plaets: Stretenskot AMonaſtir, of het
wel op 2oo roebels, elke roebel gerekent Klooſter der ontmoetinge: A Mikolaefkoi
op vyf gulden Hollantfch gelt. Zoo ook AMonaſtir , of het Klooſter van St. Niko
byzondere kamers, elke naer gelang, op laes; wacr by nogh twee andere zyn van
den zelven naem, zoodat er in 't geheel
minder prys.
Wat verder buiten den aerden wal is, zz Kloofters zyn. De Stadt zelve is
beſtaet in meenigte van dorpen, voorſte- doorgaens al meeſt met balken, of brug
den, en klooſters, die rondom de Stadt gen van balken belegt, omdat de wegen

leggen, waer van eenige zeer dicht be- in den zomertydt by nat weder niet tege
timmert en volkryk zyn. Verſcheidebruiken zyn door den zwaren modder.
zyn'er ook dicht aen den wal begrepen. De winkelhouders, omdat zy zoo veel in
Een half uur daer van daen is de Duitſche getal zyn, moeten zich behelpen met een
Slabode, en wat verder veelerhande dor klcene plaets, die zy des avonts fluiten,
pen.
wanneerze zich naer hunne wooningen
Meenig- De Kerken en Klooſters in de Stadt begeven. De Stadt is verzien van vele
º, Moskow, op het hof van den Czaer, lange en tamelyk breede ſtraten. In de-s"#
en Eſ binnen het Slot, in de andere verdeelin zelve zyn vele Prikaeſen, of Karfleyenler:
-

teren.

gen der Stadt, ook buiten den acrden waer van de voornaemſte is de Poſſolſe,

wal, dog digt aen de Stadt palende, zyn waer in alle de vremde Staetdienaers zyn
zoo meenigvuldigh, dat men kan tellen aengetekent. Hier aen volgt de Rofred,
679 zoo Kerken, als Klooſters en Ka waer in opgetekent zyn al de Ruffche A

G#en pellen. Deze Kerken zyn rond en appel del, Gouverneurs, en andere Miniſters.

º

Wyze gebout, niet, als eenigen voorge
Ven» naer.de gedaente des hemels, die als
een gewelf zich opdoet: maer omdat het
zingen der papen een aengenamer geluit

Dan de Dworets, waer in kennis gehou

den wort van al het gene dat behoort tot
de hofhouding zyner Majeſteit. Dan de
Poneſne, waer in boek gehouden wort
Waſl

-
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van alle de lantgoederen van geheel Rus Zy, gemaekt tot Bojaren of Ryxraden, Amn.
welker ampt niet beter kan vergeleken na E,

lant. Dan volgt de Streltſe Prikaes, waer
in voordezen regiſter gehouden is van
alle de Strelſen of ſoldaten, maer die ſe
dert den laetſten oproer merkelyk ver
mindert is. Alle deze Prikaeſen zyn van

worden, dan met dat der Grooten

van den

Spanje, of der Pairs in Vrankryk. Men Caer.
vint onder deze luiden ook Okolnitſchen,

die zich altydt moeten laten vinden by den
ſteen gebout, en beſtaen uit verſcheide Vorſt, als hy ſtaet uit te gaen: ook ijven,
vertrekken, daer een meenigte van ſchry nie d'Vorent, of adelyke Raetſluiden: ook
veren zich in onthout. Eenige dezer ver Doemnie Diaek ofRaedtſekretariſſen. Nogh

trekken zyn ook ſlecht, en zwemende Zyn'er Stolinks of Bedienden van zyn ME
naer gevangeniſſen, waer voor ze ook jeſteits tafel : D'worene of Hofbedien
wel gebruikt worden, zynde daer afge den: Schilſt een ſoort van bedienden wat
ſlotene plaetſen toe geſchikt, waer in men minder van rang. Luiden ook van den

misdadigen gekluiſtert hout. Anderen, voornaemſten adel, of die eenigzins ver
om ſchulden gevangen, doorwandelen maegſchapt zyn aen de Czarietſe, worden
de Prikaes, maer geſloten in yzers. De verheven tot Spalnicken, of Edelluidender
voornaemſte ſchryvers zitten in afgezon betkamer. Dan volgen Hofmeeſters
derde vertrekken. Andere in eenige Pri Voorſnyders, Mondſchenkers, en zoº
kaeſen aen een lange tafel, met root ſtof voort , En ſedert zyn Majeſteit uit de
overtrokken, waèr mede de vertrekken Nederlanden weder in zyn Ryk gekeert
ook bekleedt zyn. In de Inoſenſe Prikaes is, heeft zy acngeſtelt de Ridderſchap Ridder
heeft men de rol van alle uitlantſche Be van St. Andries, den Apoſtel, en tot #orde van
An
ampten. In de Kaſanſche d'Woores zyn Zen tydt toe vier heeren met die orde be St.
dries.
de Koningryken Kaſan, Aſtrakan, en de | ſchonken , te weten Feudor Alexewits
daer aen gehechte landen geregiſtreert. Golowin Bojaer, eerſten Staetdienaer en
Daer is ook een nieuwe Prikaes opgerecht Amirael : Stetman, opperveltheer der
voor de Admiraliteit, genaemt de Ru Koſakken: den heer van Prinſen, buiten
ſchewne, waer in al het geweer is opge gewoonen Gezant des Konings van Pruiſ
Apoteek.

tekent. Men heeft er d'Apoteek, de
goude en zilvere Palaet, waer in men de
namen heeft der gout-en zilverſmeden
die in zyne Majeſteits dienſt zynde hier
3

ſen, en den Generael Veltmaerſchalk Bo
ris Petrowits Seremetof.

Welke allebe.

ſchonken zyn met een St. Andries kruis
daer zyn beelt op ſtaet, rykelyk met ede!

uit betaélt worden: de Bolſchaia Kaeſha, le geſteenten bezet. Ontrent al de pracht
-

De

daer regiſter gehouden wordt van de meeſ van dit Hofſtaet wel aen te merken ,

dat Czaer
vol
In de Soednoy deze Vorſt zoo volſtrekt een Monarch is een
(O111e In

te inkomſten des lants.
Wolodinerskoi, en Sudnoi Moskofskoi
moeten al de Adel, Kanſeliers, en Schry
vers te recht ſtaen. In de Petſutnoi Pri
kaes moet de Inkomſt der Zegelen betaelt
worden, en ſtaet daer aengetekent. Van
de Monaſteerſche Prikaes hangen alle
Klooſters af. In de Patriarchſe worden

Van Zyne landen, dat ik niet weet of zyns Monarch,

gelyk gevonden wort, voerende alles uit
#ael Zyn welbehagen en goetdunken
hebbende het leven en dood van alle zºne
onderdanen, van den minſten tot den

meeſten, in zyne handen,

en, dat meeſt .

te verwonderen is, magt om de zaken van

behandelt alle de geheiligde zaken, hu den Godtsdienſt te regelen, en daer een
welyken , erfeniſſen, ook geſchillen by ge Verandering in te brengen, een zack »

elegt tuſſchen echte luiden,

# de

en wat ver daer gekroonde hoofden zich ontzien in

onluſten over overſpel en andere te ſteken, wetende hoe geyaerlyk het is

diergelyke dingen aengaet. In de Jamskoy aen den geeſtelyken ſtaf te blaffen.
ſtaen alle de voerluiden bekent, die in

Gelyk wy dier even hebben aengeroert

Beloo

9P Welk van
eeneluiden,
wyze de
deugden en ver-ningen en
dienſt zyner Majeſteit 't geheele jaer door dienſten
die zich in oorlogh ſtraffen,
op gegevene orde ryden moeten. Terwyl
ik daer was, waren deze 18 Prikaeſen en vrede, of ontrent de zaken des Ryx,
alle in het Slot : buiten het welke nogh wel # hebben, beloont worden:

veele andere zyn: te weten de Puſchkari Zoo zal niet qualyk voegen hier aen te
ſche, waer in men het getal vint van alle hechten de ſtraffen, die de ondeugden
de ſtukken geſchut: de Sibierſche, daer volgen. Die zware misdaden bedreven Branden

e

het lant van Sibirie van afhangt, de Ros hebben worden levendigh verbrant. Hier
boina, waer in alle dootſlagers ondervraegt toeſtellenze een vierkant huisje, van

worden, en ettelyke andere. In deze
Prikaeſen zit gemeenlyk een der voor
naemſte gunſtelingen, of eerſte Ryxdie
naren, die zyne Majeſteit uit genegen
heit of tot belooning hunner verdienſten
tot dezen trap van acnzien verheven heeft,

hout opgetimmert, op de placts daer het
recht ſtaet te geſchieden, en beleggen het
van binnen en buiten in het ronde met

ſtroo. Het vonnis gelezen zynde wort
de miſdadige daer in gezet, en het ſtroo

aengeſteken, zoo dat hy door den opko

en by opkomende gelegenheden verder menden damp aenſtonts verſtikt, en voorts
wort. Het onthoofden geſchiedt onthal
begunſtigt. Want hier zittende worden Fverbrant
2.
op Zen.
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op den gront, wordende de ſchuldige met rekent 5 roebels voor eenen man : en de
het hooft op eenen balk gelegt, en dus helft minder voor cene vrou, dewyl men
en kleeden moet.
En dit
met de byl onthalſt. Anderen worden hen
Hangen, gehangen aen galgen: anderen levendigh blyft duren tot dat de ſchult geheel vol
Delven in d'aerde begraven. Deze zetten ze tot daen is.

º

Men hout het hier voor dat de Stadt

de ſchouders in eenen kuil, dienze vaſt toe

ſtoppen met aerde, en laten hen dus ſtaen Moskow zoude leggen in het midden,
tot dat ze ſterven, waer van we hier voor cn als in den ſchoot des lants, cn allerwc

een voorbeelt hebben aengeroert, en meer
zouden kunnen bybrengen, dewyl 'er in
myn verblyf in dat geweft meer zyn
voorgevallen. Dogh deze uitvoeringen
der ſtraffen geſchieden hier met zoo wei

gen ontrent 12o Duitſe mylen van de
grenzen. Dus wort zy gerekent te leg
gen 86 mylen van de Poolſe grenzen, en
van het Ryk van Perfie, of de Stadt Tar
ku, die onder het gebiet van den Czaer is,
cn aen gecne zyde der Caſpiſche zce legt,
ontrent 46o mylen, elke myl gerekent
voor een goet uur. Van Moskow tot de
uiterfte grensplacts zyner Czacrfc Majcf

nigh omſlagh , dat men , als aen d'eene

zyde der Stadt recht gedaen wort, het
aen d'andere zyde niet eens weet. Die
de doot niet hebben verdient, worden
Slaen.

geſtraft met de Knoet, zynde een lange teit in Sibirie, of aen de rivier Argoem,
zweep , of ledere riem, die zeer hart is, die het gebiet van den Czaer, en dat van
Hier mede worden zy fel op den nackten den Cham in China van een ſcheit, wort

rugh geſlagen met zulk een gewelt, dat gemeenlyk gerekent te zyn een lengte
ze van weinigh ſlagen kunnen ſterven. van 76oo wurſt, uitmakende 132o my
Het gaet gemeenlyk dus toe. Als iemant len ; gelyk van daer tot de Hooftftadt
deze ſtraf ontfangen zal, neemt de ſcherp Peking in China 25oo wurſt, het welk
rechter cenen der toezieneren, dien hy ik hebbe uit den mont en de acntekenin
oordeelt bequaem en ſterk genoegh te zyn. gen van den Heer Everhart Ysbrants,
Dezen doet hy den ſchuldigen op zynen die als Gezant zyner Czaerſe Majeſteit
rug nemen met de armen over zyn ſchou derwaert getogen is. Wat Ruflant, of
ders, zoodat de handen op zyn borſt ko Moskovie in zyn geheel aengaet, het
men. Middlerwylen worden hem de voe wort in de Latynfche tael genaernt Rufia
ten met een tou vaſt gebonden. Dan vat migra, of anders Ruſſia rubra, by ons,
een der dienaers van den beul hem

by het zwart of rood Ruſlant, ook wel kleen

haer, en geeft hem zoo veel ſlagen, als Ruſlant. Het is gelegen in het Zuider- Gelegen
'er toe geſtelt zyn. Sterk ſlaende ont deel van het Koningryk Polen tuſſen de beit van
bloot hy aenitonts het vleefch van de huit. Lantfchappen Polcfic , Volhynie, Podo- º:
De minſte ſtraf is, het ſlaen met ſtokken. lie, Tranſſilvanie of Zevenbergen, Hun-"
Dien dit te beurt valt, wort nedergelegt garie, en opper- of kleen Polen, zynde
op den gront. Dan gaet hem een man het Noordelykſte deel ten Ooſten, dat
op het hooft, en een ander op de voeten het grootſte lantſchap is van geheel Eu
zitten, tot dat de ſtraf is doorgeſtaen. ropa , gelegen tuſſchen de Noortzee,
":"gen. Met het pynigen leven ze als wy met het de Yszce, de rivier Jank, de Kaſpiſche
wippen. Maer de lyder dus hangende zee, een gedeelte van de rivier Wolga,
wort geſlagen met de Knoet : ook wel het Crimiſch of Przecops Tartarie, de
met een gloeient yzer geſtreken over de rivier Boriſthenes, het groot Hartogdom
ftriemen der ſlagen. Als de pyniging van Lithuanie, de lantfChappen Lyflant,
zwaer zal zyn, ſcheren zy hem de kruin, Eithonie en Ingrie, 't Koningryk Zwe
en laten koude druppelen waters daer op den, en het Zweedſch Laplant. De
Straffe vallen. Onmagtige of quaetwillige Schul voornaemſte ſteden zyn Moskow, Wo- steden
der Schul denaers ſtellen ze voor de Prikaes, en ſlaen lodimer, Novogorod, Smolensko , Ca- van Mos
denaren. ],a,, eenige reizen driemael met een ſtokje fan, Bulgarie, Aſtrakan, Wologda, Ples-*ºviº.
aen de zyde van het been. Die 1oo roe kow, Rcfän, Seroflaw, Pcroflauw, Ar
bels of yoo gulden ſchuldigh is, moet al changel, en St. Nikolaes. Dit Ryk van Rege.
le dagen deze ſlagen uitſtaen, een gehee Ruſlant begon beheerſcht te worden in ring van
le maent lang. Die meer of minder (chul den jare 1545 van den Grootvorft Iwan Rutlant.
digh is, wort naer de grootheit of klein Wafieliwits; die in het jaer 1584 dery.f"
heit der ſchult geſtraft. Als hy na ver werrelt overleed. In het zelve jaer volg-Van Mos
loop van dezen tydt nogh niet betaelt, de hem in 't gebiet zyn zoon Fedor Hwa-kovie.
dan wort alles wat hy heeft geſchat, en nowits, die in 't jaer 1598 uit het leven
aen , de Schulteiffcheren overgegeven. ſcheidde. In het zelve jaer veſtte zich
Dogh zoo zy hier niet mede te vrede zyn, Boris Godunof op den troon, dogh ftorf
wort de Schuldenaer aen den Schulteiſ ſchielyk in het jaer 16oy. Zyn zoon Fe
ſcher als lyfeigen met vrou en kinderen, dor Boniowits Godunof qüam in zyn
Zoo hy die heeft, overgegeven, om dus plaets, dog regeerde maer drie maenden,
I

met dienen zyne ſchult te minderen. dewyl hy in 't jaer 1606 om 't leven ge
Voor dezen dienſt worden alle jaren afge bragt wert door den valfchen Demetrius.
Deze
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Deze beklom toen den troon, maer wert, verdere nootlykheden. By 't opkomen
na een jaer regerens, van de Ruſſen van van oorlogh wort de ganſche Adel van
kant geholpen: die in den jare 161o Ruſlant opontboden, die een acnmerke
Waſſilli Iwanowits Schuisk tot hunnen lyke Krygsmagt uitmaekt. Want men
Grootvorſt verkoren. Deze zat twee ja ſchat deze meenigte wel op twee hondert
ren, na welken tydt de Ruſſen hem aen duizent man, dewyl zommige dezer E
de Polen overleverden. In den jare 1631 delluiden wel tien, andere wel twintig
bequam Michacla Fedowits uit den hui perſonen met zich brengen, andere ook
ze van Romanof de opperheerſchappy, van minder vermogen ten minſten twee
en bezat het ryk 32 jaren lang, en # of drie.

'tjaer 1645. Zynzoon Alexei Michailowits

De voornaemſte inkomſten van geheel Inkom

volgde zynen Vader in 't zelve jaer in 't Ruſlant, die wy ten deele hebben aenge-ſten van
gebiet, dat hy door de doot verliet op roert, beſtaen in Pelteryen, Koorn, Jug- Ruſlant,
den 29 van January in 't jaer 1676. Toen ten, Potas, Wydas, Hennip, Matten,
volgde Fedor Alexewits, en ging den Borſtels, Teer, Talk, en zoo voort. Daer
wegh van alle vleeſch den 27 April in het enboven heeft het groote inkomſten uit
jaer 1682. Weinig tydts hierna verkoren de Kabakken, dat huizen zyn, die den

de Ruſſen Peter Alexewits in de plaets Vorſt toebehooren. Hier in wort ver
van zynen overleden broeder. Dog in 't kogt Brandewyn, Bier, en Mede. De
zelve jaer kroonden dc oproerige Strel tollen geven ook veel. Nogh wort over
ſen Iwan Alexewits, den broeder van Pe Archangel ingeſcheept, en naer andere
ter, en zetten hem nevens zynen broeder landen verzonden Kavejaer en Karloek:
in 't gebiet. Dogh Iwan ſcheidde uit het welk laetſte de blaes is van de Steur, die
in groote meenigte t'Aſtrakan, en andere
leven den 29 January des jaers 1696.
Patriar- Tot den jare 17oo heeft men hier niet plaetſen, in de rivier Wolga wort gevan
meer dan 1 1 Patriarchen getelt: te weten gen. Zy dient meeſt tot zuivering van

Joff den eerſten, Germogen den tweeden, den wyn, is ook een ſchoone lym, en
Ignatius den derden (hoewel deze niet ge wort veel gebruikt in verweryen.
dacht wort, omdat hy Roomsgezint was Het zal niet ongevoegelyk zyn hier aen Korten
onder den valſchen Demetrius) Philaret te hechten het verkorten der dagen en en langen
dagen
den vierden: Joſaff den vyfden: Joſiff den nachten , zoo als de Ruſſen hunne reke der
naer reke
zeſten: Nikon den zevenden: Joſaff den
agtſten: Peſterim den negenden: Joakim
den tienden; Advan den elfden, die in
den jaare 17oo overleed, zonder dat er op

ning daer ontrent maken. By hen dan ning der
heeft den 8 September de dagh 12 uren, Ruſſen.
en even zoo veel de nacht. Den 24 der
zelve maent heeft de dagh 11 uren, de

dezen tydt, terwyl ik dit ſchryve, nogh nacht 13. Den 1o Octob. de dagh 1o:
een navolger verkoren is.
de nacht 14 uren. Den 26 dito de dagh
Ryxra- In den jare 1689. had men in Moskow 9 : de nacht 15. Den 1 1 Novemb. de
uit de byzondere geſlachten dit getal van dagh 8: de nacht 16. Den 27 der zelve
Bojaren of Ryxraden. Teweeten uit het maent de dagh 7, de nacht 17. Den 12

geſlagt der Zerkaſſen 2: uit Galitheus 3: Decemb.beginnen de dagen toe te nemen.
uit Odoefskoy 1: uit Proſorefskoy 3: uit Want den 1 Januar. heeft men 8 uren
Sollikowen 5: uit Wruſorey 3: uit Scher dagh, en 16 uren nacht. Den 17 Janua
metowen 3 : uit Dolgoruki 1 : uit Bono
danoſski 1 : uitTrokurof 1: uit Repum 1:
uit Wolmskoy 1: uit Koſlofskoy 1: uit
Beratenskoy 1 : uit Tzerbatof 1: uit Go
lowin 2: uit Scheyn 1: uit Bakurlino 2:

ry heeft de dagh 9 , de nacht 15 uren.

Den 2 February heeft de dagh 1o , de
nacht 14 uren. Den 18 der zelve maent

heeft de dagh 11, de nacht 13 uren. Den

6 Maert de dagh 12, de nacht even veel.
Den 22 der zelve maent de dagh 13, de
ſchnoff I: uit Sabakim 1 : uit Miloſlafs nacht 1 1. Den 7 April de dagh 14, de
koi 2: uit Nariulkuns 2: uit Sokoffmus 1: nacht 1o. Den 23 dier maent de dagh
uit Juſchkoff 1 : uit Matunskin een, zyn 15, de nacht 9. Den 9 Mei de dagh
de te ſamen 44 Bojaren. Deze dienen den 16, de nacht 8. Den 25 Mei de dagh
uit Punskin I : uit Chilkoff I : uit Stue

Vorſt met hunnen raedt, en behartigen 17, de nacht 7. Den 12 July beginnen
de zaken des Ryx.
de dagen af te nemen. Dan is het op den
Krygs-, De Krygsmagt, die de Czaer gemeen 6 July 16 uren dagh, en 8 uren nacht.
magt van lyk onderhout, beſtaet in 46 of 5o dui Den 22 der zelve maent 15 uren dagh ,
zent Soldaten, en eenige Regementen 9 uren nacht. Den eerſten Aug, heeft
Czaer.
Ruiters en Lanſiers, die uit den Vorſte de dagh 14, de nacht 1o uren, gelyk den

lyken ſchat betaelt worden, genietende 23 Auguſtus de dagh 13, en de nacht, 1 1
jaerlyx hunne ſoldye in gelt, koorn, en UTCIl,

A,

X. HOOFT
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X. H o O F T S T U K.

Veranderingen in de zeden des lants. Eerpoorten binnen Mo/kow. Triomfante intrede van den Czaer wegens de verove
ring van Notenburg enz.
Verande

ringen in
het Ryk
inge
VOCI [..

LLENGs heeft de tydt vecle veran
deringen in dit Ryk ingevoert,die
ook
zyn federt
de Czaer uit onze landen is wedergekeert.
Welker manieren hem ſchynen byzonder

º

lint, genocmt Sweetke. Datzc om den
hals hebben noemenze Oſirelje, en de oor

ringen Sergi. Onder aen de vlechten van

't haer hangenze grootc quaften, en bo
ven aen tot fierfël een fraei lint, gelyk

Want aenſtonts hier ten deelc vertoont wort; waerom i

Hervor

wel gevallen te hebben.

ming in
de klee

mackte hy cene hervorming in de dragten het beelt in perfiel of op zyde geſchildert
der kleederen, zoo wel mannelyke, als heb. Den bovenrok met bont gevoedert
vrouwelyke : byzonder voor zoo veel bc nocmenſe Soebe. Den onderrok Tel.grea,
treft de genen, die van het Hof afhan of Serrataen : het hemde Koelacht. Hier
gen, en daer eenige bedieningen waerne van zyn de mouwen zoo wyt en volploien,

deren.

men, zonder dat iemant daer van uitge dat daer 16 of 17 ellen linnen toe behoo
zondert is der voorname heeren, of hun ren. De armſierſels, die tot aen de hant
ne kinderen.

In der daet de Ruſſiſche

Koopluiden, en anderen, die cenighaen
zien hebben, zyn op zulk een wyze uitge
doſt, dat men hen naeulyx van onze lants
luiden kan onderſcheiden. Ook quam in
dit jaer een gebodt uit, dat geen Ruſſen
de ſtadts poorten zouden hebben door te
gaen, ten zyze aengedaen waren met ee

komen, worden Sarokavie genaemt: de
koufen 't Zoelt, die gemeenlyk los en
ongebonden hangen. De muilen, genoemt

Batmakje, zyn gemeenlyk root of geel van
koleur, en hebben byzonder hooge en
ſmalle hielen.

De Ruſſen genootzaekt deze verande-Baerden
nen Poolſchen rok, of met een kleedt en daerenboven gehouden hunne bierden te'

ring van gewaedt te ondergaen zyn nogh º

kouſſen en ſchoenen naer onze wyze uitge laten afſcheren, behalven de knevels, hoe
ſtreken. En dit hadden vooral waer te wel alle Hofbedienden, en
nemen de bedienden der overzeeſche na die ook laten wechnemen.

veel anderen
Om dit te

tien, zooze van de wacht niet wilden ge doen ſtant grypen zyn in dit jaer verſchei
nomen zyn van de fleden, daerze agter op de perſonen aengeftclt, die gelaſt zyn al
ſtonden.

Welk gebeurende racktenze le de Ruſſen, die ze met baerden vinden,

niet vry zonder betalen van losgelt, hoc aen te grypen, en hun zonder onderſcheit
wel dit de boeren of lantluiden niet aen die acnſtonts af te ſnyden. Deze zaek viel
ging. Deze verandering dus ingevoert zommigen van hun zoo hart, dat ze den
zal allengs uitwiſſchen het geheugen der wagters de oogen uitſtaken, en het verlies
oude dragten. Waerom ik hier in willen hunner baerden met gelt afkochten. Maer
de voorzien de oude Jufferlyke dragt van deze uitvlucht was ydel: dewyl zy niet
dit lant op doek in perfiel heb afgeſchil langer vry waren, dan tot dat ze weder
dert, om des te gemakkelyker te kunnen in de handen van anderen vielen, die met
toonen het ſieraedt aen het agterhooft, den zelven laſt verzien waren. Dit ge

waer van de verbeelding op N°. 13 wort beurde aen de voornaemſte heeren van
aengewezen; gelyk deganfche figuur op hooger hant, zoo door den Vorſt zelf,
No. 14.
als hy by iemant ter maeltydt was, als by
Men moet aenmerken, dat het haer andere dergelyke toevallen. Het is met
hier blootleggende een jonge dochterver geen woorden te zeggen wat ſmart dit
beelt, dewyl de getroude vrouwen dat veroirzaekte aen veelen van dezen lant
bedekt dragen, omdat het ſchande zou aert, die niet dan met droefheit ſcheidden
zyn, zoo ze het lieten zien. Deze heb van hunnen baert, dien ze zoo veele jaren

ben een bonte muts op het hooft, die bo gedragen hadden, als een zeker merkte
ven plat is, onder rond, en rondom punt ken van aenzien en eerwaerdigheit. Ja
agtigh kroonswyze, heel bezet met ju veele zouden ſommen gelts geſpilt hebben,
weelen, gelyk ook boven. Achter isze had het hun vry getaen dit verlies af te

wat langer met twee ſpitſe punten. Zy koopen.
noemenze Tiyoegh.

By de vrouwen is de verandering zoo
Het hooftfieract van de macgt, die wy groot niet, als men de luiden van aenzien
-

hier verbeelden , is kroonswyze, bezet

uitzondert.

Want onder die ziet men de

met paerlen en edele geſteenten, genaemt Juffrouwengeſiert met fontanjes, en voorts
Perewake. Hier voor nemen eenige een op onze wyze gekleedt.
Om
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Om deze verwiſſeling van dragten uit te dewyl hem niemant begeerde. De Koop
werken heeft men in den beginne over zee man eenig goets in het gelaet van den
moeten halen hoeden, ſchoenen en wat jongen beſpeurende vraegde hem, of hy
des meer noodigh was. Maer dewyl dit wel by hem zoude willen woonen, en
van veel moeite en omſlag was, vielen de vlytigh oppaſſen, maer vorderde hem met
Ruſſen zelfs aen 't werk, en maekten hoe een af, of hy in zulk een geval hem eeni

den op onze wyze, in 't eerſt wel ſlecht, ge borge konde ſtellen. Want dit is by
maer naderhant beter, toen uit onze lan het huren van dienſtboden hier zoo in
den hoedemakers ontboden waren om het
hen te leeren. Want dat deze lantaert

gebruik, dewyl men anders, zooze
ontrou mogten komen te pleegen,
leer7aem is, en gaeu in na te doen wat daer geen recht op kan krygen, hoewel
hun voorgedaen wort, hebben wy al voor veelen dit verzuimen, en naer geen borge
dezen gemelt.
talen. De jongen gaf hem tot antwoort,

orde te

Goede orde wert in dit jaer ook geſtelt dat hy niemant had, maer Godt tot zyn

tºº. tegen de bedelaers,

die, zoo wel mannen getuige en borge riep , dat hy hem ge

als vrouwen, met zulk een meenigte de trou en eerlyk dienen zoude. De Koop
ftraten vulden, dat men , als men aen de man liet zich hier mede genoegen, en
winkels binnen Moskou iets te koopen nam hem op dien voet in zymen dienſt
had, daer geheel van omcingelt was : aen. Inderdaet hy queet zich in alle dee
waer by dit ongemak quam, dat veele len van zynen plicht, en nam den dienſt
lantloopers daer onder gemengt niet te trouhartig waer. Ondertuſſchen gebeurde
goet waren om iemants beurs te beloeren, het dat hy zoo verre in gemeenzaemheit
en hem die afhandigh te maken. Van quam met zekere dienſtmaegt van den
welke zonde het gewiſſe der Ruſſen zich huize, dat hy met haer te bedt rackte.

niet zeer bezwaert vint. Zyne Majeſteit Waer uit volgde dat zy weinigh tydts
heeft derhalven wyſſelyk een verbodt doen daerna tekenen gewaer wordende van be
uytgaen, dat geene arme luiden zich zul zwangert te º hem haren noot klaegde.

len hebben op de ſtraten te vertoonen om Hy wert ook aengemaent van anderen
aelmoeſſen te vorderen, begerende wel haer, die hy dus onteert had, ten huwlyk
uitdrukkelyk dat iemant, die hun iets te nemen. Hier toe had hy (want ze
mogt komen te geven, tot boete zal ver was redelyk bejaert) niet veel ooren.
beuren vyf roebels, of 2y gulden. Hier Weshalven hy geperft wert op het hou
toe is tot onderhout der armen by elke den der beloften aen haer gedaen. Men
Kerk , zoo binnen als buiten Moskow, vraegde hem ook of hy zulk een ſtuk by
GEiseen
Godtshuis opgerecht tot wooninge zyne gegeve borge wel zoude kunnen
voor d
voor de arme menſchen : wacr toe zyne verantwoorden. Dus geperſt antwoordde
2IIIlcn.
Majeſteit eene jaerlyxe inkomſte geeft. hy, dat hy dat bezwaerlyk zou kunnen
Zoo dat men nu van deze ongemakken doen, en gaf vervolgens zyn woort dat
vry is, die groot plagten te zyn, voorna hy haer trouwen zou. Hy deed het ook,
mentlyk ontrent de Kerken, van waer de en begon aenſtonts met het gene hy mid
bedelaers de menſchen, die hunnen Godts dlerwyl had overgewonnen eenigen han

dienſt gepleegt hadden, vervolgden ge
heele ſtraten lang, zonder hen te verla
ten, voor dat ze iets ontfangen hadden.
Nu is het wel waerſchynlyk dat veelen,

del van koopmanfchap aen te flaen. Waer
in het geluk hem zoodanigh begunſtigde,
dat hy tegenwoordigh, terwyl ik dit

ſchryve, een voornaem winkelier van
Lakenen en Stoffen binnen Moskow is,
gaen, zich tot werken begeven hebben, en gehouden word voor eenen man, die
om het wonen in de Godtshuizen te ont

dat anders den arme luiden gemeenlyk te meer als dertigh duizent gulden bezit.
*

gen de borſt is, dewyl onder hen de be Hy leeft met dezelve vrou in goede een

delarye voor geen ſchande gerekent wort. dragt: maer dewylze nu al zeſtigh jaren
Hoewel men 'er vint, die wel werken bereikt heeft, en de kinderen geſtorven
zouden, als hun daer toe bequame gele zyn, wilde hy h: er wel, als ze daer toe
genheit gegeven wiert. Dit doet my den verſtaen kon, in een Klooſter ſteken,
behoudens dat hy haer daer onderhout
ken aen dit volgende voorval.
Voorval
verſchaffen zoude, en trouwen een ande
Aen
het
zelve
huis,
waer
in
ik
tegen
V2Il ee
nen be

woordigh myne herberg hebbe, quam een re vrou, om weder kinderen te verwek

delen en jongen een aelmoes bidden van eenen ken ; dat naer de wetten der Ruffen y
jongen. Heer, daer ook geherbergt. Dees vraeg- der vryftaet. Maer tot nogh toe zyn ze
-

de hem, waerom hy zyn koſt op geene! hier in met elkander niet overeen ge
andere wyze zogt te winnen, het zy met komen.
te gaen werken, of den goeden luiden te| De veranderingen, waer van we gº- Veran
dienen. Hier op antwoordde hy, dat hy|ſproken hebben, betreffen ook de Kan- ...
niet bequaem was tot werken, dewyl byºyº , waer in alle de geſchriften nuieryen.
het niet geleert had: en wat dienen be-op onze wyze ingeſtelt worden. Hier
langde, dat hy geen huur kon krygen, aen laet zich de Vorſt veel gelegen leg
9Cn 2
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gen, gelyk aen alle andere dingen. Want ſtormen de ſterkte Notenburgh met ver-

Noten

niets geſchiet buiten zyn beſtier of ken dragh had ingenomen : waer over denburgh in
nis, wordende alle Ryxzaken, van wat 23 hier het Te Deum in de Kerken gezon-ge"
natuur die ook mogen zyn, voor hem gen wert.
In het einde der maent viel hier de eer
Plaetſen gebragt. Tegenwoordigh is door zyn
geſterkt vlyt verſterkt Novogorod, nevens Pleſ ſte ſneeu, en met het begin van October
cow, Aſof, Smolenske, Kieof, en Ar begon het te vriezen, maer kort daer aen
changel. Hiertoe is veel gelt geſpilt: viel er weder regen, gelyk 'er te voren
dogh des niet tegenſtaende wort door de overvloedt van water gevallen was.
Schatten goede orde en voorzorge in de ſchatkiſt In dit jaer # zoo veele ſchepen

#

des Ryx des Ryx gevonden een ſchat van ontrent t'Archangel, dat men het getal daer van#
drie hondert duizent Roebels, zoo als
zyn Majeſteit met eigen monde my ver
klaert heeft, dat naderhant anderen my
ook beveſtigt hebben : zynde dit zoo net

landers, nevens drie Convojers. Hoewel

bevonden na dat alle koſten betaelt wa

onder de Engelſchen veele kleene ſcheep

berekende op 154 Koopvaerdyſchepen, tegekomen.
weten van de Engelſchen 66, nevens vier
Convojers: ook even zoo veel van de Hol

ren, die gehangen zyn aen ſterkten van jes waren van geen groot belang. De reſt
oorloge, Scheepsbouweryen, en wat des beſtont in 16 Hamburgers, 4 Deenen en
meer is.

Waer ontrent egter dient aen twee Bremers.

onkoſ gemerkt dat de onkoſten behoorende tot

In het midden van November was de

ten tot de Scheepsbouwery vervallen zyn uit het rivier de Jouſe achter onze wooning met
#
emeen, hebbende elke tien duizent boe ys bezet, zoodat eenigen van de Duitſe

# ren de onkoſten moeten opbrengen, die
het ge

natie, ook verſcheide Ruſſen op ſchaetſen

tot het maken van een Schip met alle zyn daer over reeden, dewyl'er geen ſneeuge

meen op- toebehooren vereiſcht worden. Deze boe vallen was. Ik nam ook deze gelegenheit

gebragt ren ſtaen ten deele onder zyne Majeſteit, waer, liet een hantſleetje op de wyze van
ten deele onder byzondere Heeren, Edel ons lant vervaerdigen, zette een jonge
lieden, en Klooſters, waer van 'er eenige Juffrou daer in, en reed daer mede over
een groote meenigte hebben, waer onder de rivier, het welk men hier nogh noit

het Trooytſe Klooſter uitſteekt, als reets

ezien had.

Dit was de tweede reize in

en tydt van 32 jaren, dat ik ſchaetſen
Hier uit is genoegh te bemerken dat aen myn voeten gehad had. Maer ik be

gezegt IS.

de onderdanen van dezen Vorſt bidden vond dat men eens een ding wel geleert
mogen om zyn lang leven en gelukkige hebbende dat zoo licht niet vergeet.
regeringe, op dat ze door hem meer en Dogh dit vermaek duurde niet lang, de
meer begrip mogen krygen van veele goe wyl het den volgenden nacht weder
de zaken.

Alles zeker laet zich in dezen ſneeude.

wel aenzien, te meer om dat de Ryxprins, Het gebeurde in dezen tydt dat den 24 Kanſele
Begaeft- nu omtrent 14 jaren out, het voorbeelt der maent binnen het Slot de Polſolske#"
heden zyns Vaders volgt, toonende reets in deze Prikaes of Kanſelery afbrandde, dat veel
-

#yxprins.
# jeugt een goet oordeel, zynde voorts op verlegenheit maekte.
merkende, vraegende, en van goeden in December ging nu in: en men kreeg
-

borſt. De Vorſt draegt ook goede zor
ge voor hem, en laet hem in de Latyn
ſche en Duitſche tale wel onderregten.
zweedſe . Op den 14 der maent September wer

bericht dat zyn Majeſteit was aengekomen
tot de Stadt Peſchik, gelegen oo wurſt

van Moskow, daer hy eenige dagen bleef.
van daer trok hy naer het lanthuis van den
gevan, den hier binnen gebragt ontrent 8oo Heere Lofkreilis, zynen oom; het welk

# Zweedſe gevangens, beſtaende in mannen,
" vrouwen, en kinderen. Eenige van deze

30 wurſt gerekent wort te leggen van
Moskow. Men noemt het Salnikof. Van

werden als Slaven voor 3 of 4 gulden ver daer naderde de Vorſt tot op 7 wurſt van
kogt, dogh ſloegen na weinigh dagen op Moskow. Dit is de plaets van Knees Mi
tot 25 of 3o gulden: het geen veele der ghalo Sakoliets, Serkaskie, Gouverneur
overzeeſche natie bewoog tot het koopen van Sibirie, die haer den naem heeft ge
van eenige mannen, vrouwen, en kinde geven van Nikoolskie.

ren: zeker tot hun geluk, dewyl het wel

Nu begon men orde te ſtellen tot den Toebe

meeſt geſchiedde om deze arme menſchen mars voor de beſtemde Intrede zyner Ma-#
te verloſſen, en in dienſt te houden tor jeſteit, en alles wert daer toe vervaerdigt E.
den tydt van vrede, en hen dan weder in De meeſte Koopluiden der overzeeſche Czaers.
vryheit te ſtellen. Veele werden ook ge natie ontſingen laſt tot het beſchikken van
kocht door de Ruſſen, en de alleronge een grooter getalpaerden, en daer by ee
lukkigſte door de Tartaren, die hen ver nen dienaer op de Duitſe wyze gekleedt.

der wechvoerden, dat waerlyk droevig Deze paerden waren geſchikt om het ge
om te zien was.

ſchut van de Zweden verovert binnen te

Den 2o der zelve maent quam hier ty ſlepen.

Nu vertrokken den volgenden

ding dat zyn Majeſteit den 13 na drie dagh de Gezanten, onze Reſident, de
En
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Engelſche Conſul, en

eenige weinige vangene Zweedſe ſoldaten en boeren drie
koopluiden, om zyne Majeſteit te gaen aen drie benevens elkander, verdeelt in
verwellekomen op de laetſt genoemde zeven partyen, beſtaende yder party in 8o
plaets, en quamen den vierden der maent of 84 perſonen, zoo datſe te ſamen een
des morgens weder hier. Wy verſtonden getal van ontrent 58o uitmaekten, en

dat dezen dagh de triomfante intrede zou gaende tuſſen drie compagnien ſoldaten.
de geſchieden.

Ondertuſſchen waren er Hier aen volgden twee ſchoone hantpaer

kleederen, gemaekt op de Duitſche wyze, den. Toen een compagnie Granadiers
vervaerdigt voor ontrent 8oo man. Men met groene rokken, gevoedert met roodt
Eer

poorten
opge
recht.

# de Duitſe wyze, uitgezeit datze in de
adt opgeregt in de Meeſnietſe ſtraet: de plaets van hoeden, hooge groote zwarte

Zag twee eerpoorten van hout binnen de

eerſte binnen den rooden muur regt tegen

beere mutſen op hadden.

over het Griexe klooſter ontrent het Druk eerſte van de

#

Deze waren de
der Granadiers.

hof, daer ook het hof is van den Velt Hier aen volgden zes Helbaerdiers: vyf
maerſchalk Seremeetof, de tweede bin Hobooblazers, die luſtigh op ſpeelden: 6
nen den witten muur by de Kanſelary der officiers, en na hen het regement van zyn
Amiraliteit, ontrent 4óo ſchreden van de Majeſteit van Probroſenske: waer van

andere. Om dezen toeſtel te bezichtigen ook ontrent 4oo mannen in 't nieu op de
was er een groote meenigte van menſchen Duitſche wyze gekleet waren in 't groen,
op de been, zoo wel binnen, als buiten gevoedert met roodt, hebbende alle om
de ſtadt. Ik reed er eerſt door heen, ook den rant der hoeden eenen witten boort.
een goedt ſtuk wegs naer buiten, om het Voor dit regement ging de Czaer met

begin te kunnen gadeſlaen. Hier geko den heer Alexander.

Men zag er by

men, zag ik dat de meenigte eenigen tydt negen dwarsfluiters, en ettelyke ſchoone

ſtant hielt, om alles in goede orde te ſtel hantpaerden. Toen volgde het Rege
len, en dat dit meeſt door zyn Majeſteit, ment of een gedeelte van Semenoskie,
zelve gedaen wert. Wy vonden den Vorſt behoorende mede tot de lyfwagt, ge
'De

van het paert afgeſtegen, en toetredende kleedt in 't blaeu, met roodt gevoedert.
verwelkomden hem vrymoediglyk. Hy. Na het zelve quamen de Vanen van de

#"
verwel bedankte ons, en omarmde en uſte my

Zweden verovert : als vooreerſt twee

komt denVoorts, wel in zynen ſchik zynde, naer Standaerden: toen een zeer groote vlagh,
het ſcheen, dat ik nogh in zyn lant, en door vier ſoldaten gedragen. Deze had

Czaer.

hierterplaetſe gekomen was om deze ſtaet geſtaen op het Kaſteel Notenburgh.Toen
ſie te beſchouwen. Vervolgens vatte hy vyf zeevlaggen, gevolgt van 25 vaendels,
my by de hant, zeggende, Kom, ik zal elk door 2 ſoldaten gedragen. Eenige
u ook eenige zeevlaggen doen zien. . Het hier van waren blaeu, groen, geel, en
welk geſchiet zynde, Ga nu verder heen, root: en daer onder negen, die geel en
zeide hy, en teken alles aen naer üw begeer blaeu waren. In verſcheide zag men twee
te. Terwyl ik hier mede bezigh was, goude Leeuwen in 't midden met een
quam zeker Ruſſiſch heer met eenige die Kroon daer boven. Achter deze werden

naren aengereden, die my ziende een pa gevoert 40 ſtukken kanon: waer van ee
pier in handen hebben, toetradt, en zich
daer meeſter van maekte, roepende met
eenen een der Duitſche officieren, om uit
hem te verſtaen, wat ik hier mede uit
rechtte. Dezen antwoordde ik, dat ik er

nige van vier, andere van zes paerden ge
trokken werden, die alle van eene kleur

waren. Toen 4 groote mortieren : ver
volgens 15 metale, zoo groote, als klee
ne veltſtukken: hier agter nogh een an
meé deed het geen my behaegde, en de dere mortier. Toen 14 groote lange
orde volgde van zyne Majeſteit. Op welk metale ſtukken, waer van eenige van 6,
zeggen hy my aenſtonts het papier weder andere van 8 gelyke paerden getrokken

overgaf. Waer op ik myne nieusgierig werden. Toen quam een houte kas met
heit voldeed, 't geen buiten de gunſt zy keukengereetſchap: toen tien ſleden met
ner Majeſteit my niet mogelyk ware ge hantgeweer: drie trommels: een ſlede met
weeſt.
Smitsgereetſchap, en daer onder
Triom
te
blaesbalgh: een met gewicht. Na dit
De
inkomſt
nu
droegh
zich
toe
op
de
fante in
alles
quamen de gevangene officiers on
volgende
wyze.
Vooraen
trok
het
eerſte
trede.
regement, zynde de lyfwacht van den trent 40 in getal, die yder tuſſchen twee
Vorſt, beſtaende in 8oo mannen onder ſoldaten gingen. , Daer agter quamen ee

":

den Overſten of Kolonel de Ridder, een nige ſleden met zieken en gequetſten, die

Duitſcher van geboorte. De helft van eindelyk van eenige Ruſſiſche ſoldaten ge
dit volk, dat voor aen trok, was gekleet volgt werden. Terwyl men dus voort

in roode kleederen, op onze wyze ge trok, wert het een uur na den middagh ,

maekt, de andere helft in gewoone Ruſ als al de trein binnen de Stadt quam. Als
ſiſche kleedinge, dewyl'er geen tydt was men door de Twerskie poort aen de
eweeſt om zoo veel kleederen gereet te |Noortzyde der Stadt voortgetrokken was
het
rygen.
Tuſſchen deze gingen de ge- tot aen de eerſte triomfpoort, trokeerſte
G
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eerſte regement daer door. Dogh zyn Princeſſe , zuſter zyner Majeſteit, de
Majeſteit hielt daer een groot vierde deel Czarietſe met de drie jonge Princeſſen ne
van een uur ſtil, als ‘... daer van de vcns cenige Ruffifche en DuitfchcJufftou
Geeftelykheit, tot dien einde daer geko wen, die zich daer onthielden in de wo

men, met een ververſching van drank
onthaelt. Deze poort was, vermits de
ſtraet tamelyk breet is, met drie bogen,
de grootſte in 't midden, en de kleenſte
ter wederzyden aen dehuizen vaſtgehecht.
De ganſche poort was met tapiſſeryen zo
danigh behangen, dat men geen houtwerk
zien kon. Van voren boven aen de poort

ninge van den heer Jakof Waſſieliof Feu
derof, om te beter alles te kunnen be

zichtigen. Zyn Majeſteit groette de Vorſ
tinnen al voorttrekkende door de tweede

oort, die op dezelve wyze geſiert en

º

Was.

*E. ftadt .# getrok

ken, en de Meeſnietſe poort doorgegaen
zynde, trok men voort door de Duitſe

op een Balkon ſtonden 8 kleene jongens, Slabode. Als men gekomen was tot voor

twee aen twee verdeelt, in ſierlyk gewaedt,
die hunne ſtemmen in muzyk lieten hoo
ren. De poort was met vele Schilderyen
behangen, waer onder eenige zinnebeel
den waren, nevens geſchrift, dat daer
toe behoorde. Boven de poort ſtondt een
groote Arent, en een meenigte vaendels.
Aen beide, de zyden der ſtraet voor de
poort was het ook al met tapyten en
ſchilderyen op dezelve wyze behangen.

het hof van den Hollantſen Reſident ,

bood die zyne Majefteit wyn aen, die dit
afilaende

ſº hielt,

eifchte. Het was by de hant, en my ge
beurde d'eer dat ik het den Vorſt zelf

toereikte, die zeer weinigh gedronken
hebbende, weder voorttrok naer Probro

ſensko. Nu gingh het reets naer den avont:
en zyn Majeſteit buiten de Slabode geko
men, zette zich te paerde. Dus nam de

Daer boven ook waren balkonnen , en ze ſtaetſie een einde.

daer op veel ſpeelluiden met een orgel en
allerhande ſpeeltuig, die een aengenaem
geluit verwekten. Veele vaendels ſierden
ook beide de zyden. Ontrent deze poort
was de gront met veele groene takken
wederzyds bezet, ook de ſtraet met groen
te beſtroit. Aen de achterzyde zaten ver
ſcheide heeren. Een ſtuk wegs door de

en een dronk biers

Om welke te zien

zulk een mcenigte volx in de ſtadt Moſ

kow by een gevloeit was, dat het naeu
lyx te gelooven is; zynde alles .
met ongemeene blyſchap, en zonder dat
'er eenigh ongeluk, voor zoo veel ik heb
kunnen gewaer worden, gebeurt is , daer
nogtans de huizen en ſtellaedjen met men
fchen gepropt waren.

ze poort zynde getrokken, zag men de

XI.

H o o F T S T U K.

Inwydinge van Iſmeelhof. Veele geſchenken daer gebragt. Een

Frans Chirurgyn moortdadigh door/ioken. Pragtige 7rou
ſtaetſie. Gewoonte ontrent de Geboorte, Begravinge , en
Bruiloft; ook der overzeeſche matten.
P den 12den der maent quam de
Vorſt onverwagt des morgens
ten tien uren termaeltydt by den
heer Lups, die den vorigen dagh weder
van Archangel hier was aengekomen. Ik
quam op het hof, zonder dat ik ergens
van wiſt, om den heer Lups te begroe
ten. Maer zyn Majeſteit my vernemen
de, geboot my binnen te treden, alleen

O

TYe

fchryver
wenſcht
den

verzelt van twee Ruſſiſche Heeren.

VeľWln

ning,

gezien had. Dit naer zyn genoegen
verricht zynde, gingen er eenige niet
van de kleenfte wynglazen om , die ge

ledigt werden op de nieulyx verkrege
zege , en het goedt vervolg daer van.
Waer op de Vorſt ten twee uren weder
vertrok.

Ik

Den 19den kreeg ik laſt van de Kei
boodt zyne Majeſteit een papier aen, my zerinne, om de drie afbeeltzels der jon
verſchoonende over myne onbequaemheit ge Princeſſen, die ik levens grootte ge

Czaerge-in de
luk met
zyneo

my aen te zitten, en den Heer Lups
te verhalen wat ik ontrent de inkomſt

º: maer echter betuigende dat ſchildert had, even als te voren, des mor

K
ik niet had kunnen
nalaten eenig bewys gens te brengen op Iſmeelhof. Daer ko
van vreugde in geſchrift te ſtellen over de mende reed de karos met zes paerden, van

gelukkige overwinning van zyne Majeſteit Moskow gekomen, dicht voor my, waer
op de ſterkte Notenburgh behaelt. De in de drie Princeſſen zaten, die aen de
, Vorſt het minlyk aenvaerdende geboot voorpoort uittraden. Hier ſtondt de broe
der
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der der Keizerinne met eenige Prieſteren De Kerſdagen waren ondertuſſchen op
gereedt om de Princeſſen in proceſſie te handen. Waerom ik goet vont een ſchil
geleiden naer het hof, dat dezen zomer dery van Chriſtus geboorte, door my zelf
eerſt nieu gemaekt was, dewyl het vori gemaekt, met my te nemen, in plaets
ge door den tydt geheel vervallen was. van broot en zout, ook eenige paternoſ

Want het was beſtemt dit hof dezen dagh ters, die ik van Jeruzalem gebragt had. Geſchen
Ik boodt deze dingen hare Majeſteit aen, E.

in te wyden, en dan daer binnen te trek
ken. Ik my hebbende doen aenmelden,
wert geboden in het eerſte vertrek te ver
toeven, waer in ik veele Juffers van het

E# hof vond. De vloer was geheel beſtroit

zeggende dat ik de vryheit nam van die den ſchry
als een offer te brengen in plaets van broot vººr over

en zout. Ik leverde met een eenige pa-ë"ë"
ternoſters over voor de jonge Princeſſen.

het Hof met hooi. Aen de regte zyde ſtondt een De Vorſtin betuigde dat alles haer aenge
# lange tafel, geheel met groote en naem was, bedankte my, en reikte my
kleene brooden bedekt, op welker eenige eene vereeringe toe, my vorders bevelen
een hant vol zout lagh : op andere een de zelf by de Princeſſen te gaen, en haer
zilver zoutvat met zout gevult. Want in de paternoſters in eige handen over te ge
dit lant brengt het gebruik mede dat vrien ven. Welken laſt ik terſtont nakomende
den en bekenden van luiden, die in eene de Princeſſen in een ander vertrek over

nieuwe woning trekken, het huis met
dit zout als inwyden, en dat eenige da
gen achter een vervolgen. Dat een te
ken wil zyn van overvloedt, dien ze hier
mede wenſchen: opdat de inwoners noit
aen eenige nootwendigheden mogen ge

maeltydt vond. Myne geſchenken over
gegeven hebbende, keerde ik weder naer
de Keizerin: waer by eene der Princeſſen

zich kort daer aen ook vervoegende my
een ſchaeltje brandewyns, en kort daer na

ventien verſcheide ſchilderyen , op de
Griexe wyze gemaekt , #ie hunne
voorname Heiligen verbeeldden, die ze
gemeenlyk in het eerſte vertrek ſtellen ,

een groot glas wyns overgaf. Waer na
ik met dankzegginge myn afſcheit nam.
Op den 25ſten der maent hielden de Ruſ
ſen naer hunne gewoonte het Kersfeeſt:
en van toen af aen maekte zyn Majeſteit
een begin van zyne genegene vrienden te
gaen begroeten, gelyk ik daer van in het
voorleden jaer gemelt heb.
Tot het einde van dit jaer bleef al het
zelve weder, vermengt met veel regen,
dat de wegen zoo ſlecht maekte, dat koop

howel men in andere binnenkamers ook

luiden en andere reizigers van Archangel

brek hebben.

Vertrekken ze ook uit een

huis, zoo laten ze wel hooi op den gront,
en een broot in het zelve, tot eenen ze

genwenſch voor die er ſtaen in te trekken.
Boven de deuren en venſters van dit ver

trek, waren de wanden verſiert met ze

diergelyke ſchilderyen ziet opgehangen. cn andere plaetſen herwaert aenkomende,
In het tweede vertrek, dat open ſtondt, vyf of zes dagen langer dan naer gewoon
was de broeder der Keizerinne , en ver te moſten op wegh zyn; zoo dat men in
ſcheide Heeren en Prieſters, die alle voor

vecle jaren hier zulk eenen ſlappen winter
eenige boeken ſtaende zich door heilige niet gezien had. Maer dit veranderde in
gezangen lieten hooren. De Keizerin het begin van January des volgendenjaers:
was met eenige edele vrouwen in een der en de lucht ophelderende ſloeg het met
de vertrek, gedurende deze godtsdienſtig bittere koude aen 't vriezen.

Den eerſten

heit, daer een half uurrykelyk mede door van January in dit jaer 1703 was het hier vier
liep. Toen bragt men my door eenen an druk met toerceden van een vreugdevier, werk
deren weg in een ruime zael, om de Kei dat men aenſteken zou om d'overwinning over de
zerin daer af te wachten, die kort daer van Notenburgh. Deze toeſtel wert ge-#

ſchDeºver " inkomende , van my met wenſchen maekt over de Moskowſe rivier, even ag- #n
# van veel geluk en zegen begroet wert: ter het Slot in een vlakte, genaemt zynburgh,
de Kei, welke zegenwenſchen de tolk, die geſta Majeſteits hooivelt: waer van men het
zelinne digh by my was, haer ontvoude. Hier hooi gebruikt op zekeren dagh in 't jaer,
# op nam deze Vorſtin my by de hant, zeg volgens een out gebruik, om de Kerken
we Hof gende: Ik wil u eenige andere vertrekken la te beſtroien. Dit vuurwerk verſchilde
ten zien, dat zy voortbragt met eene min van het bovengemelde niet, als in het on

lykheid, die men in zoo groot een perſo

-

derſcheit der zinnebeelden.

11aedje niet wachten zoude. Toen ge
Den volgenden dagh quam zyn Maje- De Czaer
boodt zy eene der Staetjufferen een gou ſteit by den Heer Brants, in gezelſchap #
den ſchaeltje met brandewyn te vullen, van ontrent 2oo perſonen, die alle nevens den Heer
en gaf my dat met haer eige hant over om den Vorſt in de voorzael onthaelt werden Brants.
te drinken, en deed my met een de gena onder het geſchal van trompetten en ke
de van my hare hant te laten kuſſen, en die teltrommen. Onder andere dingen wert

der Princeſſen daer tegenwoordigh. Toen hier vertoont een zwaert van byzondere Éen on
gaf zy my myn afſcheit, en laſt om na drie grootte. Het was lang ruim 7: voet Ryn-#
dagen weder te keeren. Waer op ik ver lantſe maet, breet in de ſcheede 3# duim,
trok.

gemaekt naer eene goede proportie. Het
G 2.
woegh
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woegh over de 30 ponden. Toen de ei
genaer het op myn verzoek uittrok, za
gen wy dat het wederzyts gevlamt was,
weinigh op en nedergaende. Door de
grootte van het geveſt was de kling tame
lyk licht, en bequaem om te gebruiken.
Wanneer men het in de ſchede zynde bo
ven aen het geveſt met eene hant vatte ,
zoodat de punt . den gront quam, had
een man van goede kragt genoeg te doen,

overgegeven aen cene der jonge Princef
ſen daer toe geſtelt, die dan de eere deed
aen deze acnbieders van hen ter hantkus
toe te laten. De meeſte Ruſſiſche Hec
rcn en Vrouwen vertrokken weder ten

eerſten. De overige bleven daer eten.
Men danſte en bedreef veele vrolykheden
nae den maeltydt, en het was byna mid
dernagt, eer men ſcheidde.

Op den zclven nacht viel op de Brui- Bezeg.
als hy het zoo van den gront om hooghloft van den kapitein Staets iets beklaege- lyk onge

wilde lichten. Dit deden wy met ons lyx voor. Teweten twee Chirurgyns danſ-val.
drien om den eigenaer niet toe te geven. ten met hunne bruiden: waerop twee of
Deze was een zoon van den laetſten Gou |ficiers

in de kamer gekomen zynde, de
verneur van Aſtrakan, genaemt Petrofske, bruiden van hunne bruidegoms wilden af
die door de Strelitſen is omgebragt, en trekken, om zelfs daer mede te danſen.
van den toorn geworpen. Toen dit ge Hier over rees geſchil. Waer over d'een
beurde was deze een kint van weinig ja officier, genacmt Bodon, enin dienſt der
veenderen. Zy hingen hem echter aen de voe Czaerſe Majeſteit, den eenen Chirurgyn,
m# ten op, dogh ontbonden hem na dentydt genaemt Garree, eenen François van ge
deling en van tweemael vierentwintigh uren. Men boorte, moortdadigh doorſtak, zoodat
verloſ- vont hem levende: maer zyne voeten wa hy zonder geweer zynde aenſtons neder
"ë
ren hier door meeſt bedorven en wech, viel en den geeſt gaf. Jan Hovy, de an
evenwel nogh zoo niet of hy kan nogh dere Chirurgyn, wert mede van den an
gaen in gemakkelyke ſchoenen, mits dat deren officier, eenen kapitein , genaemt
hy een kruk gebruikt tot ſteunſel onder Saks, in het lyf gequetft. , Maer hy dit
zynen arm.
voelende hielt de hant op de wonde, en
Komſt . Met het vallen van den avont quam de week ter kamer uit, trachtende zich over
Fº geen, die de plaets van Patriarch bekleedt, het hof door de vlucht te redden. Maer
wordende van den kapitein, keer
acngedaen meteenengodtsdienftigen man
tel, al zingende onderden klank van een de weder naer de bruiloftkamer, daer hy
bel naer binnen, dat een teken is van ver by den dooden neder, en in zwym viel:
trekken. Waer op zyn Majeſteit met al totdat een zyner vrienden hem het bloet
het gezelſchap wechging, en de bezoe uit de wond zuigende, hem deed beko
ken, die nogh te doen ſtonden, voorts men. Weinig tydts te voren hadden de

*

...;

Feeſt- afleidde.

Den zeſten der maent vierde

ze krygsluiden al moeite gezocht : maer

dagh der men den feeſtdagh der drie Koningen, even de Chirurgyns de een cenen degen , de
#" als in den voorleden jare. Maer het ge ander eenen ſtoel grypende, hadden hen
n1ngen
Ä. tal der Prieſteren was nu minder. Ook gedwongen de kamer te ruimen. Waer
werden er nu maer weinige van de voor over zy verbolgcn tẹn tweedemale qua
gemelde mut(en omgedragen 3 waer men indringen, en dit ſtuk bedreven in
uit te giſſen ſtaet dat er ook al verminde 't aenzien van 't volle gezelſchap. Wat
ring komen zal in deze plechtigheden. verſlagenheit dit veroirzaekte, is licht te
Den 2oſten der zelve maent gaf zyn Ma begrypen. Het ſtuk bedreven zynde, gin
jeſteit laſt dat des morgens ten 9 uren op genze door, maer werden twee dagen 4...
Iſmeelhoff zouden komen meeſt alle de daernagevat, en in den kerker gefmeten. De :
-

-

-

voornaemſte Ruſſiſche Heeren en Me

overſte ondertuſſchen hier zittende ging

vrouwen, en andere perſonen, die alle on zynen dienaer met ſchoone woorden en
trent een getal van 3oomenſchen uitmaek beloften aen, hy zoude zeggen den dood
ten. Hier by voegden zich ook de Ge ſlagh bedreven te hebben : waer voor hy
zanten, de meeſte overzeeſche Kooplui hem aen een vendel helpen, en vergiffenis
den, nevens hunne vrouwen , zoo dat er van 't feit zou doen hebben. D'onnoozele

bykans 5oo perſonen by een waren, die menſch laet zich bewegen, en bekent
daer ſtonden onthaelt te worden. Maer den moort: maer gefoltert ontkende dien
Ge- daer was wel uitdrukkelyk by gelaſt, dat weder, en meldde den dootſlager; dogh
ſchenken yder gedenken zoude eenige vereeringaen te laet. Wat hier ſedert op volgde, zal
voor de de Czarietſe mede te brengen , om hare ik te zyner tydt zeggen.

-

In dezen tydt nam zyne Majeſteit voor#
bieden. Deze geſchenken beſtonden meeſt zich te begeven naer Veronis met eenige# reís
in cenige fraejigheden fierlyk van gout of Ruſſiſche en Duitſe Heeren, dien reetsnaer Ve
zilver gemackt, fraei gemunt gelt, en gelaſt was zich tot die reize vaerdighteronis.
diergelyke zinlykheden: die elk oordeel maken. Den zelven laſt ontfing ik ook
de beſt te zullen behagen. Voor het over den 2ſ dezer maent, die my des avonts
leveren werden alle de giften nevens de uit den naem zyner Majeſteit andermael
namen der gevers aengetekent, en toen door den Heer Kinſius herhaelt wert.

º*" Majeiteit by de gelukwènſching aen te
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want de Vorſt begeerde dat ik die plaets, Veltmaerſchalk, vader der Bruit, voor
de daer leggende ſchepen, en wat er meer eenigen tydt ingeruimt op uitdrukkelyke
aenmerkelyk is, zoude bezichtigen, eer orde zyner Majeſteit. Hier wert de Bruit,
ik uit het Ryk vertrok. > Ik nam den laſt den vorigen avont uit Moskow gehaelt,
aen, en ſtelde orde op myne zaken, om ingebracht. Toen vervoegden zich ook

op den behoorlyken tydt gereet te kun derwaert alle de genoodigde Ruſſiſche en
Duitſe vrouwen, om de Bruit naer het
Middlerwylen naderde de tydt van de bruilofthuis te geleiden. Deze afhaling
trouſtaetſie van den Bojaer Iwan Feudo ging dus toe. Vooruit reedt een ketel
rowits Golowin, of Joan Theodorus zoon tromſlager gezeten op een wit paert. Hem

nen zyn.

Golowin, wiens vader is Feudor Alexe

volgden vyf trompetters op even zulke

wits Golowin, eerſte Staetdienaer , en paerden, eerſt drie, en daer achter twee.
Mevrouwe Boreeſowits Seremeet'of doch
ter van Boris Theodorus zoon Seremeet'-

Toen quamen 16 ſchafmeeſters, gekoren
uit Ruſſiſche en Duitſe Heeren, elk op
of, die tegenwoordigh Veltmaerſchalk een ſchoon paert gezeten. Hier op ver
van den Czaer, in verſcheide gezantſchap ſcheen zyn Czaerſe Majeſteit , zittende
pen gebruikt was geweeſt, onder andere alleen in een ſchoone Hollantſe karos, van
ook aen het hof te Weenen in Ooſtenryk, Zes appelgraeuwe paerden getrokken.
daer hy uitnement bemint was. Hy was Hier achter volgden vyf ledige karoſſen,
ook vereert met de Ridderorde van Malta. elk met 6 paerden, ook een kales met
Onge
meene

Trou

My luſt deze Trouſtaetſie, als iets on even zoo veel paerden, geſchikt om de
gemeens, en betreffende de voornaemſten Bruit en de andere Jufferſchap af te halen.

des Ryx, te beſchryven, zoo alsze ge Middlerwyl quamen de Princes ,

ſtaetſie.

ſchiet is den 28ſten der maent.

De brui

zyn

Majeſteits zuſter, en de Czarietſe met de

loft ſtont gehouden te worden ten huize drie jonge Princeſſen, yder in een koets,
van den Bojaer Feudor Alexewits Golo maer zonder wielen op de wyze van eene

win : wiens hof met byzondere pracht ſlede, door zes paerden getrokken, be
toegeſtelt was. Het was een gebou van nevens een mcenigte van Hofjufferen.
hout, vry kunſtigh gemaekt, met ſchoo Nu was ontrent ruim een half uur ver
ne vertrekken, zoo onder als boven, leg ſtreken, wanneer men het voorgenoemde
gende op een hoogte weinig buiten de gezelſchap zag terug keeren. De Bruit
Duitſe Slabode, aen geene zyde der rivier en d'andere Juffers beſloegen nu de ledige
Jouſe. In de opperzael, die

groot

karoſſen.

Toen men aen het bruilofthuis

was, ſtonden eenige tafels in goede orde, gekomen was, ſtonden daer twee Heeren
en daer nevens menigte van Muſikanten, als gevaders om de Bruit te ontfangen.
-

#
om de vreugde te vermeerderen.
ier benevens was in een ander vertrek

Hier toe waren verkoren een Ruſſiſch

Heer, en de Envoye van Polen , genaemt

een tafel bereit voor de zuſter zyner Ma Konigzegg: die beide de Bruit by de hant

jeſteit, de Czarietſe, en de drie Princeſ nemende haer ter kapelle inleidden, en
ſen, nevens het gevolg der Hofjufferen, nevens den Bruidegom ſtelden. Hier op
en veele Ruſſiſche Heeren en Vrouwen ,

volgden de Princes, zuſter zyner Majé

die zich afgezondert hielden. Veel volx
vervoegde zich hier na toe. Ontrent elf
uren liet de Bruidegom zich vinden bene
den in de gehoorzael, ſtaende alleen aen
de ſlinke zyde, om van alle de Heeren de

ſteit, de jonge Princeſſen, en vele Hof

juffers, die aenden ingang der kapelle
bleven ſtaen : gelyk aen beide de zyden,
der kapelle eenige Ruſſiſche en Duitſe
Juffers. De kapel zelve was kleen: zoo

gelukwenſchingen te ontfangen : terwyl dat er maer tien of twaelf perſonen be
vaſt aen yder gediſtilleerde wateren wer quamelyk binnen konden zyn. Deze wa
den aengeboden. Het was naeulyx mid ren, zyn Majeſteit, de Czaerſe Prins,
dagh , of daer quam laſt , dat men den de Bruidegom en Bruit, de twee Geva
Bruidegom, onder het ſteken der trom ders, en twee of drie Ruſſiſche Heeren.
petten, en het geluit der keteltrommen, Ik genegen alles naeukeurigh af te zien,
die voor het hof ſtonden, naer de trou begaf my mede daer binnen, en ging

plaets zou geleiden. Deze was een kleene ſtaen achter den Bruidegom, die, gelyk
kapel, weinigh ſchreden van het hof af de Bruit, ſierlyk op onze wyze gekleedt
geſcheiden, en evenwel daer aen behoo was. De Bruit was gedoſt in koſtelyk
rende. Het is naeulyx te zeggen wat wit ſatyn , met gout doorwerkt. Het
pracht hier vertoont wert. Zyne Czaerſe ganſche hooftgeſtel was geheel met dia
Majeſteit was zelve hier Maerſchalk, en manten en geſteenten bezet , hangende
hierom overal tegenwoordigh. Zoo dra agter onder de fontanje een lange vlecht
de Bruidegom in de kapelle gebragt was, kos haer: gelyk onder de Duitſe natie hier
wert'er gezonden om de Bruit af te halen lang in gebruik is geweeſt. Boven op
uit het huis van den overleden heer Adolf |het agterhooft hadze een kroontje met
Houtman, ſtaende in de Duitſe Slabode edele geſteenten bezet. Toen namen de

regt over de Hollantſe Kerk, voor den plechtigheden eenenaenvang. De Prieſter
G 3

quam
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quam ſtaen voor den Bruidegom en Bruit, voor de geboorte des kints geviert is, of
en begon uit een boek, dat hy in de han agt dagen daer aen ſlaetgeviert te worden.

den hadt, te lezen. Na weinigh tydts | Mcn gccft ook op den zelven tydt aen 't
fiak de Bruidegom ecnen ring aende hant kint het nagtmael volgens hunne ceremo
der Bruit. Toen kreeg de Prieſter twee nien, eerze het doopen, inzonderheit by
en vergulde kroonen voor den luiden van acnzien. Indien het kint ge
agh, waer van hy de cene den Bruide-zont en ſterk genoegh bcvonden wort,
É. te kuſſen gaf, en toen voorts op zyn wort de doop vyf of zes weken uitgeſtelt.
ooft zette. Dit zelve verrichtte hy aen Is het een zoon, wort de moeder na vyf
de Bruit. Nadat hy weder een weinigh weken gereinigt , wanneerze ter kerke
gelezen had, gaven de Bruidegom en komt. Is't een dochter, wort zy na 6
Bruit clkander de rechte hant, en gingen weken gezuivert. Dan nemenze eenen
zoo driemael rondom. Toen bragt de gevader tot het kint, ook cene gemoeder.
Priefler een glas met rooden wyn, waer En die ze daer cens toe gekoren hebben,
uit hy eerſt den Bruidegom , en vervol nemenze altydt weder Waer ontrent
gens de Bruit deed drinken. Deze een nogh ſtaet aen te merken, dat zulk een
weinigh daer uit gedronken hebbende, gevader en gemoeder elkander niet mo
gaf het den Prieſter weder over, die het gen trouwen , dat ze uitrekken tot in het
aen die hem bedienden overgaf. Zyne derde lit toe.
Majeſteit ondertuſſchen met eenen grooten Als er een lyk is by voorname luiden, en doot.

º

Maerſchalkitafin de hant heen en weder

wandelende, en ziende dat de Prieſter zyn
lezen ſtont te vervolgen, geboot hem zyn
werk te verkorten. Waer op een korte
poos dacrna de zegen gegeven zynde aen
de nicu gehuwden , zyn Majeleit den
Bruidegom gelafte zyne Bruit een kus te
geven. Zy ſcheen er daer ter plaetſe eeni
ge zwarigheit in temaken: maer de Vorft
het andermael gebiedende , lict zy het
zich wel gevallen. Hier op ſcheidde men,
en vertrok op de voorige wyze naer het
bruilofthuis. Terwyl de ceremonien ver
richt werden, zag men de Czarietſe en
veele Hofjuffers in de venſteren van 't pa
leis, dat regt over de kapel was, leggen.

gaen alle bekende vrienden mede tot de
uitvaert, mannen en vrouwen, zoo wel

ongenoodigde als genoodigde. Het doo
de lichaem wort op een baer van 4 of 6
mannen gedragen.

De kiſt is overdekt

met een koſtelyk kleedt, waer van het
dexel, met een ſlechter kleedt bedekt,

voor het lyk gedragen wort. Ondertuſ
ſchen maken eenige der naeſt beſtaende
vrouwen een groot misbaer op de Griexe
wyze, waer van ik in myn vorige Reize
geſproken heb. De Prieſters ook heffen
het gebruikelyk lyklietaen. . Dit alles ge
ſchiet onder de gemeene luiden met min
deren omſlagh.
De zeden der overzeeſche natie ontrent . Zeden

Maer na weinig tydts begaf men zich nu deze dingen verſchillen weder. Als er #"
ter tafel. De Bruidegom was gezeten een kint geboren wort, ziet men geene #.
onder de mannen , de Bruit onder de andere ceremonien, als die in onze landen

vrouwen aen de algemeene tafel in de gebruikclyk zyn. En zoo gaet het ook
bruiloftzael. Drie dagen duurde de vreugt, met de trou. Maer ontrent de bruiloften
en wert de tydt doorgebragt met danſen toonenze een groote rykelykheit. Als er
en andere tekenen van vrolykheit. Den een ſtaet gehouden te worden, worden
laetſten dagh werden de ſchafmeeſters alle de vrienden, die men daer by wil heb
onthaelt. Het is acnmerkens waerdigh ben, door twee opperſchaffers genoodigt:
hoe zeer de trouſtaetſie tegenwoordigh die , zoo het in den winter voorvalt,
verſchilt van het overout gebruik. Maer gezeten zyn in een ſierlyke ſlede , door
het is onnoodig dit te toonen, dewyl dat twee ſchoone paerden getrokken, die met
van anderen genoegh gedaen is.
eenige linten opgepronkt voor den dagh
De manieren der trou , die uit dit komen. Deze hebben twee voorryders,
voorbeelt genoegh af te meten zyn , af en twee dienaers achter op de ſlede ſtaen.
geſchetſt zynde, zal het niet ongevoege Het getal der genoodigden beloopt wel
Jyk zyn hier aen te hcchten de zeden, op 1oo of 1 jo, en meer, naer de geftel
die by dit volk in zwang gaen ontrent de teniſſe der bruiloft, of het bykomen van
cboorte en het affterven der menſchen. eenige Ruſſiſche Heeren en Vrouwen,
zeden Zoodra een kint geboren is, wort de daer mede verzogt. De opperfte van die
der Ruſ- Prieſter ontboden om het te reinigen. de bruiloft bedienen, is de Maerſchalk,

:* Deze reiniging ſtrekt zich ook uit over die omgaet met eenen grooten.ftaf van
geboorte, alle , die daer tegenwoordigh zyn , die bevel, boven aen met lint beſtrikt. De
hy alle by hunnenamen noemt, en den ze ſtelt met de opperſchaffers , die ge
zegen over hen uitſpreekt. Eer de Prieſ. meenlyk twee in getal zyn , alle de ge
ter daer is, komt er niemant binnen. Als

zontheden in. Nogh zyn er 4 of 6 , of

hy gekomen is, wort aenſtonts een naem

ook wel 8 onderſchaffers.

Deze bereiden

aen 't kint gegeven, naer den naem van het bruilofthuis, behangen het met ta

dien heiligh, wiens gedagtenis agt dagen piſſeryen, en verzien het met andere noot
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zakelykheden, hier vereiſcht. Zy paſſen vry laet. Men verkieſt by deze rouſtaetſ
ook nevens den opperſchaffer de bruiloft 14 of 16 Treurders, 10 of 12 dragers, al
gaſten op, te kennen aen een ſierlyk te

le getroude perſonen: die in 't zwart ge

ken, dat zy aen den regter arm dragen. kleet zich in 't ſterfhuis laten vinden met
Welk kenteken by den opperſten wat ry Zwarte roumantels, die de Kerk met voor
kelyker is, dan by die aen hem volgen. dagt daer toe heeft. De Treurders ver
De Juffers der Bruit binden hun dit teken voegen zich ter rechter zyde van het
aen den arm. Deze Juffers worden met voornaemſte vertrek, gelyk ook de naeſt
groote ſtaetſie in de bruiloftzael gebragt beſtaende bloetvrienden van manlyk oir,
onder het opklinken der ſnaren en flui die binnen komende van yder gegroet
ten. Ter eere van den Bruidegom en worden. De dragers krygen een roubant

Bruit verkieſtmen aen wederzyden twee om den hoet, en over de ſchouders en het
Gevaders, twee Gemoeders, en twee lyf, ook wel daerenboven een paer witte

Gezuſters : die op dezelve wyze onder hantſchoenen. Gemeenlyk zyn er twee
het geſpeel binnen geleit worden. Dan vertrekken geſchikt tot het zetten van
# yder zitten ter tafel op de plaets, eene tafel met allerhande ververſingen :
em toegeſchikt. De Voorſnyder wort, terwyl gedurigaenyder wyn, koutſchael
tuſſchen beide de Juffers der Bruit ge-j van bier, ſuiker, en citroenen, zoo ze te
plaetſt, recht tegen over de Bruit , ter bekomen zyn, nevens gerooſt broot, dat
wyl deze Juffers hem een ſierlyk kente ſmakelyk is, aengeboden wort. Eer het
ken aen den arm binden. De Bruidegom lyk wort uitgedragen, wort aen yder

zit tuſſchen de Vaders en Gebroeders: de drager een gedachtenis ter hant geſtelt,
Bruit tuſſchen de Moeders en Zuſters, die gemeenlyk in een zilvere lepel be
De maeltydt geeindigt zynde, worden inſtaet, waer in de naem des geſtorvenen
een ander vertrek onthaelt de Maerſchalk, geſneden ſtaet. Zulk een gedagtenis wort
de Schaffers , en Voorſnyder. Dan be ook wel gegeven aen den Predikant en
ginnen de danſſeryen , die door den Schoolmeeſter , ook wel aen de Treur
Maerſchalk worden aengevangen. Dees ders. Als er een jonge dogter overleden
neemt de Bruit op, en verzoekt andere is, wort'er een goude ring in de plaets
Juffrouwen tot danſen met de Opperſchaf van lepels gegeven, daer ook haer naem

fers. Deze hun werk gedaen hebbende, in geſneden ſtaet. Als de tydt van uittre
danſſen de Gevaders en Moeders, met de den nadert, ſlaen de dragers de kiſt toe.
Gebroeders en Zuſters. Dan danſt de Dan begint de Schoolmeeſter met zyne
Bruidegom en Bruit, benevens twee of Scholieren, yder met een boek in de hant,
drie andere Heeren en Juffers. Hier op een gezang aen te heffen: hoewel die van
volgen de Juffers der Bruit met den Voor den hervormden Godtsdienſt dit maer al

ſnyder, en andere Heeren. Dit verricht leen op het Kerkhof plegen. Dan ver
zynde, wort gemeenlyk door den Maer trekt men met het lyk volgens onze ma
ſchalk uitgeroepen, VRY HE1T ; waer nier naer het Kerkhof, zonder dat er na

mede hy te kennen geeft dat danſſen kan men afgelezen worden. Vooraen gaen
die luſt heeft. Waer op de andere Brui de jonge Scholieren, gevolgt van hun
loftgaſten met danſſen voortgaen. Deze nen meeſter. Dan komt de Predikant,
bruiloften duren gemeenlyk drie dagen , en na hem de Aenſprekers. Hier agter
op welker leſten de Maerſchalk met de het lyk. Vervolgens de Bloetverwanten

Opper-en Onderſchaffers benevens den en Treurders, gevolgt van de Kooplui
Voorſnyder door de Juffers der Bruit ont den, Officieren, en wat des meer is, niet
haelt worden. 'T gebeurt ook wel dat
bruiloften ko
de vorſt zelf op
mende, zich tot Gevader laet aenſtellen.
Hunne begravingen gaen dus toe. Zy
Begra

#

-

vinge.

gepaert in rang, als by ons, maer 4 of 5
by een naer hun believen. Als men op het
Kerkhof gekomen, en het lyk in den kuil
gezet is, hoort men weder eenige lyk

laten den overledenen eenige dagen bo zangen. Dan doet de Predikant een lyk
ven d'aerde ſtaen. Des daegs voor de rede naer het gemeen gebruik, en be
begravinge noodigen zy eerſt het Opper dankt alle de vrienden voor de eere, aen
hooft der natie: dan meeſt alle de Koop den overledenen bewezen. Dan ſmyten
luiden en anderen, zoo die binnen de de dragers,yder met een ſchop in de hant,
ſtadt , als in de Slabode wonen. Deze de acrde over de kiſt, tot dat de kuil byna
noodiging wort verricht door twee per vol is. Hierna worden de vrienden we
ſonen van dezelve natie, daer toe uitge der in het ſterfhuis verzogt. Maer meeſ
koren, of van het ſterfhuis verzogt, heb tentydt gaet daer niemant in buiten de
bende lange roumantels met zwart floers dragers, en weinige anderen, die weder
of lampers op de hoeden. De byeenkomſt met drank en tabak onthaelt worden.

geſchiet gemeenlyk ten twee uren na den Somtyts worter een lykpredikaetſie in
middagh. Dogh by wintertydt wort het de Kerk gedaen, daer de vrouwen dan
wel avont, eer het lyk ter aerde beſtelt ook toe genoodigt worden. Dan ziet
wort.

Des zomers geſchiet het ook al men de vrou van den overleden, en eeni
ge
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ge andere der naeſte vrienden, geheel met den. Derhalven maekt men ze nu van
floers behangen. Deze toonen dikwyls planken uit ander hout.
eenige tekens van rou op het midden der Het getal der Gereformeerden beſtaet
ſtraet. Waer op ſomtyts een roumael hier ontrent in 2oo perſonen. Maer.de
volgt. By zomertydt geſchiet deze ſtaet Luterfen zyn vryfterker, waerom ze ook
ſie met karoſſen, en te paert, dewyl men twee Kerken in de Slabode hebben : de
de wegen dan te voet niet gebruiken kan. Gereformeerden maereen. Voor weinigh
De kiſten werden voor dezen geheel uit jaren zyn hier ook aengekomen twee
eike boomen gemaekt, dat nu verboden Duitſe Jeſuiten. Deze Vaders onderwy
is, begerende zyne Majeſteit niet dat de zen vele kinderen van voorname luiden in
cike boſſen hier door zullen vernielt wor de Latynfe (prake.

XII. Ho O

F T S T U K.

Vertrek zyner Czaerſe Majeſteit naer Veronis met gezelſchap,
waer onder de

Schryver. Eenige aenmerkelykheden op den

zvegh. Aenkomfi te Veronis.
Reis
naer Ve

ronis.

N

U is het tydt onze reis naer Ve ſchaersheit der ſheeu op de wegen, omhet
ronis voort te zetten, op welke ongemak der reize des te beter te verdu
de Vorſt tot zyn gezelſchap be ren. Zyn Majeſteit had ons Podwoden

ſloten had mede te nemen de Ruſſiſche verſchaft, te weten voor elke ſlede drie
Heeren, Iwan Alexewits Moefin Poeskin, paerden, uitmakende 6 ſleden met de be
opperſten opziener van alle de Klooſters dienden, en die daer toe hooren. On

in Ruſlant, te voren geweeſt Gouver
neur van Aſtrakan, in welk ampt hy zich
loffelyk gequeten had : Alexe Petrowits
Ifmeelhoff: Knees Gregori Gregoriwits
Gagarin : Iwan Andrewits Tolitoy,

trent drie uren na den middagh begaven

Gouverneur van Kolomna :

en Duitfe letteren geteken itaet het jaer,

we ons daer in , en vertrokken uit de

Duitſe Slabode, zynde op alle 2o wurſt
verſche paerden voor ons gereedt. Deze
wegh is tot Veronis toe op yder wurſtaf
Gouverneur van Aſof: Ivan Davidewits, bepaelt: zoodat op elke pael met Ruſſiſche
Alexander

Waffilewits Kieken, Spysmeeſter en Ka 17o1 » wacrin zegeftelt zyn. Tufchen
merheer zyner Majeſteit: Narieske, een deze palen, die tamelyk hoogh , en root
zoon van den oom zyner Majeſteit, en geverft zyn, zyn aen beide de zyde van
verſcheide andere voorname Heeren en

den wegh 19 of 2o jonge boomen ge

gunftelingen, die na ons te Veronis aen plant, waer onder zommige 3 of 4 by een,
quamen. Deze eere genoten ook de Heer ſtaende als in ſchanskorven, gevlogten
Konigzegg, Extraordinaris Envoye der van takken van boomen, om hen voor
kroon Polen: de Heer Keizerling, En ongemak te bevryden, en het uitgaen te
voye des Konings van Pruif en: de Heer beletten. Deze palen zyn 552 in getal,
Belloſeur, afgezonden van den Heer makende te famen 12 I mylen, 5 wurft
Ogienskie, een voornaem Krygsoverſten gerekent in een myl. Op alle dezelve kan
en vrient des Konings van Polen: eenige men zien, hoe verre men van Moskow,
Officiers in dienſt zyner Majeſteit, en hier Veronis, en andere oorden, die bezyden
onder de zoon van den beroemden Gene leggen, is. De jonge boomen, wilde
rael la Fort. Uit de Koopluiden drie men die tellen, zouden wel uitmaken een

º,

de Heer Henrik Steils, een getal van twee hondert duizent. Dit werk

raef man, en wel gezien by den Vorſt : is van groote nutbaerheit, dewyl de we
Thomas Heel , en Abraham Kinſius, gen anderzins bezwaerlyk zouden te on
waer van de twee eerſte Engelſe waren, derkennen zyn, te meer dewyl ze des win
de laetſte een Hollander, alle zyner Ma ters geheel met ſneeu bedekt leggen, en
jeſteit zeer toegedaen : zynde de laetſte de reizen langs die wegen zoo wel des
dezelve, met wien ik van Archangel was nagts als des daegs voortgaen. Twee uren
opgekomen. Zyn Majeſteit begeerde dan gereden hebbende, hadden we 25 wurſt
dat ik met deze drie Heeren vooraf zou afgelegt, en waren gekomen tot Sgelina,
vertrekken op den laetſten dagh dermaent van waerwe aenſtonts met verſchepaerden
January, zullende zelve den aenſtaenden voorttrokken op Kreefſof, dat zo wurſt
nacht met het ander gezelſchap volgen. is, van daer op het vlek Oeljamina , we
Hier toe hadden wy nu reets onze ſleden der 2o wurſt, zynde het toen ontrent 8
overal onder met yzer laten beſlaen om de uren. Daer gekomen, traden we in een
huis,
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huis, dat zyne Majeſteit toebehoort, wel Het voornaemſte, dat hier te zien is, is
opgetimmert van hout, maer in verſchei de Kerk Uſplenja, of Afſcheiding van
de vertrekken beſtaende, hebbende ook Godts Moeder, fraei van ſteen gebout,
voor den ingang een fraeie Savare of vyf en tamelyk groot. Hier by magh men
kantigen trap, van vyf treden opwaerts. voegen het Aersbiſſchoppelyk hof, zyn
Hier kregen wy ververſing van bier, de wat er verder is van zeer weinigh be
en vonden de kamers warm geſtookt, lang. Myne nieuſgierigheit voldaen heb
omdat men zyne Majeſteit te gemoet bende begaf ik my naer het huis van den
zagh, die tot gerief der reizigers den ge Gouverneur Ivan Davidewids, daer ik
heelen wegh over op alle zo wurſt duſda zyne Majeſteit nevens het ganſche gezel
nige huizen heeft doen bouwen. Na ſchap reeds aen tafel gezeten vond. Als
twee uren vertoevens trokken wy weder ik den Vorſt naderde om den plicht der
voort onder het vallen van wat ſneeu, groeteniſſe af te leggen, wendde hy zich
hoewel het vogtigh weder bleef, vinden om en kuſte my. Nadat ik # had,
de de paerden overal gereedt, en op alle wat ik ondertuſſchen had uitgerecht, ge
de dorpjes vieren aengeſtoken, en de boot hy my aen te zitten. Nadat men
boeren voor hunne huizen ſtaende met wel gegeten en gedronken hadt, vertrok
brandende ſtrooboſſen, tot bewys van ken wy alle ten twee uren na den mid
vreugde over het verwachte doortrekken dagh naer de plaets van den heer Alexan
zyner majeſteit , dat in den nagt geen der Waſielewits Kiecken, 5 wurſt van

onvermakelyk gezicht gaf. Toen had deze ſtadt afgelegen : daerwe op onze
den wy nogh 3o wurſt af te doen, eerwe aenkomſt met drank, en voor den avont
aen de ſtadt Kolomna quamen. Daer met een heerlyk mael onthaelt werden.
wy eenige uren voor den morgenſtond aen Deze plaets is een fraei gebou van hout,
gekomen zynde bleven vertoeven tot dat verzien van goede groote vertrekken
de Vorſt aenquam in een verblyfplaets, hebbende twee verdiepingen, en een

hier toe ons aengewezen. Des morgens aengenaem uitzicht over het lant, dat in
ontrent 9 uren quam zyn Majeſteit aen het ſchoone weder, dat wy nu hadden,
met het ganſche gezelſchap : terwyl ik zich fraei vertoonde. Wy ſcheidden hier
de ſtadt van binnen en van buiten vaſt was van daen ten 5 uren. Des morgens ten
gaen bezichtigen. Waer in ik een aen negen uren quamen wy aen het meertje Het
vang nam van de poort, die wy waren Ivan of Jan genaemt, by het dorp Iva-meertje

ingekomen, genaemt Pjaet-nietske, of nofra, dat men rekent hondert en # h Ivan.
Vrydaegſe, ook wel de poort van den wurſt af te leggen van de luſtplaets des

vyfden dagh der weke, tot de andere, Heeren Kiecken, boven gemelt. Uit dit
genaemt Koſt : want meer zyn 'er niet. meertje heeft de vermaerde rivier Don of De rivier
Gelegen- De ſtadt is met eenen braven ſteenen Tanais haren oorſprong, daer uit voort-Don.
heit van muur omtrokken, van ontrent 6 vade ſchietende met een lange goot of kanael,
Kolomna men in de hoogte, en 2 in de dikte, waer van het water zeer klaer en goedt
beſlaende een half uur in zynen omkring, van ſmaek is, gelyk zyn Czaerſe Maje
met veele toorens, eenige ront, eenige ſteit en wy alle op de proef bevonden.
vierkant, bezet; d'een 2oo ſchreden van Dit meertje Ivan zelf, dat men eer een
den anderen, maer niet gemaekt om er poel mogt noemen, is anders vry moeraſ
De eene helft van zyn
geſchut in te gebruiken. Aen de achter ſigh of
poort loopt een riviertje, genaemt Ko water loopt dezen, en de andere dien
lommenske, waer naer de Stadt genoemt wegh, dat opmerkens waerdigh is. Hier
is. Van de rivier Moſqua had ik hier is de plaets, daer in den jare 17o2 hunne
ook te ſpreken, maer dewyl wy die daer Czaerſe Majeſteiten hebben een aenvang
na te water overtrokken, zal ik dat uit doen maken eener aenmerkelyke doorgra-Groote
ſtellen, en nu het gezicht der ſtadt ver vinge, om door middel van die uit de doorgra

#

volgen. Aen de gemelde zyde is de muur

rivier den Don tot in de Ooſtzee te kun-V"ë-

geheel gebroken, en een gedeelte daer nen varen. De omſtreek van dit ganſche
van legt nedergeſtort. Deze poort na lant is toen, gelyk ook nu, van hunne
dert men, van beneden eenen hoogen Czaerſe Majeſteiten zelfs in perſoon alom

berg opgaende, teweten van buiten, de
wyl aen die zyde het lant in de laegte
legt aen geene zyde der gemelde rivier.
Voor d'andere poort is de voorſtadt,
daer de goederen verkogt worden : ge
lyk ik daer dezen zelven morgen eenige
hondert boeren binnen de ſtadts poort
hunne waren zagh te koop brengen. De
ſtadt legt byna in de rondte : en aen de
hooge zyde des lants loopt er een drooge

bezichtigt en opgenomen. Deze door
graving begint van den vliet Don , en
ſtaet te gaen door het kleene meer Ivan
tot aen het riviertje Schata met een diep
kanael : vallende deze rivier in den vliet

Upa, die zich dan weder in den Oc
caſtroom uitſtort, gelyk deze in de Wol
ga; zoo dat men het oogwit van uit deze
rivier in de ooſtzee te komen zal kunnen
bereiken. Deze werken worden door

gracht om, daer de muur zeer hoogh is. middel van ſchutſluizen , die 8o ſchreden
H
in

C O R N E L I S. de B R U IN S

58

in de lengte, en 14 in de breette hebben,
voltoit onder het oppergezagh en bewint
van den Vorſt Gogarin, eenen Heer,
wiens deugden en bequaemheden en yver

ik der ſprake en wegen onkundigh was.
Dit verwekte den Vorſt tot lachen, die
myn antwoort aen de Ruffiſche Heeren

uitleidde, en my echter eenen kloeken

voor den welſtant van het Czaerſe Hof beker vol wyn tot trafte deed ledigen, en

alom bekent zyn. Zyn Czaerſe Majeſteit
doende ons voeren op ysſleden, die ons
over de bevroze wateren der gegravene
kanalen bragten, gaf ons een gezicht van

ons alle vorder zeer wel onthaclde , wor

dende, onder het drinken der gezontheden,
de ſtukken op den wal telkens losgebrant.
Na den macltydt werden wy door den
het werk, dat nu voltrokken was, be Vorſt om den wal geleid, en op yder
Zware ſtaende in zeven Schutſluizen, van graeu contreſcharp met verſcheiden drank be
ºn- wen levendigen ſteen opgemaekt. Hier ſchonken. Toen werden de ſleden ver
CIl,

-

-

zagh ik ook eenen Moddermolen naer de vaerdigt om ons te voeren over de bevro
Hollantfe wys gevormt, waer door, na ze moeras, om alles wel te bezichtigen.

dat zyn Majeſteit het ys had doen opbre De Vorſt deed my by zich in de ſlede
ken, voor ons gezicht veengront wert zitten, zonder den drank te vergeten,
opgehaelt. Dit veen laet de Vorſt te lan die mede gevoert, en op verſcheide plaet
Turf in de brengen, en daer turf van maken, ge ſen gebruikt wert. Dit verricht zynde,
deze ge- lyk hy in Hollant gezien had. Hier toe keerden we weder naer het Slot, daer de
"ten zyn eenige ſchuren opgeſlagen, en ver glazen op nieu ruftig omgingen, zoodat
8" ſcheide daer van reets met turf gevult. dę wynzynkrachtbegonte toonen Mid
Wy beproefden dezen turf door aenleg dlerwylen wert aen deze plaets, die nogh
gen van een vier, en bevonden dat hy geenen naem had, door zyn Majeſteit de Oran
zeer goedt was.
naem van Oranjenburgh gegeven. Het
Nadat wy hier van zyne Majefteit op dorp van den Heer Alexander, daer b jenburg.
het middaghmael wel onthaelt waren, gelegen, heet Slabootke. Wy ſcheidden
vertrokken wy weder ten 3 uren van daer, van deze vermakelyke plaets des avonts
om nog 3o wurſt voort te trekken tot ten 9 uren. Den 4 der maent veel wegs
aen de plaets van den Heer la Fort. Waer afgelegt hebbende, namen wy het mael
van het dorp van den wegh afgelegen ontrent ten 1o uren. Toen ſpoeiden wy
zynde, hielden drie onzer

voertuiden langſaem, omdat er ganſch geen ſneeu in
5

die ſtreken gevallen was. De Vorſt ech
ter reet door met veel gevolg, en hielt
eerftftant in het dorp Stoepena, daer 1o
ſchepen gebout leggen. Des nagts zet
ik en twee Franſche officiers, met den ten wy het weder door, en quamen den 5
avont in traden. Hier bleven wy tot der maent, ten een uur in den morgen
tien uren, om het gezelſchap in te wach ftont aen de ſtadt Veronis , zynde 19o
ten. Maer dat niet vernemende, reden wurſt van dit nieuw Oranjenburg. Ver
wy voort, meeft al door ftep of woeftyn, mits het gezelſchap dezen nacht van el
zynde daer niet als hier en daer wat kre kander was geraekt, quam het in verſchei
pelboſch. Den derden der maent des mor de partyen hier binnen. De jonge Heer
gens ten 9 uren quamenwe op de plaets la Fort en ik waren de eerſte, en geene
van den Heer Alexander Danielewits die plaets geſtelt zynde daer wy konden in
Menſikof, gelegen 11o wurſt van de plaets gaen, beſloten te ryden naer het Hof van
van den Heer la Fort. Dit is een zeer den Schout by nacht Rees. Maer hier
luftigh en fierlyk gebou, getimmert op gekomen, verſtonden wy dat hy nu al
de wyze van een luſthuis. Boven op het ſedert drie weken het bedde had moeten
zelve is fanaels wyze een fraei ſpeelhuis houden wegens eenen zwaren val met zy
met een afº dak daer boven. Van nen wagen, waer door hy inwendigh be
buiten is het ſierlyk met verſcheide koleu ſchadigt was. Wy gingen hem zien
ren beſchildert. Het heeft vele goede en vroegh in den morgenſtondt, met betui
bequame vertrekken, die tamelyk hoogh ging van de ſmart, die wy in zyn onge
van verdieping zyn. Om'er in te komen luk gevoelden. Hy ontfing ons zeer be
moet men gaen door de poort van het leefdelyk, te gelyk verzoekende dat wy
fort, dewyl het met eenen gemeenen aer zyn huis en tafel wilden voor lief nemen.
den wal omtrokken , dogh kleen in zyn Een uur na den middagh quam zyn Ma
begrip is. Hier aen zyn verſcheide con jeſteit aen , waerop aenffonts meenigte
treſcharpen, wel gerangeert, en met ge ſtukken kanon, zoo in zyn Majeſteitshof,
ſchut verzien. Aen d'eene zyde heeft men als op de ſchepen, hoewel ze in 't ys vaſt
het gebergte, aen d'andere een moeras, lagen, afgeſchoten werden. Dit was
of ſtaende meer. Toen ik hier aenquam naeulyx gefchiet of zyn Majefteit quam
vraegde zyn Majeſteit, waer ik geweeſt regelrecht by den Schout by nacht, en
in de plaets van het voorrydende gezel
ſchap te volgen, den rechten wegh: zoo
dat wy 5 wurſt verder geraekt, aen een
huis zyner Majefteit quamen, daer wy,

was. Ik antwoordde, daar my de He beklaegde zyn ongeluk. Tóen begaf hy
mel en Voerman gebragt hadden, dewyl) zich naer het hof van den Heere Feudor
Mas
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Mafhewits Apraxim, die hier het ampt luſte , in het hof ter maeltydt. Zyn
van Admiraliteitsheer bekleedt, en het Majeſteit onthielt zich in een byzonder
oppergezagh heeft. Wy werden alle ge huis, ſtaende op de werf, met de Ruſ
laſt te volgen. Wy volgden en # ſiſche Heeren. Den zeſten der maent
op een groot mael onthaelt, terwyl het bezagen wy de ſchepen, in welker eeni

geſchut verſcheide malen los ging, en ge wy beſchonken, en des middags we
telkens 5o ſchoten ſlaekte.

us quam

der van den Heer Feudor Mafhewits ont

deze dagh ten einde. Ondertuſſchen was haelt werden, gelyk ook den volgenden
in het hof of kaſteel zyner Majeſteit dagh : waer mede alle deze gaſteryen
laets vervaerdigt voor alle de Duitſe
#n
, en laſt gegeven, om hen al

een einde namen, dewyl op den 8 der

maent de groote vaſten der Ruſſen zyn

daer dagelyxnaer hun believen met vleeſch begin had te nemen. Ik verzogt dan den
te onthalen. De drank wert ook ryke 9 daer aen verlof van den Vorſt tot be
lyk beſtelt, en de tafel door den Envoye zichtigen en af te tekenen van al wat

De Heeren # my noodigh dagt, dat hy my gewilligh

Konigſegg beſtiert.

Kinſius, en Heel onthielden zich in een toeſtondt, voegende daer by: Wy #
afzonderlyke wooning by zekeren vrient, ben gegeten, gedronken, vrolyk geweeſt, en
en de Heer la Fort en ik by den Schout| daerna wat uitgeruſt. Nu is het tydt aen

by nacht, gaende evenwel, als het ons den arbeit te gaen.
"-
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Beſchryving van Veronis Optogt naer de rivier Don. Weder
komſt te Moskow. Vertrek zyner Majeſteit naer Sleute

lenburgh.
en verzien van ruime vertrekken, doen

Gele

genheit
der ſtadt

Veronis.

Stadt Veronis legt op 5-2; gra
D Ebergte,
den, op de hoogte van het ge de zich van buiten zeer ſierlyk
zynde met eenen hou

op.

De nieuwe rivier is door de afwatering
ten muur omringt, maer verdeelt in drie der zantbergen zoodanig verſtopt, dat
partyen. De muren zyn door ouderdom Ze # is : zoodat de ſchepen

vry vervallen en verrot. In d'eene party

weder de oude rivier moeten doorvaren.

der ſtadt woonen alle de voornaemſte

'Tvoornaemſte Magazyn (want zoo noe

Ruſſiſche Koopluiden, welke plaets ge menze 't ) is het Hof zelf, waer in men
InaCImt WOI't
In de ſtadt heeft over de 15o ſtukken kanon ziet : waer
men een groote lynbaen, en een weinigh van'er veele op den gront leggen, die
buiten dezelve de Kruitkelders onder nende om verzonden te worden, daer het
d'aerde. In 'tafhangen van 't gebergte de nootzakelykheit vereiſchen zal. Het
ziet men veele huizen beneden langs de is met paliſſaden op vele plaetſen bezet,
wel verzien,
rivier gebout, makende een ſtreek wel ook met ſoldaten
van 4oo ſchreden. De voornaemſte wor waer van er ook een goedt getal om de

#

#

den bewoont van den Amirael Golowin:

ſtadt legt tegen den inval der Tartaren,

den Admiraliteitsheer Apraxim: den Bo daer men al vrees voor gehadt heeft. Ne Scheeps
iaer Lofkrielowits: den Heer Alexander

het Hof is de Scheepsbouwery: wor-b
# en andere voorname Ruſſi vens
dende nu niet meer op alle plaetſen, ge
ſche Heeren.

ouwery.

Deze huizen ſtaen meeſt

lyk voordezen, maer alleen op de werf
alle voor het Slot. Waer aen volgen de aen de ſchepen gebout. Het Ammoni
woningen van den Schout by nacht en tihuis legt aen d'andere zyde van 't Hof,
andere Zeeofficieren.

Achter dezelve

een groot gebou met drie verdiepingen,

zyn nogh ſtraten van dezelve lengte , de twee onderſte van ſteen, de bovenſte
waer in zich onthouden de luiden, die van hout. Het is verzien van vele ver
aen den ſcheepsbou arbeiden, en andere. trekken, daer alle nootlykheden tot de
De ſtadt legt ten weſten van de rivier ſchepen in geborgen worden, maer zoo,
Veronis, met wie ze in naem overeen dat alle de # in een byzonder ver
slot van komt. Het Hof of Slot is aengins zyde trek zyn. Men vint'er ook kleederen ,
Veronis. van de rivier, waer over een lange brug en wat het ſcheepsvolk verder noodig

legt om daer in te komen, wordende het
zelve rondom door de oude rivier beſpoelt.

heeft. Hier nevens ſtaet ook een Zeil
makers huis.
Men rekent dat er zoo Getal der

Het gebou is vierkant, hebbende op el binnen, als dicht om de ſtadt tien dui- "en
n en Onn
ken hock eenen toren, tamclyk groot zent menſchen zyn. In de vlakte wort de ſtadt,
H 2.
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men twee of drie Dorpjes gewaer.
º Den I z der maent bevonden zydat
Op den 1o der macht ging ik afzien de gewaende verwezene van die plaets
waer zich de ſtadt wel beſt zou voordoen was geweken, en zy derhalven in hunne

om afgetekent te worden. De keur viel meening waren bedrogen geweeſt. Maer
op het hoogſte van 't gebergte aen de Z. |zy vatten weder eenen anderen waen op.
weſtzyde, ontrent 2 wurſten van de ſtadt. Teweten een weinig verder op was een
Hier
ik een begin myner tekening out Kerkhof, daer men my in de vorige
te maken, maer moſt'er wcl haeſt uit- dagen ook had gezien, en waer heen ik
ſcheiden om de groote koude en harden my nu weder begaf, om het inſgelyx af

è:

wint, dewyl het op dien barren hock te tekenen. De Ruſſen dan niet langer
niet te harden was.

My luſte des daegs wetende wat te denken, beſloten einde
Déslyk, ik moſt een Profeet zyn , nieulings
ik 's morgens met voordagt te voet van over zee gekomen: om overal om
aer heen, opdat ik warm zou zyn , als wandelende de oude Kerkhoven te bezoe
ik daer quam. Ik nam mynen dienaerken, en voor de afgeſtorvenemenſchen ziel
met my nevens drie matroozen van den miſſen te doen, en andere godſdienſtighe
Schout by nacht, om bevryt te zyn voor den te plegen. Wacrom ik altydt een
daer aen het werk te hervatten.

§§

de aenkonſt der Ruſſen, die denieuſgie-groot bock by my had. Zy beduidden
righeit of cenigh ander inzicht naer my
toe mogt dryven. Ik beval hen ook met
zich te nemen eene groote mat, eenige
ſtokken, een ſchop, en byl, om een gat
in den gront gemaekt hebbende, des te
bequamer te mogen zitten. Dit verricht

ook elkander hoe ik meeſt met eenen
graeuwen Ongerſen rok gekleet
altydt gevolgt van mynen dienaer, die my
een ſoort van eenen blaeuwen mantel na
droegh, en verzelt van drie matroozen van
den Schout by nacht. Dezeydele inbeel
zynde zette ik de mat agter my, tot afwe- dingen hadden my by dit volk, dat zich
ringe van den wint. Dus zittende kon ik telkens met groote hoopen liet zien, licht
uit de ſtadt, en van beneden langs de ri het een of ander ongeluk kunnen aenbren

§

•

º: vier bequamelyk gezien worden. Het liep gen, ware zyn Majeſteit daer niet ontrent
af. En ook niet lang aen, of veelen hadden het geweeſt, onder wiens tegenwoordigheit
der ſtadt. oog op my. Hier door gebeurde het dat nUl IY1CtS tC VrCCZCn VVaS.
twee Engelſe ſcheepsboumeeſters, die be metDeNo.
afbeelding
dan van dezeDeſtadt
wort,
1 f acngewezen.
letter
A.Afbeel
der
neden van de rivier op my ſtaroogden,
twee of drie menſchen van hun volk naer

verbeelt het huis zyner Majeſteit: B de"

boven zonden, om kennis van de zaek te werf: C de dWorits of het Hof zyner

nemen. Ik dit gewaer wordende , gaf Majeſteit : D de Ambaer of het Maga
laſt aen de matrozen, elk gewapent met zyn: E het Zeilmakershuis: F Alexander

een halve piek, dat ze wel zorge zouden Daniels huis: G Feudor Mafhewits huis:
dragen, dat niemant my naderde, nochte H Ufplenje Dogoroditza, of de Kerk der
zeggen wat ik uitvoerde, zoo hun daer inſlaping van Godts Moeder: I Cuſma
naer gevraegt mogt worden, en alleen tot Idemjan, de Kerk toegewydt aen Cofmus
antwoort geven zouden, dat ze het niet en Damiaen, twee gebroeders, die in't
wiften. Nu quamen de Ruffen yo en getal der heiligen geitelt zyn: K de Sa
meerder ſterk vaſt aen , en verzamelden boor, of Vergaderkerk der heiligen en

zich op het gebergte, om hunne nieuſ beelden: L Petrita Bogoroditfä, of Vry
gierigheit te voldoen, als niet kunnen de dagskerk. Welken naem men zegt dat
begrypen wat er omging. Dogh als ze zy gekregen heeft omdat de maegt Maria

naderden, werden ze door de matroozen zich op zekeren vrydagh op eene onge
te rug gedreven, zonder dat ze zich in woone wyze vertoont, en hier door de
't minſte daer tegen verzetten. Ontrent toewydinge verdient heeft: M de oude ri
den avont weder in mynherberge gekeert, vier: N de nieuwe rivier: O 't gebergte,
verſlont ik uit den Schout by nacht, dat waer op ik de ſtadt aftekende. Dewyl , Graſſte
'er een gerucht verſpreit was door de gan my de voorgenoemde oude grafſteden zóoden.
ſche ſtadt , dat zekere bediende zyner vremt voorquamen, bragt ik die mede op
Majeſteit, dien niemant noemen konde, het papier nevens de begraefplaets, die een
levendigh in d'aerde bedolven was boven berg is, heel door den tydt vervallen, en
op het uiterſte van 't gebergte. Daer was zoo van een geſcheiden, dat men het eene
wel naeukeurigh by vertelt dat hy een deel in het ronde van het andere ziet af
groot boek voor zich had. Dit was het geſcheiden, zoodat de aerde tuſſchenbei
papier, daer ik op tekende. Dus tot den de de deelen in de laegte gevallen legt.

middel toe in d'aerde geſtelt zynde, mogt Dit Kerkhof dan is nu niet anders dan een Kerkhof
niemant den mifdadigen naderen, of hy afgeſcheiden bergje. Waer in men van
wert door drie ſoldaten, die de wacht boven tot beneden hier en daer dootshoof

hielden, daer van daen gejaegt. De offi den, en verſcheide beenderen der verftor
ciers zelfs vraegden d'een den ander, wat venen ziet uit d'aerde ſteken, nevens ver

ſtraf het Geregt dien dagh had doen ple

ſcheide ſtukken van verbroke kiſten. Bo
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ven op ziet men nogh een kiſt byna in zyn trekken: een togt van ontrent 12 wurſt
eheel: waer nevens een andere, die ver van Veronis , om de ſchepen, die daer
# is. Op den zelven berg ſtaen lagen, te gaen bezien. Wy reden dan
nogh twee boomen, daer ik eenen Rus

Reis

ten 3 uren na den middagh van Veronis, #,"
Tana is.

deed opklouteren, om te zien, of hy de meeſt alle te paerde, weinige ook op wa
gebeentenuit d'aerde konde krygen. Ver gens. Als we niet verre buiten de ſtadt
geefs: dewyl ze daer te hart in bevrozen
lagen. Deze beenderen boven de zwarte
aerde uitſtekende, en dus door de lucht
zich zoo wit als kryt,

#

at aerdig voorkomt, gelyk op No. 16 te
zien is, zynde de voorgront aen 't Kerk
hofvaſt geweeſt. Ter ſlinke zyde om laeg
is de doorgang aen deze zyde der rivier:
ter rechter zyde in de laegté legt Sieſofskie
by de rivier, daer eenige molens ſtaen.
Schepen.

gekomen waren, hielt zyn Majeſteit zich
een weinig op in zeker

#:

terwyl

wy wat van den wegh aftraden, om te
gaen bezien zekeren molen, waer van het vremde

maexel ons vremt dogh aerdigh voor- molen.
quam. Hy was gemaekt van eenenSerkaſ

ſiſchen meeſter, die hem een agtkantige
gedaente had gegeven, hebbende van bin
nen vier molens, die alle te gelyk malen.

Hy was geheel zonder wieken, of eenigh
Wat de ſchepen aengaet, die hier zyn, hulpmiddel van buiten, daer de wint op

men ziet er 15 in het water, daer onder kon werken. Alleen waren van binnen

4 Oorlogſchepen, waer van het grootſte 7 zeilen op de wyze van een ſchuitje. Hy
54 ſtukken voert : 3 Victaeljeſchepen: wert rontom geſloten met groote deuren
2 Branders, en 6 Bombardeerſchepen. of venſters. Dogh als de wint diende,
Op het lant ſtaen gereet om af te loopen ſtelde men aen de wintzyde twee of drie
5 Hollantſe Oorlogſchepen, voerende 6o deuren op : waer door de wint in de hol

of 64ſtukken: 2 Italiaenſche Oorlogſche te der zeilen vatte, en het gevaerte met
pen van 5o of 54 ſtukken: een Venetiaen groote ſnelheit deet omloopen. Zie hier
ſche Galeas: 4 Galeien: nogh 17 Galeien de afbeelding, die wy daer van gemaekt

op Sieſofkie, 2 wurſt van de ſtadt gelegen. hebben, op No. 17.

º

Nogh heeft men 5. Oorlogſchepen onder
Ondertuſſchen quam zyn Majeſteit, in
# , 4 Engelſe, twee van 74 ſtuk een kales gezeten, vaſt aen, en preſte
ken, en 2 van 6o of 64 ſtukken. Het ons de reize te vorderen, dat met eenigen

vyfde draegt den naem van zyn Majeſteits van het gezelſchap zoo ras niet voort wil
ſchip, dewyl het onder zyn beſtieringe digh
de... voor
Wy quamen
daerAenſtonts
evenwel nogh
ty-,komſt
Aen
den avont.
ging het
gebout is. Het zal voeren 86 ſtukken.
aen den
Nogh wort'er een Pakketboot onder zyn kanon uit alle ſchepen los, waer van wy Tana is.
opzicht toegetakelt. Op het lant aen gee 'er nogh eenige gingen bezichtigen. Men
ne zyde der rivier zyn ontrent 2oo Bar
kantyns, meerendeel te Veronis gemaekt.
Nogh zyn'er op de rivier de Nyper on
trent de Krim by de 4oo groote Barkan
tyns, en op de rivier Wolga wel 3 oo
vaertuigen , zoo Boejers als Smakken.

beſchonk ons daer rykelyk met wyn: en
des avonts onthaelde ons de Heer Ivan

Alexewits Moeſin Poeskin in zyn huis
met een goeden maeltydt. Na het ein
digen waer van zommigen hunne nacht

ruſt gingen nemen in de ſchepen, dewyl

Te Aſof zyn mede 18 Oorlogſchepen, een daer ter plaetſe luttel gemak is , zynde
Bombardeerſchip en een Jagt. Nogh zyn daer nogh geen timmeraedje van huizen
'er ſchepen, waer van het
voert aengevangen. ,,Dogh de ſpraek gaet dat
66 ſtukken: 4zyn'er van 48 of yo: 5 van men van meening is daer ter plaetſe eene

#

36 : 2 van 34, en andere van minder, ſtadt te bouwen. Des anderen daegs gin
dogh 't kleenſte van 28 ſtukken.
gen wy den arbeit bezien, die aengewend

Dezen dagh had zyn Majeſteit het ver

wort tot het dammen van de rivier den

maek van met een zeilſchuit over het ys Don, en haren loop te verleiden. Tot
te zeilen, als zynde daer toe eenbequame, dit inzicht wort een ſluis gemaekt, wer
vlakte. Den 13 werden ontrent denavont waert men den loop zal heen wenden.
uit twee Bombardeerſchepen zo bomben Deze rivier, van de aenwooners gemeen
geſchoten, gelyk ook verſcheide uit een lyk Tanaïs of Donetz genoemt, is be
ſloep van zo riemen. T” huis gekomen faemt door ganſch Ruſlant. Zy loopt

Loop

zynde, verſtont ik uit den Schout by door 't Precops of kleen Tartarie Ooſtelyk de rivier.
nacht dat zyn Majeſteit om my gezonden af, en na veele kromten zich met eenen
had. Het welk ik zoo dra niet verſtond, grooten bogt niet verre van de rivier Wol
of ik begaf my aenſtonts naer het ſchip, ga omdraeiende , en aenwaſſende door
waer in de Vorſt was: ziende over wegh het bykomen van verſcheide ſtroomen,
nogh al eenige bomben ſchieten. Ik vont voorby de ſtadt Aſof, eertyts Tanais, in

den Vorſt met het ganſche gezelſchap 't Meotiſch meer, daer zy Europe van
vrolyk by den wyn, en verſtont welhaeſt Aſie afſcheit. Hier ontrent vonden wy olifant.
het beſluit dat hy genomen had om des met verwondering vele ſtukken van Oli- tanden.
morgens den 14 met al het gezelſchap fantstanden op den gront leggen, waer
naer de rivier den Don, of Tanaïs te ver van ik een ſtuk tot gedachteniſſe mede
H 3
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nam, myne gedachten al latende gaen, om nogh eens by zyn Majeſteit te komen,
hoe die daer mogten gekomen zyn. Waer die weder bezigh was met zeilen in een
over de Vorſt zich uitte, zeggende dat ſchuit over 'tys, die eens door de ſchie
Alexander de Groote naer de getuigeniſ lyke keering omſloegh , dogh aenſtonts
ſe der Hiſtoriſchryveren deze rivier over weder opgeſtelt wert en voortzeilde. Een

getogen was by het ſtedeken Koſtinke,
8 wurſt van daer gelegen: en dat naer al
len ſchyn eenige zyner Olifanten hier ge
ſtorven zynde, deze overblyfſels achter

half uur daerna beval de Vorſt my met
hem te gaen, latende al het gezelſchap
daer. Hy zette zich in een voermans ſle
de, getrokken van twee paerden, waer
gelaten hadden.
van het eene in een byt viel: dogh het an
Weder- Nu keerden wy weder naer de ſche der op 't ys blyvende, raekte het inge
#. pen, daer men ons goede ſiere deed met ſtorte weder uit het water. Toen deed

#epen, gebrande wateren. Zy waren 13 in ge zyn Majeſteit my by zich in de ſlede ko
tal , 11 Oorlog-en z Viktaeljeſchepen. men, zeggende tot my: Wy zullen naer
Onder deze muntte verre uit een der Oor

de ſloep ryden , waer uit gy een bombe zult
logſchepen door de beſtiering zyner Ma zien ſchieten, dewyl gy niet tegenwoordig
jeſteit gemaekt. Want het was zeer wel waert, toen de bomben werden afgeſchoten.
gebout , en met beeltwerk en andere Hier gekomen, bezagen wy de ſloep, en
ſieraden opgetoit : zynde de kajuit van het houtwerk, daer in vaſtgeſtelt, in
binnen heel met notenhout beſchoten. wclx midden de mortier ſtont, die men

Hier by lagh nogh een ander, mede zeer naer zyn begeren kon draejen en wenden.
fraei van een Engelſch boumeeſter ge De Bombardeermeeſter gereet ſtaende,
maekt. De overige waren van geen groot wert aen het volk, dat in de vlakte ſtondt,
aenzien. Dezen middagh onthaelde ons een teken gegeven van wyken. Waer

de gemelde Heer weder op viſch. Waer op ik nevens zyn Majeſteit uit de ſchuit
na wy weder op de ſchepen gingen, daer getreden zynde, de mortier wert aenge
onder het balderen van 't kanon luſtigh ſteken. De bombe een goedt ſtuk wegs
gedronken wert.
heen gevlogen hebbende, gaf nederval
Ongeluk. In het midden dezer vreugde ſliep het lende den ſlagh. Zy was vier ponden

ongeluk niet, dat een Ruſſiſch matroos zwaer. De Vorſt vraegde my of ik luſt
Dees uit onvoorzichtigheit zyne hadde om er meer te zien : maer ik ont
ging dat met te zeggen dat ik aen een zoo
ſtuk geſchut, wert zoo jammerlyk ge veel had als aen meer. Toen geleidde ik

trof.

hant houdende voor den mont van een

quetſt, dat hy los van boven neêr naer be hem tot in de verblyfplaets van den Heer
neden tuimelde, met breken naer allen Sleits, en na een weinig vertoevens, naer
ſchyn van eenige ribben in zyn lyf. Men zyne woning, die digt daer ontrent was,
meende de zaek ſtil te houden: maer zyn daer ik met alle onderdanigheit afſcheit

Majeſteit wert het ſtrak gewaer, ging nam. , De Vorſt omarmde my, en gaf
hem zelf bezien, en vernam blyken dat my den gewonen wenſch van Gob T

hy het niet lang maken zou.

B E w A RE U.

Wy ſcheidden hier van daen des avonts. Het was 3 uren na den middagh, als
ten agt uren in den regen, die duren bleef ik weder in myne herberg quam , daer
tot Veronis toe, daer wy ten tien uren ik na het nuttigen van wat ſpyze, alles
weder aenquamen. Den 16 maekten wy gereet maekte tot de reize. Ik bedankte
alles gereedt om des morgens weder met den Schout by nacht voor alle eere en
ons vieren, gelyk wy gekomen waren, vrientſchap my bewezen, latende hem in
weder te trekken naer Moskow , waer een redelyk goeden ſtaet; dat my zeer lief
toe de Vorſt ons verlof had gegeven. De was: want deze Heer is waerlyk een braef

wegen door het natte weder bedorven man, overal geacht, en van den Vorſt

zynde, waren wy genootzaekt ons te ver

zeer bemint.

zien van 8 wagens, welker wielen wy Tegens den avont begaven we ons op Reis
heel met yzer lieten beſlaen. Wy qua wegh, vallende des nagts ſneeu, en vol-ºast
OW.Moſs
men
den
morgens
dan
17
des
by
Vorſt,
den
gende
op
digte
daer
ſtofregen.
een
Den
Afſcheit
van Ve en namen ons afſcheit van hem, die ons 18 des morgens ten 1o uren waren we 58
o

ronis.

o

o

ter hantkus toeliet, en ons omarmende wurſt gevordert. Want we hadden om
behouden reis wenſchte, met aenmaning de ſlegte wegen voor elken wagen drie
evenwel dat we voor ons ſcheiden zouden

paerden, die ons den zelven wegh terug
gaen bezichtigen eenige mortieren by de bragten, dien wy gekomen waren.
O
rivier ſtaende, ontrent twee wurſt van de
In dezen togt merkten wy aen dat de
ſtadt, dat wy zonder toeven deden. Tien huizen zyner Majeſteit aen de zyde van
warenze in getal, hebbende 13 palmen in Veronis meeſt door Serkaſſen bewoont dat Ser

eVen

de rondte, en 8 in de langte. Zy ſton worden. Dit zyn zinlyke menſchen, diekaſſen.
den tegens de hoogte van 't gebergte digt hunne woningen heel rein houden, en

by een houte ſchuur, waer in ze gegoten luſtig en vrolyk leven. De viool en hak
waren. Op den middagh ontfing ik laſt kebert is hun dagelyxe hantering. Van
de

R
deze ſpeelluiden vint men ook
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# in de is een gedeelte van het onderaengezicht

huizen van den Vorſt tot ontrent de plaets of kin bedekt. Het einde van dezen doek
van den Heer Alexander.

Als men aen

ſlaenze aerdig terzyde het hooft in, han
komt, ſpelenze aenſtonts eens helder op. gende de einden by wylen eenigzins los.
Zy hebben gemeenlyk Mede en Brande Om het voorhooft is een overdoek, die
wyn te koop. Vrouwen zyn er onder, geplooit naer boven gaet. Op het hooft
die den vremdelingen wel een gunſt doen. naer agter is het plat als een bert, gelyk
Zy hebben een dragt van kleeding, die men de Arabiſche en Joodſche vrouwen in
hun alleen eigen, en heel van die derRuſ de Levant toegetakelt ziet. Het hemde
ſen afgeſcheiden is: vooral de vrouwen, is aen den hals twee vingers breet geploit,
die haer hemde, daer ze meeſt in gaen, hoedanigh oulings de lubben gebruikt
met een riempje om den middel gorden; werden. Maer de lezer zal alles liefſt
daer ze dan gemeenlyk een ſtuk ſtof om zien in de tekening, die ik van eene der
ſlaen, dat haer van den middel tot aen de bevalligſte in 't kleen maekte, zodanigh
voeten komt, even als een rok. Dit ſtof als wy haer binnen de ſtove, of warm
is al veel van geſtreeptgoedt. Het hooft vertrek vonden, daer een dienſtmaegt
is met eenen witten doek omvlogten. Ook ſtondt bezigh met broot te kneeden, en
SERIKASSISCHE VROW.

eenige kinderen op den oven by een zaten|ys verlaten, maer te diep om te doorwa
naer de gewoonte, die dat volk heeft, en den was. Wy waren wel twee uren be
die hier vertoont wort.
zigh met zoeken of wy een plaets van
*

Het was 3 uren na den middagh, toen door te raken vinden konden, maer ver

we weder van daer reden in ſneeuagtig en eefs. Wy zonden twee dienaers te paert
vogtig weder: maer na verloop van een door het zelve: eenen ook naer een dorp

uur begon het hartte vriezen met een zeer om te vernemen of er geen plaetsom door
- fellen noordewint. Na het afleggen van te komen was, die ons beſcheit bragt van
15 wurſt quamenwe aen een riviertje, dat neen. Hy durfde zich ten tweede male
door het ſterk doien ten deele

# van 't door het water niet wagen.

Des lieten
We
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wc hem wederkeeren naer het dorp, daer ſloegh , kregen we ze alle behouden over,
hy geweeft was, met laft, dat hy ons
daer des morgens zou hebben af te wag
ten . Een onzer dienaren, dien wy, om
dat hy op onze leſte vertrekplaets dron

Dus reden we een uur na den middagh
weder voort, en na een uur rydens qua
men ter placts, dacr verfehe paerden ge

&

rect ftonden. Nu warenwe 78 wurſt
ken was, in een voermans ſlede hadden voortgetogen, 2 wurſt van het ſtedeken

doen werpen, bleef agter, zonder dat we Romanof. Hier reden we over een brug,
Groote de reden daer van ramen konden.
koude.

In de die wel anderhalf voet onder water be

ze verlegenheit liep het volk gevaer van vrozen lagh, leggende over de rivier Bel

half doot te vriezen. Wacrom wy alle lc Kolodits, dat zoo veel zeggen wil, als
de wagens digt aen elkander gezet heb de witte put. Hier namen wy het mael
bende om cenigzins bevryt te zyn voor onder het geluit van sºmºe ſpeeltui
den aenval van den fellen en kouden wint, gen. Het wert 1 1 uren in der nagt eer
overleiden wat ons te doen ftont. Het we konden vertrekken, dewyl wy niet
was reets negen uren in den avont, en cer paerden van den Gouverneur der fladt

geen uitkomſt voor handen. Eindelyk krygen konden. Ondertuſſchen werden
cfloten wy , dewyl dacr geene huizen alle de wielen van de wagens afgenomen,
ontrent waren, terug te ryden naer een en op de ſleden gezet, zoo als ik met de
dorp, van den wegh afgelegen, daer we myne gedaen had. Dezen nagt trokken
ten elf uren acnguamen, en ons volk en wy door een groot dorp , genaemt Stoe
de paerden ververſchten. Middlerwylen duncke, en den zo der maent quamen we
was de vermifte knegt des nagts hiermede in den morgenſtont aen de pael van 136
aengekomen. Gevraegt waer, hy geble wurſt. Hier verſche paerden vindende,
ven was, antwoordde hy dat de voerman reden we zonder vertoeven voort. Nogh
de paerden uit de flede, waer in hy lagh 2 wurſt afgelegt hebbende, trokken we
en ſliep, geſpannen had en daer mede naer ter regterhant voorby de ftadt Dobry, on
huis gereden was. Het welk hy na zyn trent een wurſt van den wegh afleggende
ontwaken gewaer geworden zynde, ge by de rivier Veronis. Op 15 1 wurſt had
nootzackt was gewecft eenen anderen den we ter regterhant een lang dorp. Op
voerman op te zoeken, en met gelt en 154 weder een: waer men trekken moet
ſchoone woorden te bewegen hem voort over eenen hoogenberg, zodanig ſteil af
te brengen, gelyk hem na lang zoeken gaende, dat aen de flinke zyde des bergs

gelukt was. Des anderen dacgs bevont

een houte balv of ſchutſel van boven tot

ik dat de as van mynen wagen door on beneden geſtelt is, om voor ongeluk van
voorzichtigheit van 't volk gebroken was. vallen bevryt te zyn. Wy trokken nogh
Waerom ik beſloot om de harde vorſt en door drie dorpen, op welker laetſte wy
gevalle fneeu den wagen op het onderfte 157 wurſt vonden. Weinightyts voort
der ſlede te zetten, en de raders mede te gereden hebbende, zagen we den gemee
voeren, of het weder mogt komen te ver nen wegh zodanigh met bevrozen water
anderen. Ecn onzer voerluiden was on bezet, dat er geen kans was om er over
dertuſſchen (gelyk hier wel meer gebeurt) te komen. ,,Wy werden dan genootzaekt
verloopen, met agterlaten van zyn paer ter zyden af eenen beteren te zoeken, dien
den, op hoop dat zyn makkers op zoo we ook vonden. En dus raekten we alle
goedt weerom die wel met de hunne zou behouden over, uitgezeit de pakkaedje
den terug brengen, zoodat wy eenen an wagen, die vermits de zwaerte door het
deren in zyn plaets moſten nemen. VVVyyvs in 't water ſtortte 2, en evenwel daer
namen ook nogh drie perſonen met paer uitgehaelt wert, zonder dat het goedt be
den en ſleden, eenige groote planken, en ſchadigt wert. Na het trekken voorby
lange boomen, om ons te bedienen in het eenige dorpcn quamen we eindelyk aen
overtrekken der rivier. De zon ſcheen het huis van den Heer Alexander, gere
dezen dagh, maer het was evenwel bitter kent 19o wurſt van Veronis.

s

Hier hiel

kout. Wy begaven ons ten 1ourennaer den wy ons niet op, maer namen de ſpy
de plaets, daer we des daegs te voren ze in een bygelegen dorp , zynde nu 6
meenden over te raken. Maer daer aen uren na den middagh, en omtrent 1 ouren,
komende, bevonden wy dit water nu zoda eer wy de verſchepaerden gereet hadden.

nigh toegevrozen, dat er verſcheidepaer Den 21 's morgens ten 4 uren hadden we
den over liepen, hoewel eenige der zelve gewonnen 218 wurſt, kort daer aen 238,
daer ook in vielen. Uit voorzichtigheit
evenwel hadden we ze uitgeſpannen, om
de wagens des te beter en lichter over 't
ys te kunnen krygen. Aen den 'kant,

en vervolgens 257, wanneer we van hier

ter regter zyde de ftadt Schoppin zagensieppin.

leggen , die zich tamelyk groot ver
toont, en eenige dorpen voor zich heeft.
daer 't riviertje diepſt was, bedienden we Wy reden, dewyl onze Podwoden hier
ons van de planken en balken. Eenige op hielden, derwaert. Om binnen de
rackten weldoor'tys: maer door degroo ſtadt te komen, gaet men over een brug,
te vlyt van yder, die de hant aen 'twerk die een wurſt lang is, en zich uitſtrekt
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over eenen moeraſſigen poel. De ſtadt ſlegt genoegh: waer door paerden en ſle
deed zich voor ons ſlecht op. Aen het den groot gevaer liepen van beſchadigt te
Kaſteel einde der eerſte ſtraet is het Kaſteel, waer
worden wegens de ſteilten en groote ſtee
* Gou- in de Gouverneur woont. Het is met nen, want de meeſte paerden moſten al
WCrneurs.
eenen houten muur omringt, en heeft leen, zonder dat er de voerluiden konden
niets van buiten of van binnen, dat aen byblyven , afloopen. Onderwyl rees'er

Groote

lokkelyk is. Ons wert aenſtons huizing geſchil tuſſchen eenige voerluiden en on-moeite.
aengewezen, waer in we van den Burger ze dienaers: cn het ſcheen dat er ſlagen
meeſter uit laſt van den Gouverneur wer

gevallen waren, naer allen ſchyn, omdat

den ontfangen, en met ververſchingen, d'een voor den anderen niet in tydts uit
Brandewyn, Mede, Bier, Broot, en wat den wegh was geweken. Verſcheide de
des meer is, verquikt. Wy baden om zer voerluiden dronken zynde, maekten
# paerden in plaets van 24 , om de wie elkander op, en quamen van beneden weer
en der wagens des te bequamer mede te optrekken naer ons toe, zynde ontrent
kunnen voeren, en men ſtondze ons toe. zo by een. My in myn ſlede leggende
Des begaven we ons een uur voor denavont wert dit bekent gemaekt. Ik ſprong er
weder op wegh , en vorderden in den zonder dralen uit met twee piſtolen, en
nagt 4o wurſt. Toen reden we voort den degen in de vuiſt : Kinſius ook met
met verſche paerden tot op 3 11 wurſt be ſchietgeweer, en Heel met de ſabcl. Wy
nevens de plaets van den Heer la Fort , traden dus naer de ſlede van den Heer Steils,
daer we in reden op den 22 des morgens die de agterſte was, en den eerſten aen
ten 7 uren. Want de Heer la Fort had ſtoot te ïyden hadt. Hy was al uit de ſle
ons brieven medegegeven, waer in gelaſt de, maer zonder geweer, ſtaende de Ruſ
wert ons van alles te verzien wat we zou ſen nevens hem, die hem al gedreigt had

den mogen van doen hebben, zoo wel den te ſlaen. Maer hy een bezadigt man
,,Wy zynde ging den wegh van zachtheit in,
ieten alle de wielen daer, om met des te en wenkte zynen knegt dat hy uit den

# als andere nootlykheden.

minder paerden beter te kunnen voort
trekken: dewyl de wegen door de vorſt
en ſneeu nu merkelyk gebetert waren. Wy
namen ook eenige verſche paerden, en be
gaven ons na een uur verblyvens wederop
weg. Dus quamen we tot op 329 wurſt,
en ten 3 uren na den middagh op 347
wurſt tot het dorp Podaſſincke, daer we
ons hart ſterkten.

wegh zoude gaen. Want hy oordeelde

niet onvoorzichtigh, dat, ware men hant
gemeen geworden, het om ons leven ge
wed ware geweeſt, dewyl'er nogh een

groot getal van Ruſſen om laeg ſtondt,
die op het eerſte gerucht toegeſchoten zou
den zyn. Deze dan ziende dat wy naer
hen toequamen zonder moeite te zoeken

Nu ſneeude het we

bragten zoo veel te weeg, dat de drie of
der, en de voorige harde wint hielt aen vier beſchonkene na wiſſeling van weinigh

met ſtrenge koude. Ontrent den avont woorden wech gingen, en nu beter koop
weder verſche paerden genomen hebben gaven. De aenvoerders dus geweken zyn
de trokken we des nagts door verſcheide de, wert alles geſtilt: en zy alle trokken
dorpen, ook door de ſtadt Nikole Saraiſ naer beneden. In het hooger opkomen
ke, een tamelyk plaetsje , niet zonder bleef ik uit de ſlede, maer had genoeg te
moeite evenwel om de meenigte der boe doen met my op den gront te houden door
ren, die met hunne ſleden de ganſche ſtadt het gewelt van den harden wint , zynde
bezet hadden, om van daer met hunne het zoo vinnig kout, dat men naeulyx de
oederen naer Moskow te trekken.

#

In handen kon roeren. Ondertuſſchen komt

morgenſtondt den 23 tot op 42o
wurſt gevordert zynde, gingen we aen
ſtonts met verſche paerden voort tot het
dorp Gorodna, daer wy ten 9 uren aen

'er een voermans ſlede wel geladen met
het paert, dogh zonder voerman, van
het opperſte des bergs. Het paert niet

kunnende wegens den harden wint en
quamen, op 44o wurſt, en een korte gladden wegh den hoek omzwenken om
poos bleven. Na het afleggen weder van het regte ſpoor te houden, maer te veel
Yſlyke
7 of 8 wurſt, bevonden we ons op de ri afwykende naer den kant des bergs, ſtort
C val van
vier Ocka, daer wy een wyl tydts over het plots van deze ſteilten neder tot heel een Paert.
reden. Deze verlatende, moſten we eenen in de laegte aen de rivier, dat een afgryſ
hoogen berg optrekken langs eenen ſmal ſelyk gezicht gaf. De ſlede was aen mee
len wegh, die ſteil opging aen de ſlinke nigte ſtukken # het paert zonder
zyde der rivier. Naer boven voort twyffel alle ribben in 't lyf gebroken, hoe
ſpoeiende ontmoetten we eenige ſleden, wel ik het tot myn verwondering denkop
waer door wy gedwongen werden ſtil te nogh zagh oprechten. Maer het kan niet
houden, tot dat ze voorby waren, 't geen lang in 't leven gebleven zyn. Wy ten
meeſt al ter zyde den berg af geſchieden lange leſten met veel moeite boven geko
moſt, dewyl zy niet nevens ons konden men zynde, vervolgden onzen wegh, en

doortrekken. De weg ook, dien ze ge- geraekten een uur na den middag aen de

Kolom

nootzaekt waren te nemen, was mede |ſtadt Kolomna, nu 456 wurſt gevordert na
-

I

zyn
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zynde, daer wy buiten in het dorp ble des nagts, zcer ydelhoofdigh wert. Myn
ven, totdat we beſcheit kregen op den vrienden ziende my van dagh tot dagh
brief van voorſchryving zyner Majeſteit, vervallen, ſpraken van het gebruiken van
dien we acnſtonts nacr de ſtadt zonden.

eenen Arts.

Waer op ik hun toevoegde

i. ge

Hier op quam zonder wagten de Diack dat ik de Arts zelf was, die beſt wiſt wat # º
of Sekretaris der ftadt aenitonts te voor my diende , cn de befte kennife hadde
ſchyn, die ons zynen dienſt wytluftigh van myne geſteltheit : en geloofde door
aenboot, en in de ftadt noodigdc, om ge matigheit van leven meer te zullen uitrech
legenheit te mogen hebben van ons te ont ten, dan de Artfen , dewyl my bcit be
halen. Maer wy dit met dankzegging af kent was , waer myn ongemak uit ge
flaende, zond hy ons ververfchingen van ſproten was : dat ik al een wyl voorzien
brandewyn, mede, bier, cn eenige fpy had. Den zeſten nagt gerackte ik einde
ze, die wy evenwel terug zonden, met lyk in ruft, die hoe langer hoe beter wert,
byvoeging dat we onze eige ſpyze by ons zoo dat ik wel haeſt verlichting gevoelde.
hadden. Wy hielden met hem een ge My tien dagen langh evenwel ſober be
ſprek van ontrent 2 uren, en dronken eens helpende begon ik allengs wat kragtiger
luftigh om. Ten vier uren vertrokken nat en cenige vatte fpyze te gebruiken,
wy weder met verſche paerden, en reden waer door de hoeſt ook begon af te ne
tot 9 uren, wanneer wy 2 y wurſt afge- men. Ook looſde ik op zckcrcn avont
legt hadden tot het dorp Koſachof, daer 70 of 8o druppels bloets uit myn neus,
wy 2 of 3 uren bleven om de paerden te dat my ook verlichting in 't hooft gaf.
voederen :dewyl wy hen tot Moskow toe Den 1 1 quam zyn Majeftcit hier met
moſten gebruiken. Den 24 des morgens al het gezelſchap van Veronis : en in zy
ten 8 uren waren we genadert tot het ne tegenwoordigheit en meenigte van om
dorp Oſtrawcets, nu 46 wurſt voortge- ſtanders, wert den 13 na den middagh
togen zynde. De paerden gevoedert hcb-l de Overfte Bodon , voorhenen gemelt, Bodon
bende , reden wy ten tien uren weder in de Duitſe Slabode, naeſt de opgerechte gerecht.

voort, en quamen dus na zulk een ſukke- pacl, daer de byl en 't zwaert aen vaſt
len op den middagh tot Moskow in de zyn, op een blok gelegt, en met de byl

Duitſe Slabode, van de laetſtgemelde plaets onthalſt. De Vendrigh Kraſſo wert aen. Oºk
25 wurſt afgelegen.
Moort

de galg gehangen : en aenſtonts afgekon-"

Den 27 der maent wert hier op zeke digt, en door het aenſlaen van een plak

bedreven ren nagt in de Slabode de Voorzanger en kaet bekent gemaekt, dat voortaen al die
Schoolmeeſter der Luterſche gemeente, eenen degen zou komen te trekken, met
genaemt Joan Frederik Maes van Konings de doot geſtraft zou worden.
bergen, buiten ſchult zeer verraderlyk Op den 14 , zynde zondagh , had de Afgezant
doorſteken van eenen Duitſen Vendrigh, Heer Kaſimier Bolus, Envoye van Vrank- en kryk
genaemt. Kraflo , die op de daet, gevat, ryk, die als onbekent binnen Moskow Yºº
ook aenſtonts bekende dat hy ſchuldigh gekomen was, ook een ſtil gehoor by den hoor by
WaS.

Czaer, ten huize van den Heer Feudor den
Alexewits Golowin.

Czner.

Nu dagt ik wat ruſt te nemen na zulk
De be
een tobagtige reize: maer wert in myn Dezen zelven dagh quam zyn Majeſteit.Czner
meening geweldig bcdrogen. Want den by den Heer Brants met eenigh gevolgh, ##
De ſhry- 5 Maert overviel my des avonts cen onge en wert daer met koude ſpyzen en ver-Heer
verwot meene hitte des lichaems, die my aenquam verſingen onthaelt. Welke gelegenheit Brants.
ziek: als een heete koorts. Ik begaf my te bed my d'eerſte mael uit myn kamer deed ko
de, maer bragt eenen ſlegten nacht door. men , om de laetſte eere te hebben van
*

En met het aenkomen van den dagh uit den Vorſt te begroeten, en een vrygelei
het bedde tredende, vond ik my zoo ver brief te verzoeken om uit zyne ſtaten te
zwakt, dat ik naeulyx over de kamer mogen vertrekken. Hy my in zulk eenen
gaen kon. Hier by |had ik eene groote vervallen ſtact ziende, vraegde hoe ik er
bezetting geladen, en eenen gedurigen zoo ongedaen uit zag, en waer my dit van
hoeſt, die my nogh nagt, nogh dagh liet daen quam. Ik antwoordde dat ik het
ruſten. De brant ondertuſſchen was zoo toeſchreef aen het onmatigh drinken op
groot dat er geen verkoelen aen was, al de Veroniſche reize gepleegt. Waer op
dronk ik meer dan hondert reizen in een

hy my toevoegde, dat ik er het haer van
den
hont weêr op zetten moſt. Onder
etmael. Dan gebruikte ik zoete melk,
tuffchen
quam dc Refident enandcre over
dan dun bier, dan wat gekookt water met
tamarinde en ſuiker, van welken drank ik zeeſche Heeren ook binnen.

my ook in Egipten bedient had, verquik vrygeleibrief
Ik myn afdheit
entoezegging
Afght
te zullen
bekomenvanbyeenen
den #
den

kende my ondertuſſchen by wylen met

Czaer.

wat Rynfen wyn tot verfterking der ma- Heer Feudor Alexewits Golowin verkre

ge, en wat my verder dienftig dagt. Dusgen hebbende, nam myn affcheit, reiken
bragt ik vyf etmael door zonder de minſte de de Vorſt my zyn hant om te kuſſen
ruſt te genieten: waer door ik, byzonder toe: en gevende my zynen zegen door de
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voorts voor al zyn leven op de galei ge
Het was ontrent 10 uren toen zyn Ma bannen. Maer ik verſtont kort hier aen
jeſteit vertrok met het gezelſchap, gaen dat hy van deze ſlagen geſtorven was.
de nogh by den Heer Lups, en verſchei
Ondertuſſchen wert myn vrygeleibrief
de Engelſe Heeren, eer hy naer Sleute door onzen Reſident uit laſt zyner Maje
lenburgh vertrok, zonder deze reize we ſteit van den Heer Golowin verzogt, die
der te Probroſensko te komen.

Welke daer aenſtonts orde in ſtelde.

reize hy in den morgenſtont den 15 voort
Zette.

Miſda

digen ge
ſtraft.

Den 21 wert hier de Palmzondagh of

het feeſt van Chriſtus inryding geviert ,

Dezen dagh werden ook gerecht de gelyk den 25 het feeſt van Mariaes ver
twee reſterende miſdadigen, te weten Ka kondiging, dat de Ruſſen in zeer hooge
pitein Sax, en de dienaer van Bodon, ter waerde houden. Den 28 was het Paeſch

plaetſe daer het lyk met het afgehouwen feeſt. Wyders viel er niets aenmerkelyx

#

hooft van Bodon nogh op den gront
en Kraſſo aen de galg hing, zynde daer
gedurig wacht by gebleven. Deze twee
miſdadigen werden dan mede op het blok

voor, als dat er den 30 brant ontſtont in

Moskow, en den 1 April de rivier Moſ
qua open was, verdryvende het doiend
weder het ys, en makende de wegen
ſtaende de Scherprechter met de ſlegt. Den 3 der maent was het water
yl gereet om hun den ſlagh te geven. E hier zoo hoogh, dat men by menſchen
venwel daer quam genade. Het leven geheugen daer zulk een voorbeelt niet van
wert hun geſchonken, en de ſtraf van Sax gezien heeft. In deze dagen overviel my
verwiſſelt in een eeuwige ballingſchap hier weder de koorts, die my om den an
door te brengen in Sibirie. Bodons knegt deren dagh aenkomende, egter na drie of
ontfing 3o ſlagen met de knoet, en wert vier reizen weder verliet.

#

XIV. H o O F T S T U K.

Den Schryver wort al wat aenmerkelyk is in de Kerken ver
toont. Linnen, dat in 't vier ongeraekt blyft.

N

ADAT ik van de koorts herſtelt vooral het kleet of rok van Jeſus Chriſtus,
was, beſloot ik naer Moskow te daer de ſoldaten het lot over wierpen.

ryden, om daer te gaen vinden Naer het verhael van deze menſchen viel verhael
den Heer Ivan Alexewits Moeſin Poeſ

dit kleedt te beurt aen eenen Georgiaenſen van rok.
Chriſ

kin, dien zyne Majeſteit te Veronis bevo
len had my te vertoonen wat in de Ker
ken en elders binnen Moskow gedenk
waerdigs te vinden was. Deze Heer,

ſoldaet, die het met zich naer huis genomen"
hebbende, zyne zuſter, die ongehuwt
was, daer mede vereerde. Deze hielt het

in zulk eene hooge achtinge, dat ze be

van wien ik hier voor gemelt heb, ont-|geerde na haer afſterven daer mede be
fing my met veel beleeftheit, zegggende graven en bedekt te zyn. Zy quam te
wel te weten wat zyn Majeſteits begeren ſterven : zy wert'er in begraven : en op
was, en dat ik derhalven maer hadde te haer graf ſproot aenſtonts uit de aerde een

ſchikken van zynen goeden wil. Ik ver- groote boom. Na verloop van tydt ge
zogt mynen wenſch hoe eer, hoe liever,
te mogen erlangen, omdat ik my haeſtte
met het voortzetten myner reize naer Per
ſie, gelyk zyn Excellentie niet onbekent

viel het dat de Perſianen gewapenderhant
vielen in het lant der Georgianen, en het
met hunne krygsbenden bemagtigden. De
Koning hoorende ſpreken van zulk een

was.

graf deet het openen, het kleet daer uit,

Men ſtelde dan vaſt dat ik den Io

des morgens vroeg op zyn hof zoude ko

en mede nemen naer Perſie.

Van waer

men, met toezegging dat middlerwyl op
alles orde geſtelt zou worden. Den dagh
gekomen zynde, begaf ik my derwaert,
en vont hem gereet om buiten de ſtadt te
ryden. Hy gaf my minnelyk te kennen
dat alles gereet was om my te vernoegen,

hy naderhant een groot Gezantſchap af
vaerdigende naer den Grootvorſt van Moſ
kovie, dezen Vorſt nevens andere geſchen
ken ook met dit zelve kleedt beſchonk,

als zynde het gewaed van eenen Chriſten
Godt.

De Moskoviters raed plegende of

en dat de Heer, dien ik by hem vont , dit wel het regte kleedt mogte zyn, von
my allerwegen geleiden zou. Wy namen den goet alle blinden, krepelen, en ande
dan onzen eerſten wegh naer de Kerk re gebrekkelyken by een te zamelen, en
Saboor , als wetende dat daer bewaert hun dit kleet te vertoonen, om, zoo de
wert een ſchildery gemaekt, zoomen voor ze menſchen van hunne qualen door het
geeft, door den Evangeliſt Lukas: maer aenzien van dit kleet genezen werden, hier
I 2.
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troni en handen, ook een beelt van Ma
Men ſtelde dit in 't werk: ria, en ter flinke zyde een St. Jan de Doo

uit een bewys te trekken, dat het on
verziert was.

de gebrekkelyke werden genezen: en het per, knielende onder aen beide de zyden
wert als een hulpmiddel tot deze qualen een Apoſtel. Voor het zelve hangt een
zilvere lamp. Tuſſchen dit ſtuk en de
deur der Kapelle is een verheven bankje,
zoo hoog als een trap, waer op de ſtoel
ſtact van den Patriarch, bekleedt met zwart

federt bewaert, dewyl het noit in gebre
ke blyft van zyne werkinge te doen. Dit
vertelt men hier voor zuivere waerheit: en
dewyl men er veel werx af maekt, heb ik
dit voor af willen verhalen.
De Kerk
Saboor.

fulp. Binnen het Kerkje tredende, ziet

De Kerk is van binnen vierkant, groot men de vlakte van den altaer, daer cen

van d'eene tot d'andere zyde 96 Rynlantſe kleen Koor agter komt, geheel met ſchil
In het midden ſtaen vier hooge deryen van boven tot onder bezet , zyn
daer het gewelf op ruſt. De de yder ſtuk afzonderlyk beſchildert met
erk is vol ſchilderyen van Heiligen, en verbeeldingen van Heiligen, met kleene
andere hiſtorien: waer onder eenige niet kolommen, als venſters, van een geſchei
qualyk gemaekt zyn op de oude Griexe den, macr alles vergult. De andere zy

voeten.

Fº ,

Men ziet er zelf boven in de den des muurs zyn

manier.

i. geverft.

In de

koepeltjes, die lantaerens wyze gemaekt, hoogte der Koepel ziet men een hooft
en vyf ingetal zyn, waer van een in't mid van Chriſtus verbeelt, zoo groot dat het
den, en de andere vier aen de hocken zyn. de geheele koepel beſlaet. Rondom ziet
Nevens den grooten altaer aen de flinke men andere verbeeldingen. Tegen over

Schilde-zyde is de ſchildery, die St. Lukas zoude deze Kerk is de Gehoorzael van den Pa
ºt."#
Als men inkomt,
Lukas geſchildert hebben, behelzende een beelt triarch, al vry groot.
iii; van Maria ter halver lyf, ontrent half le ziet men aen de flinke zyde des Patriarchs
vens grootte, en eenen Chriſtus met zyn ſtoel, die geheel vergult is, zynde de zit
aengezicht gevoegt aen dat van Maria, plaets met groen fluweel bekleet, en de
als willende haer kuſſen. Het tafereel is leuningen met goude franjen gefiert. Bo
zeer bruin of byna zwart. Het welk ik ven aen den ſtoel ziet men een kleen
niet weet of door den tydt, of door den Chriſtus beelt geſchildert. Rondom de
rook der kaerſſen, in de Kerkelyke pleg Zen ſtoel is meeſt een opgang van drie tre
tigheden gebruikt, veroirzaekt, of wel den. Dit bezichtigt hebbende, wert ik
dat het eigentlyk zoo geſchildert is. Dit van de Paters naer boven geleid in een ver
-

wel, dat het zeer kunſteloos is.
ziet er ook niets van dan de tronien.

Men trek, daer de meeſte ſchatten der oude
De

Patriarchen bewaert worden. Deze plaets

handen met al wat er aen is zyn wyders (laet volkiften en kafen, die alle voor my
vergult. Op het hooft van Maria ſtaet copent werden. In een lange kas lagen
een koftelyke kroon van paerlen cn edel 6 mutſen van Patriarchen, elke afzonder
geſteente. Zy heeft ook paerlen onder lyk, en onder die twee van groote waer
om den hals op het kleedt. Dit ſtuk ſtaet dye, en dacrom in een byzondere kas. Zy
innewaert als in een nis, waer onder de waren rykelyk met groote diamanten,
gedaente van een zitplaets is. Tuſſchen groote paerlen, en andere koſtelyke ſtee
de twee Kolommen voor den grooten al nen bezet. De andere waren op dezelve
taer hangt een zeer groote zilvere kroon, wyze wel geſiert, maer niet zoo koſtelyk.

even als by ons in de Kerken om deligten Nogh was er een zevende Muts van den
aen te ſteken gebruikt wort. Zy is voor
eenige jaren t'Amſterdam gemaekt. Drie
andere kopere kroonen ziet men nogh
hangen , elke op hare orde, mede vr
groot, onder het midden der Kerk. Veel

Metropolyt, die alleen met paerlen over

al bezet was. Nogh toonde men my een
kift vol ſchoone juweelen, beſlacnde al
vcel in kruiffen, hangende aen goude ke

tenen , zynde de kruiffen met fchoone
ander ſieraet ziet men in hunne Kerken diamanten en andere edele ſteenen rykelyk
niet. Langs den altaer heen hingen nogh bezet. Welke alle van verſcheide Patriar
tien groote zilvere lampen, daer ze geen chen zyn, die gebruikende in hunne ce
oly in branden (want dat doen de Ruſſen remonien, wanneer ze dan 'teene, dan 't
niet) maer waskaerſen, die in pypen ge ander omhangen, naer gelegenheit der

zet worden, die boven in de lampen zyn. feeſten. Men ziet er ook vele Pojaſſen,
Onder aen de kroon hangt gemeenlyk een of riemen, die om 't lyf fluiten, alle met
Kerk Struisei. Deze Kerk bezigtigt hebbende, edele ſteenen bezet: ook alle de kammen

# ging ik ook bezien de Kerk van den Pa van de oude Patriarchen gebruikt, meeſt

N atriarch. 5". "b

-

-

-

triarch, die boven in des zelfs gebou is. al groot, en van ſchiltpadt gemaekt, ook
Ze is klein, op de wyze van een koepel hunne ſtaven boven met geſteenten geſiert:
gemaekt. Hier voor ziet men een ver nogh vele kaſſen met rokken, of boven

trek, waer in ter rechter zyde voor de vetten der Patriarchen, 79 in getal, ge
Kapel een tamelyk groote ſchildery is, mackt van goude brokade rykelyk met
zynde een beelt van Chriſtus zittende in paerlen en geſteenten bewerkt.

In de

cenen ſtoel, geheel vergult, behalven de voornacmfte kaffen lagen 9 rokken, by
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zonder fraei en ryk van geſteenten. In voor was, dat ik roſagtigh van koleur be
andere, fraeie halskleden, of ſtolen, die vond. In dergelyk een kiſt aen de ande
ze over de ſchouders en borſt hangen, re zyde der Kerke was het lichaem van
zynde repen van ontrent anderhalve palm den Metropolit Joan, in een andere dat
breet. Onder deze was ook, die de eerſte van Philippus.

Toen quamen de over-,,Over

Patriarch Conſtantyn gedragen heeft in blyfſels der Heiligen, de hant van Joan- #
den jare 6176, zoo als de Ruſſen reke nes Satoeſtewa : de herſenpan met het#"

nen. Zy was ſimpel en ſlegt van zyde geheele hooft van Gregori Bogaſlovo, en
ſtoffe, door ouderdom verſleten.

Hier

wat des meer is. Ik dit alles opgenomen

van wert veel werx gemaekt : en dezelve hebbende, bedankte de Prieſters voor de
tuſſchen de andere koſtelyke kleeden be moeite tot # dienſt aengewend , en
waert.

In het zelve vertrek ſtonden vele

vertrok van daer naer de Kerk van Migai- Kerk

zilvere vergulde ſchotels, groote kannen le Archangel, of den Aertſengel Michaël, van den

of kruiken en andere vaten. Myn gezicht die zeer fraei van binnen, en van boven #.
dus verre voldaen hebbende, ſtelde ik het tot onder met ſchilderyen verſiert is,
bezien van andere Kerken uit tot den vol

genden dagh, zyndeeenen zondagh. Toen
ging ik eerſt by den gemelden Heer Moe
ſin Poeskin, hem vragende of mogelyk
ware dat men my het kleet van Chriſtus

by-#"

kans eveneens als de voorgemelde. In de
ze Kerk leggen alle de Grootvorſten van

Moskovie begraven, ſtaende alle by een,

uitgenomen de twee laetſte, broeders zy
ner tegenwoordige Majeſteit, die afzon

vertoonde. Maer hy antwoordde my dat derlyk by een geſtelt zyn. Over hunne
hy zulx niet in zyn magt had, dewyl de zarken, die verheven boven den gront
kas met het zegel zyner Majeſteit geſlo ſtaen, leggen kleederen, die uitnemend
ten was, en niet geopent kon worden koſtelyk zyn, van root fluweel, en groe

zonder zyne uitdrukkelyke orde. Welk
zoo ik geweten had, zoude ik den Vorſt
zelf om deze gunſt verzogt hebben, dat
my nu ſpeet. Men bragt my dan weder

ne fluweele randen. Waer op in Ruſſi
ſche karakteren hun geboorte en ouder
dom is uitgedrukt, ook de tydt van hun

afſterven, zynde op yder derzelve eenige

in de Kerk Saboor, om het geen er ove groote kruiſen van paerlenafgebeelt. Hier
righ was te bezichtigen. My wert daer in ſteekt inzonderheit uit het kleet van den
vertoont een groote goude Kelk, dienen laetſt overleden Iwan Alexewits , meeſt
de tot het Nachtmael, ontrent 2 palmen overal met edele geſteenten bezet. Hier
hoogh; van buiten boven met vier edele van daen ging ik in de Kerk genaemt Bla
geſteenten bezet, en hebbende onder op goweeſine of van Mariaes verkondiginge, Kerk
den voet geamaljeert de verbeelding van kleen, en met ſchilderyen, als de andere, van Ma
Chriſtus lyden. Zulk een groote goude vertrek
36 kaſſen
zilver,
en # l
opgetoirvertoont
Daer werden
myvan
in een
boven-#"
ſchotel was er ook, mede geamaljeert, en

met vier ſteenen van gelyke waerde ge eenige van gout, in yder van welke ver-” ”
ſiert, ook twee borden, een lepel, en ſcheide gebeenten van Heiligen bewaert

hecht van agaet: een goude ſpiets om den
wyn in den kelk te roeren , nevens een
hooge kroon, die op de ſchotel geſtelt
wert, geheel met paerlen en geſteenten
omzet, nogh twee kleene kelken geheel
van Agaet, en rondom met geſteentenbe
zet. Deze geſteenten vertellen zy dat ge

werden. Deze waren al vooraf, eer ik

daer quam , op een lange tafel geſtelt, en

#

In de voornaemſte was
Chriſtus bloet: in een andere een kleen
voor my

kruis van Chriſtus kruis gemaekt : in een

andere de hant van den Evangeliſt Mar
kus, ziende daer uit als een Mumv. Daer

weeſt waren in 't vat, dat de Ruſſiſche waren ook eenige gebeenten van den Pro
Wonde
ren. Van

Heilig Antoni, toen hy op den moleſteen feet Daniel, en van andere Heiligen, alle
van Rome was komenafdryven tot Nieu naer Mumy gelykende. Nogh verſchei

den Hei-gart, door de viſſchers had laten opviſ de hoofden en andere ſtukken zeer bruin
ligen

-

Antoni.

chen op die voorwaerde dat al wat in 't
net quam hem moſt toebehooren. Toen
quam er een boek voor den dagh, dat op
vele feeſttyden wort omgedragen, heel
groot en met geſteenten bezet, van bin
nen vol ſchriftuurlyke verbeeldingen, zyn
de het geſchrift meeſtal gulde letters. Al
le deze dingen worden elk in 't byzonder

van koleur. Alles naer myn genoegen
gezien hebbende, wilde men my nogh in

andere Kerken brengen: maer ik ſloeg
dat met dankzegging af, als hebbende my
ne nieuſgierigheit t over voldaen: ook wel

tevreden met de gunſt die my bewezen was,
hoedanige ik niet weet dat oit aen iemant

der overzeeſche natie voor my is toege

in roode fluweele kaſſen bewaert. Men
vint hier ook het lichaem van den Metro

ſtaen geweeſt.
Den 15 der maent reedt ik met den
Heer
Hans Matthys Poppe naer Knees
olyt Petrus in een zilvere kiſt : op wel

# dexel het gantſche lichaem baſreleve

Bories Alexewits Galietſen, die zich op

gedreven is. Van den voorgemelden rok zyn lantgoedt onthielt, daer hy een fraei
van Chriſtus vertoonde men my hier een luſthuis gebout had, gelegen 5 wurſt van

kleen ſtukje in een kaſſe, daer een glas Moskow.

Langs dezen wegh ryt men
I 3
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voorby hetvermakelyk lantgoet van Knecs tenſchap voor verloren gehouden, gelyk
Mighaile Serkaskie, den rykſten Prins, ik reets in myne voorige reize op de 377
die hier ontrent bekent is, en zoo mag bladtzyde gemelt heb. Men vint ook
tigh dat verſcheide dorpen onder zyn be van zulk onverteerbaer linnen al gewagh
wint zyn, en zyne heerſchappy zich uit by Plinius, ook by de hedenidaege (chry
ſtrekt wel over de zoooo Boeren.

Wy vers, die de Roomſche outheden, en het

quamen dan by knees Bories, en vonden gebruik der lampen in de oude Grafſte
hem zitten in eenen ſtoel.

Na het doen

den op het papier gebragt hebben.
Den 16 by den Hccr Poppe in deſtadt,
van behoorlyke eerbiedeniſſe bad ik om
een vrygeleibrief uit de Kaſanſe Prikacs, daer hy zyn woning had, het middag
dewyl deze Knees zoo veel is als Onder mael genomen hebbende, reed ik wcdcr
Koning van Kaſan en Aſtrakan. Want naer de Slabode. Over wegh zynde, zag Manie,
de Heer Poppe had my bericht dat een vry ik dat ergens brant was. Ik begaf my van Ent
geleibrief uit de Poſſolſche Prikacs , lich daer hccn, om te zien, hoe men hier met te leſ
telyk by den Gouverneur van Kafan , en het bluſſen daer van in zyn werk ging:"
inſonderheit van Aſtrakan niet zou acnge maer men doet niet anders dan dat men de
nomen of erkent worden, en ik dus hin nevenſtaende huizen om verre haclt en acn
ftukken hakt.

derniſſe ontmoeten in het vervolgen my
ner voorgenomene reize.

Knces Bories

Myne gcleibrieven nu vervacrdigt zyn

ſtemde dit ook, en gaf daerom laſt, uit de, mackte ik alles gereedt tot de reize,
inzicht voor den Heer Poppe, wiens vrient en kreeg tot gezelſchap een Armeniſch
hy was, dat my des morgens de vereifch Koopman, genaemt Jakob Daviedof, die
te brief zou verleent worden, nevens voor eenige reizen van Spahan naer Hollant ge
ſchryving aen de Gouverneurs tot Kaſan daen, en zich t'Amſterdam cenigen tydt
en Aſtrakan. Waer op wy hem bedan onthouden had. Zyn beſluit was den 22 der
kende, afſcheit namen. Deze Knees Bo maent April de reize aen te vangen, en hier

ries was voor eenige maenden uit laſt zy toe met een vaertuig de rivier af naer Aſ
ner Majefteit afgezonden gewccft nacr trakan te trekken. Ondertuſſchen ging
Kaſan, om daer een verſchil by te leggen, ik afſcheit nemen van den Heer Reſident
dat gerezen was tuſſchen twee der voor vander Hulſt, dien ik voor veel cere en
Geſchil naemſte Tarterſche Prinſen
tufIchen
zoon. Teweeten de vader
de Tarta

, vader en vrientſchap my bewezen zeer verplicht
was : ook van de Heeren Brants en Lups,

ziende zeke

riſche

re vrouwe by zynen zoon, worp daer zyn die my ook veele weldaden bewezen had

Prinfen.

oogen op, en nam ze naer zich. De zoon
ziende zich dezen buit ontrukt, deed zy
nen vader den oorlogh aen, komende te
velt met 2oooo man. De vader wapende

den , zonder den Heer Pieter Coyet te
vergeten, dien ik veel moeite had aenge
daen met vragen en wedervragen overve
le zaken, dewyl hy een man was zeer er

inderyl 4oooo mannen. En het ſtont ge

varen in de manicren en tale des lants , cn

ſchapen tot een bloedigh gevecht te ko derhalven bequaem om my in vele aen
men, was Knees Bories daer niet tuſſchen merkens waerdige dingen veel licht tege
gekomen om de partyen te bevredigen. ven, die my moſten te pas komen in de
Welke zaek naer genoegen bygelegt zyn befchryvinge myner reize. Na hen be
de, beſchonk de Tarterſe Prins, onder dankte ik ook alle andere goede vrienden, vertrek
en vertrok
kortMoskow
na den middagh.
andere
hem met
van eenvereeringen,
groot ſtuk grof
doekeen
ofgeſchenk
linnen, buiten
de ſtadt
gekomen, Macryan
kon kow.Mo
-

!

-

Zaliſem dat in 't vier geworpen door denbrant niet ik geen roeiſchuit krygen , die my aen
linnen.

verſlonden wert, waer van de Heer Pop-, boort van het vaertuigbrengen moſt, waer
pe met een ſtukje begiftigt zynde, my op de Armenier zich reets had ingeſcheept.
daer een geſchenk van deet. Ik vernam Ik beſloot dan drie wagens te huren om
wat het wezen mogt, en verſtont dat het my te lande te doen brengen naer het dorp
gekomen was uit Katai tuſſchen China en Matsko of Moeder, zynde 30 wurſt van
Boggaer. Men geeft voor dat het daer nu Moskow gelegen aen de rivier : wer
nogh gemaekt wort , te weten op Tan waerts het vaertuig al voor eenige dagen

goet. Voordezen bragt ik met my uit was vertrokken, om voor het vallen van
Ciprus den ſteen Amiantus, die als vas

le rivier

uitrafelende mede in 't vier niet verteert ſº

bevryt te zyn van de ondiepten,
de zeilen en andere nootwendigheden

wort. Hier van wert in vorige tyden ook daer ter plaetſe gereet te maken.

linnen geſponnen; maer nu wort die we
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Vertrek van Moskow. Gelegenheit der rivier Wolga, en de
aenleggende ſteden en plaetſen. Aenkomſt tot Aſtrakan.

I" begaf my dan met de wagens, die datkunnende
evenwel 300 pakken zyde laden,
ontrent 15 laſt beloopt. Het maek

ik gehuurt had, op wegh. Tien
wurſt
afgelegt hebbende, trok ik
Kolom
menske. voorby de ſtadt Kolommenske , gelegen
aen myne regter zyde. Zy deet zich fraei
op, als leggende op eene hoogte. Daer

ſel is plat, hebbende maer eene doorgaen
de holte, eenen maſt, en maer een zeil,

dat byzonder groot is, en meeſt te pas

komt, als men voor den wint heeft. Als
in is een ſchoon Klooſter nevens eene Kerk, de wint niet diende, werter geſtadigh

en twee Torens. Aen deze en gene zyde met 16 riemen geroeit. Het roer was een
trekt men over de rivier door middel van

lange boom, waer van het onderſte einde

een houten vlot, dat van balken aen een
gehegt op het water legt, waer van zy
eenige, als er vaertuigen doorvaren moe
ten, van een trekken, die zich daerna

anderlagh een goet ſtuk wegs over 't ſchip,
daer het op geſtelde houten ruſtte, en zoo

in 't water komendc, wat breet was: het

door den ſtierman geregeert wert door

weder ſluiten. Nogh reed ik voorby ver hulpe van een tou, dat er aen vaſt was,
ſcheide dorpen, waer van eenige verma leggende tuſſchen pennen, om de vaſtig
kelyk op de hoogte gelegen zyn aen de heit, die men in-en uitneemt. Het ge
regter zyde der rivier. Het lant dus in tal van 't ſcheepsvolk was ontrent 23 man:

trekkende, geraekten we met den avont de overige, meeſt Ruſſen en Armeniſche
in een boſch van kort geboomte, rydende Koopluiden met hunne knegten maekten
veele uren daer door ; zoodat het al laet ontrent 52 koppen uit.

Tot hier loopt

in den nagt was, als wy aen de plaets de rivier byzonder krom en bogtigh, zyn
Matske aenquamen. Aen de rivier ko de al meeſt van gelyke breette, naer giſ
mende, verſtonden wy dat de ſchuitjes ſing ontrent 4o vademen. Twee uren ge
met eenige Armeniers nogh niet aenge varen hebbende, quamen wy voorby het
komen waren, maer daer ontrent vernacht Klooſter Smolenski, dat zich fraei op-

Het

ten. Wy hier twee huizen vindende be doet met een Kloktoren daer neven, ge- Klooſter
ſloten ſtant te houden. En ik myn hart legen by een groot vermakelyk boſch on- #molenſ
met ſpys geſterkt hebbende, ging leggen trent 1oo wurſt van Moskow. Wy had
op den gront in een halfopene ſchuur, zoo den er aen beide de zyden het gezicht van
goedt als de tydt my toeliet. Den 23 des tot 4 uren na den middagh, wanneer de

morgens vroegh daegde myn reiſgezel op opening des lants weder te voorſchyn quam
met vier ſchuitjes, verzelt van nogh drie met verſcheide dorpen. Voor den avont
andere Armeniers, gezint mede naer Spa hadden wy het gebergte wederzyts hoo
han te reizen : en berichtte my dat ons ger, en de duiſternis gevallen zynde, ble

vaertuigh , waer in hy veel lakens had, ven we leggen. Den 25 quamen we ten
nogh 6o wurſt hooger op getrokken was. 9 uren voor de ſtadt Kolomna, leggende Kolomna.

Waerom wy genootzaekt waren met de ten Z. Weſten van de rivier Moſqua. Het
ſchuitjes te volgen. Wy quamen daer aen is een Biſſchoppelyke ſtadt in 't zuiderdeel
des avonts ten 1o uren : maer dewyl het

van Ruſlant ten Ooſten der ſtadt Moskow.

nagt was, en alles nogh over hoop lagh,
wilden wy met ons goet niet aen boort
gaen, maer legerden ons op het lant by
een goedt vier. Hier ſterkten we ons hart
met een brave zode viſch, die wy onder

Op het lant zittende, zonder dat ik de
rivier zien kon, tekende ik haer af van de

noortzyde , gelyk op No. 18 getoont

wort. Deze ſtadt, van welker gelegen
heit wy al geſproken hebben op de reize
wege van de viſſchers, die ons ontmoet naer Veronis, legt te water gerekent, om

waren, voor drie ſtuivers gekocht had de kromte en bogtigheit der rivier, 18o
den , een geringe prys ten inzichte der wurſt van Moskow. Hier over de rivier
zode, die in ſchone baers en ſnoek be ziet men een brug of vlot van balken leg
ſtont.

Nadat ik in het aenkomen naer

gen, die zoo aen een gehecht zyn, dat er

deze plaets eenige brieven had afgevaer eenige konnen geſloopt worden, om de
digt naer myne goede vrienden zoo wel in aenkomende vaertuigen doortogt te geven.
't Vaderlant, als te Moskow, geraekten Wy bleven hier tot 7 uren na den mid
we des morgens ontrent 1o uren den 24 dagh, terwyl het ſcheepsvolk het zeil ge
reet maekte. Met den avont kregen we
Geda en der maent met het vaertuig voort. De

De 11

Ruſſen geven het den naem van Streek, de rivier Occa, komende van 't Zuiden, vier Ocka.
Stroeken, zynde niet van de grootſte ſoort, maer daer de Moſqua invalt. Zy is hier zeer
te der

breet,
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breet, gelyk ook de Mofua , die ons
tot hier toë fmal was voorgekomen. De
ze rivier ſpruit niet verre van de grenzen
van 't Crimiſch Tartaric, loopende door

Kloofter is, gebout yan fleen, en leggen-lyk kle.

de zeer vermaeklyk in 't geboomte op denſter.
berg: waer bencvens ccn acngename groe
ne vlakte is, die zich tot aen de rivier uit

't zuiderdeel van Moskovie ten ooſten der ſtrekt, en meenigte vee in zich behelſt,

ſtadt Moskow door het Hartogdom, en dat dacr loopt grazen. Dit Klooſter legt
voorby de ſtadt Niſy Norogorod in de ten N. Weſten van de rivier, zo Wurſt
Wolga. Dit is een zeer vermakelyke van Pereſlaw. Wy geven er u de verbeel
hoek, leggende aen de rechter zyde het ding van op No. zo. Het lant is hier on

dorp Kiekiena Serophof, waer in twee

trent zeer vruchtbaer: wacrom'er vele dor

§. gebouwen zyn, waer van het eene

pen dicht by een leggen.

Ten 3 uren

oor den Bevelhebber bewoont wort. Aen

verliet ons het hooge lant : en een uur
de flinke zyde is mede een dorpje met een daerna trokken wy aen de flinke zyde
groot gebouw. Dit was nu 1o wurſt van door eenen inham van de rivier genaemt
Kolomna. Hier was de loop der rivier Prorater, zynde 15 wurſt van Pereſlaw.
vry rechter, zoodat wy beterſpoedt mack Toen ontmoetten wy eenen anderen in
ten, en den ganſchen nacht door voeren. ham, zoo groot als een rivier, die zich

Des morgens den 26 zagen wy aen deflin

een groot ſtuk wegs in het lant verſpreit.

ke zyde het dorp Dedenawa met een fraeie
Kerk, leggende aen de rivier 3o wurft
van Kickiena. Aen beide de zyden is een
boſch van kleen geboomte, de rivier hout

Een uur daer na nogh een derde ter rech
ter zyde, die het lant in naer 't gebergte

hier dezelve breette.

Ten tien uren had

vloeit als een groote rivier, en zich wyt
en zyt heen ſtrekt. Macr wy konden niet
anders bemerken of het was ondergeloo

den we weder een dorp aen de rivier, pen lant. Hier hernam de rivier weder
gaende meeſt zuidweſt aen. Na den mid hare bogtcn. Tcn 6 urcn gerackten wy
dagh een groote ſtreek voortgetrokken voorby het dorp Fabrenewa op het ge
zynde ooſt ten zuiden, quamen we ten 2 bergte, zynde het lant hier al meeſt on
uren aen het dorp Bilmoet, leggende een der water, zoodat ook zeer veel groote
weinig van de rivier af. Dezen dagh be boomen daer onder zyn, dat zich in 'taen
gon het gebergte zich weder hooger te
vertoonen, en gaf een vermakelyker ge
zicht. De rivier was hier weder bogti
ger. Ten 5 uren kregen we ter rechter

zien vertoont als een kleene Zee.

lant ſchynt hier zantagtigh.

Het

Op deze

ſtreek ontmoetten ons dagelyx vaertuigen
van Cafān en van elders afkomende , die

zyde weder cendorpje, leggende tendee met groote moeite en hulp van vele men
le by de rivier en eenige huizen op het ge ſchen met de lyn moeten voortgetrokken
bergte, gaende al O.N. Ooft aen. Het
lant en geboomte vertoonde zich hier
wonder groen. Kort hier aen trokken
wy weder voorby een dorpje , leggende
op den uiterſten hoek van 't gebergte.
Hier tekende ik een gezigt dat vertoont
wort op No. 19. Hier verliet ons het

worden. Dogh de wint hun dienende,
zetten ze het zeil ook by. Hier zagen wy

veel gevogelte, Eenden, Snippen, Kie
vitten, en dergelyke ; cn met den avont
quamen wy voor Borofske Monaſtir, een

Klooſter, dat ook van ſteen opgebout op
eenen bergh legt, zynde een weinigh van

hoogh gebergte, dat wy maer alleen ter de rivier af daer een dorpje by, gelegen
De rivier 3 wurſt van Pereſlaw, by welke ſtadt wy

regter zyde hadden gehadt.

wert hier ook weder ſmaller. Des avonts

aen deze zyde den nagt over bleven leg
hadden we van wederzyden het lant berg gen. Den 28 s’morgens voeren wy daer
achtig met kort geboomte. Nadat wy voorby aen de rechter zyde in dompigh
des nagts eenige dorpen waren voorby ge weder, dat ons belette dezelvenaer weních

varen, vonden wy des morgens den 27 te beſchouwen. Zy legt weinigh van de
weder aen de rechter zyde een hoogh ge rivier af op eenen bergh , op de hoogte Pereſlaw.
bergte, waer op eenige dorpjes ter ſlinke van 45 graden 42 minuten, dragende den
zyde. Hier zagen wy vele koejen en naem van Pereſlaw Reſanske naer de Pro
fchapen in 't lant weiden. Ondertuffchen vincie Reſaen, waer van zy de hooftſtadt
quamen dagelyx viffchers by ons met klee is. Wy trokken dus voorby verſcheide
ne ſchuitjes uit boomen gehouden, die ons dorpen, leggende op het gebergte, ne
voor 3 of 4 ſtuivers zoo veel baers en ſnoek vens veel lant, dat onder water lagh, zoo
verkogten, dat er genoegh was om 7 of dat het wel wat zweemde naer onze vee

8 menſchen mede te voeden. Nu gingen nen, en my voorquam als de vaert tuſ
we ooſt aen, en hadden ten 8 uren in de ſchen s'Gravenhage en Leiden.

Hier za

rivier ter ſlinke zyde een lang eilant vol gen wy ook het groot dorp, dat 8 wurft
geboomte: ontrent den middagh eenige van Pereſlaw legt, en toebehoort aen Tie

dorpen, daer wy aen de ſlinke zyde naer maffe Ivanits Erfofskie, Gouverneur van
toe wendden. Vervolgens nogh andere Aftrakan, waer ontrent wy eenige Ruſ

dorpen aen de zyde van 't gebergte, ook ſen zagen, die daer drie tenten hadden op
Aenzien- het Bogoſlova Monaſtir, dat een fraei geſlagen, naer allen ſchyn om zich
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Wyders lyk, zynde laeg en boſachtigh, waer on

waren vele dorpen en geboomte ter rech der ook eenigh weilant. Ten 1o uren

ter en ter ſlinker zyde, en het lage lant hadden we het dorp T erinske aen de rech
al meeſt onder water.

De rivier vonden terhant, daer we met de kleene ſchuitaen

wy hier zeer wydt, en ons met het val roeiden om bier te halen, maer vergeefs,
len van den avont van 't geboomte omcin dewyl'er niets te bekomen was. Nu wa
gelt. Het lant was hier ook zoodanig ren we nogh 1oo wurſt van de ſtadt Ka
door 't water overſtroomt, dat men het ſimof, en op den middagh zagen we een

naulyx kon onderkennen of betreden. Het dorp, dat zich op het gebergte wyt uit
was ſchoon weder , maer door de ſtilte ſtrekte langs de rivier, gelyk ten 2 uren
zeer heet. Zoodat ik, om my te verluſti weder een, gelegen by den hoek van de
gen, met de ſchuit, die daeglyx om hout hoogte, waer aen vlak lant volgde, dat
te halen ging, aen lant voer, om te zien al veel onder water ſtondt. Het gezicht,
of er eenigh wilt op te doen was. Dezen dat ik hier op papier bragt, is te zien op

avont roeide ons een groote bark, van

Moskow afkomende, voorby, toen we

No. 21.

Hier haelden wy het zeil met eenen N.

nogh 6 wurſt van de ſtadt Reſanskie af Ooſtenwint weder op : maer het duurde

waren. Daer wy des nagts voorby dry niet lang, en men moſt de handen weder
vende, ons volk eenig bier met de roei aen de riemen ſlaen. Als wy weder eenige
ſchuit lieten halen. Den 29 ten 7 uren dorpen voorby waren getogen, vonden
1o wurſt van de gemelde ſtadt afzynde,
vonden wy het lant aen de ſlinke zyde
eenige vademen van een geſcheiden: daer
de rivier doorvloejende, in het lant een
groot lak gemaekt had, dat met ſchuiten

wy het lant zodanigh ondergeloopen, dat
men niet als water, geboomte, en lucht
zien kon.

Met den avont haclden we een

Stroek van zyn Czaerſe Majeſteit in, die

met ankers geladen naer Aſof ging, ne
bevaren wert. Vermits den nevel konden vens nogh een kleener vaertuig. Wy ga
wy hier geene dorpen zien. Een wurſt ven elkander eenige eerſchoten met muſ
verder werden we wedereenen anderen in

quetten en piſtolen. Nogh 3o wurſt van
ham gewaer, daer het gezeidelak of meer Kaſiemofafzynde, roeiden we des nagts

in de rondte ſcheen te eindigen. Hier za met 8 riemen, om de helft van 't volk by
gen wy veel paerden en ander vee weiden, poozen te laten ruſten. Nu verſchenen
en aen geene zyde van het lage lant een met den eerſten dagh van Mei in den mor

hoogh gebergte. Ten 9 uren konden wy genſtont eenige dorpen wederzyts voor
aen de ſlinke zyde geen lant meer beken onze oogen , en verder eenige groene
nen, als ſtaende geheel onder water tot vlakten leggende op het gebergte. Ten
Een het gebergte. Gekomen op eenen een uur quamen we voor de ſtadt Kaſiem-Kaſiemof
hoek, daer het water met eenen inham of, die aen de ſlinke zyde op en tegen

liep, zagen wy het lant weder, en eenige het gebergte aen de rivier legt. Alle de
ſlechte huizen daer op. Deze plaets voert huizen zyn hier van hout, gelyk ook de
den naem van Kieſtrus. Wy zagen er vier Kerkjes. De ſtadt zelve is zonder
vele vaertuigen leggen. Ten 11 uren wert
het zeil voor de eerſte mael opgehaelt met
weinigh wint, die uit den Ooſten opquam.
Ter regter zyde zagen we het Klooſter

muren, maer tamelyk groot. Alleen ziet
men eenen ronden ſteenen toren, die aen

een Turxe Moſquê behoort, dewyl'er

nogh eenige Turken woonen, ook Tar
Terigho, en een kleen dorpje daer nevens. taren. Ik begaf my met eenige Armeniers
Ontrent den middagh het Klooſter Solo aenſtonts naer de ſtadt om ververſching,
ſade, dat een tamelyk groote ſteene Kerk en vooral bier te halen, maer vruchteloos,
heeft. Het dorpje legt daer by langs heen dewyler niet te halen was in een plaets,
op het gebergte. Na den middagh de die zeer ſchrael verzien was. Wy roeiden
den we weder een korte ſtreek met het dan weder naer ons vaertuigh , waer me
zeil, en zagen meenigte groote boomen de wy, dewyl dat vaſt zynen wegh ver
met den ſtam tot aen de takken onder wa volgde, een uur werx hadden, en on
ter, waer van wy het bladt niet konden dertuſſchen vele dorpen zagen. Ons volk
bekennen, maer wy zagen aen de bruin middlerwylen om hout uitgegaen, vont
heit der ſtammen hoe hoogh het water in 'tboſch vele aſperges, waer van het een
was geweeſt. Dit gebeurt zoo alle jaren goet gedeelte medebragt. Wy vonden
tot de maent van Juny, wanneer het wa ze wat dun en langh , dogh goet van
ter weder begint te vallen. Na het trek ſmaek, en bequaem tot ſtoven. De groot
ken voorby verſcheide dorpen, weder ſte zogt ik by een, om ze op onze wyze

zyts gelegen, en het ontmoeten van eeni te kooken, en toe te bereiden. Nogh
ge vaertuigen, lagen we des nagts ſtil. eenige dorpen, aen de rechter zyde, voor
Den 3o zagen we met den morgenſtont by getogen zynde, kregen wy den wint
op eenen zantheuvel nogh een kleen dorp vry hart uit het Ooſten ten Zuiden, dat is,
je en weinige huizen in de laegte, het lant ons vlak tegen, zoodat wy genoegh te
ook aen beide de zyden met de rivier ge doen hadden met van den regter kant der
1T1
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rivier af te houden , rakende al eens ons toekomende , verſcheide kruiſſen
aen den gront vaſt , dogh kort daer ſloegh, en zich telkens tot den gront toe
aen weder vlot. Hier merkte ik aen nederboogh. Het welk onze Ruſſen zien

dat deze vaertuigen by hart weder wei-de, met de kleene ſchuit daer naer toe
nigh naer hun roer luiſteren. Want roeiden, nemende met zich het geen wy
eenigh ſcheepsvolk ging zitten op den elk gaven om hem te brengen , waer on
boom , waer mede het geſtuit wert, der verſcheide brooden. Want het was
om het door het bybrengen van dit ge-|een arm man. Wat voortgetogen, ver
wicht weder uit het water te lichten, namen we drie vrouwen met hare kinde
en vervolgens naer de zyde in 't waterren, die ze op den arm hadden, waeraen

te doen vallen, om het met te meer- we inſgelyx ons mededogen toonden.

De

der kragt door hulpe der roeiers te doen ze menſchen van het gebergte eenige vaer
draejen. Ontrent den avont quamen we tuigen in 't oogh krygende, komen aen
aen een groot dorp , leggende op en te- ſtonts naer beneden aen de rivier, op hoop
gen het gebergte aen de rivier. Hiervan een aelmoes te zullen ontfangen. Aen
tekende ik een gezigt, dat getoont wort 't einde van dit gebergte gekomen zynde
op No. 22. Des nagts nogh eenige zagen we twee dorpjes daer bovenop leg

dorpen voorbygetogen zynde, quamengen, en kregen toen weder vlak lant voor

we des morgens den 2 der maent aen de ons, ſtrekkende zich het gebergte lande
Alaetma.

ſtadt Alaetma, gelegen 6o wurſt van waert. Ten 5 uren deeden we door de
Kaſiemof.
Deze plaets
is gelegen
bo draejingen der rivier een ſtreek met het
ven op het gebergte
, en
ſtrekt zich
zeil met den Noorden wint, die anders
verder landewaert uit : zoo dat men ze een tegenwint is, tot aen een ander ge

van de rivier, aen welker ſlinke zyde bergte, hoog, zonder geboomte, dogh

zy ten zuiden legt, niet geheel kan te alzins groen, waer op twee dorpjes lagen.
zien komen. Zy is tamelyk groot. Et Wy hielden dit aen de rechterhant, en

telyke huizen daer van ſtaen aen den oe

roeiden weder Ooſtaen recht in den wint

ver buiten. Agt Kerken zyn'er in. Ront op. Ons kort daer aen bevindende ne
om de ſtadt zyn verſcheide dorpen. We vens een Kabak, roeide ik met eenige
derzyts is een vermakelyk gezicht van

luiden daer na toe om bier te bekomen :

boſch , waer door men verder voort maer wy vonden dat zeer ſlegt. En on

getogen , eenige dorpen weder ont # konden we in geen uur ons
moet Ten 5 uren zagen we ter ſlin vaertuigh weder inhalen. Na het varen
ke zyde een vlakke weide, en daer in voorby eenige dorpen, was de wint zoo
veel
vee. zietInmen
't afgaen
van 't uitterſte hart en tegenſtrydigh, dat we genoot
des bergs
een dorp , daer een
zaekt waren eenige uren ſtil te leggen.
inham van de rivier naer toe ſchynt te Toen trokken wy door twee rivieren, de
draejen tuſſchen de vlakten en geboom, eene ter rechter zyde genaemt Molſua
ten heen. Hier was de rivier nogh al Kaka, d'andere 8 wurſt hooger op aen
vry breet, en al meeſt op eene wyze, de ſlinke zyde, genaemt Cleſma, die van de

mét boſch van wederzyden. Eenige da
gen zagen we hier ontrent vele ganzen
met groote troepen vliegen. Den 3 voe
ren we in den morgenſtont voorby de
Moruma.

ſtadt Wolodimer komt. Den 4 wederzyts
een dorp voorby getrokken, vonden we
ons ten 10 uren weder by hoogh lant.
Nogh ontmoetten we andere dorpen zoo

ſtadt Moruma, leggende aen de rivier boven als beneden aen de rivier, digt by
op en tegen het gebergte, vry groot elkander gelegen, waer van er een den
van beſlagh ,

en verzien met zeven naem draegt van Isbulets , nogh 4o wurſt

Kerken, van ſteen gebout, nevens an afzynde van de ſtadt Niſen. Hier ont
dere van hout opgemaekt. Men geeft moette ons een bark met 1o riemen, die
voor dat hier het beſte broot is van vele vanen op had, en tamelyk wel tegen

geheel Ruſlant. Binnen deze ſtadt, ge

den ſtroom oproeide.

Het vlakke lant

legen 6o wurſt van Alaetma, woonen was hier wederzyds met boſch bezet, en
Ruſſen en Tartaren. Men rekent ook het hoogh gebergte ſtrekte zich dieper het
dat hier ter plaetſe de Mordwiniſche lant in. Ten drie uren waren we bezy
Tartaren beginnen. Wy trokken al den het Dudina Monaſtir, waer by een
voort voorby vele dorpen , en zagen dorpje op het gebergte legt , genaemt

#

veel lant
water.
De rivier was
hier zeer breet 2 hebbende wederzyds

Podweeſme. Het Klooſter legt zeer ver
makelyk tegen het gebergte in't geboom
een dorp , waer van het eene legt op te , zoo dat men daer niet van kan zien

den hoek van 't gebergte , dat daer als de bovenſpitſen. Ten 5 uren vonden
zyn begin neemt , en eenige uren verre we een vlakte zonder geboomte ter ſlinke
hebbende eenen zand hant, daer we twee dorpjes zagen , ge

zich uitſtrekt ,

grondt, en zynde zoo ſteenagtigh, dat er lyk ook ter rechter zyde op het gebergte.
niet wel van de rivier op te komen is. Hier moſten wy een kleene ſtreek met het
Bedelaers. Hier vertoonde zich een man, die naer zeil doen om de draejing der rivier. Ten
7 u
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Wyders lyk, zynde laeg en bofichtigh, waer on

waren vele dorpen en geboomte ter rech der ook eenigh weilant. Ten 10 uren
ter en ter ſlinker zyde, en het lage lant hadden we het dorp T erinske aen de rech
al meeſt onder water.

De rivier vonden

terhant, daer we mct de kleene fchuit aen

wy hier zeer wydt, en ons met het val roeiden om bier te halen, maer vergeefs,
len van den avont van 't geboomte omcin dewyl'er niets te bekomen was. Nu wa
gelt. Het lant was hier ook zoodanig ren we nogh 1oo wurſt van de ſtadt Ka
door 't water overſtroomt, dat men het ſimof, en op den middagh zagen we een

naulyx kon onderkennen of betreden. Het dorp, dat zich op het gebergte wyt uit
was ſchoon weder, maer door de ſtilte ftrekte langs de rivier, gelyk ten 2 uren
zeer heet. Zoodat ik, om my te verluſti weder een, gelegen by den hoek van de
gen, met de fchuit, die daeglyx om hout hoogte, waer aen vlak lant volgde, dat
te halen ging, aen lant voer, om te zien al veel onder water ſtondt. Het gezicht,

of er eenigh wilt op te doen was. Dezen dat ik hier op papier bragt, is te zien op
avont roeide ons een groote bark, van

No. 21.

Moskow afkomende, voorby, toen we Hier haelden wy het zeil met eenen N.
nogh 6 wurſt van de ſtadt Reſanskie af Ooſtenwint weder op: maer het duurde
waren. Daer wy des nagts voorby dry niet lang, en men moſt de handen weder
vende, ons volk eenig bier met de roei aen de riemen flaen. Als wy weder eenige
ſchuit lieten halen. Den 29 ten 7 uren dorpen voorby waren getogen, vonden
1o wurft van de gemelde (tadt afzynde, wy het lant zodanigh ondergeloopen, dat
vonden wy het lant aen de ſlinke zyde men niet als water, geboomte, en lucht
eenige vademen van een geſcheiden : 3. zien kon. Met den avont haclden we een
de rivier doorvloejende, in het lant een Stroek van zyn Czaerfe Majeiteit in , die
groot lak gemaekt had, dat met ſchuiten met ankers geladen naer Aſof ging, ne
bevaren wert. Vermits den nevel konden vens nogh een kleener vaertuig. Wy ga
wy hier geene dorpen zien. Een wurſt ven elkander eenige eerſchoten met muſ
verder werden we wedereenen anderen in quetten en piſtolen. Nogh 3o wurſt van
ham gewaer, daer het gezeide lak of meer Kaſiemofafzynde, roeiden we des nagts
in de rondte ſcheen te eindigen. Hier za met 8 riemen, om de helft van 't volk by
gen wy veel paerden en ander vee weiden, poozen te laten ruſten. Nu verſchenen
en aen geene zyde van het lage lant een met den eerſten dagh van Mei in den mor
hoogh gebergte. Ten 9 uren konden wy genſtont eenige dorpen wederzyts voor
aen de ſlinke zyde geen lant meer beken onze oogen , en verder eenige groene
nen, als ſtaende geheel onder water tot vlakten leggende op het gebergte. Ten
aen het gebergte. Gekomen op eenen een uur quamen we voor de ſtadt Kaſiem-Kaſiemof
hoek , daer het water met eenen inham of, die aen de flinke zyde op en tegen
liep, zagen wy het lant weder, en eenige het gebergte aen de rivier legt. Alle de
ſlechte huizen daer op. Deze plaets voert huizen zyn hier van hout, gelyk ook de
den naem van Kieſtrus. Wy zagen er vier Kerkjes. De ſtadt zelve is zonder
vele vaertuigen leggen. Ten 11 uren wert muren, maer tamelyk groot. Alleen ziet

het zeil voor de eerſte mael opgehaelt met men eenen ronden ſteenen toren, die aen
weinigh wint, die uit den Ooſten opquam. een Turxe Moſquê behoort, dewyl'er
Ter regter zyde zagen we het Klooſter nogh eenige Turken woonen, ook Tar
Terigho, en een kleen dorpje daer nevens. taren. Ik begåf my met eenige Armeniers

Ontrent den middagh het Klooſter Solo aenſtonts naër de ſtadt om ververſching,
ſade, dat een tamelyk groote ſteene Kerk en vooral bier te halen, maer vruchteloos,
heeft. Het dorpje legt daer by langs heen dewyl'er niet te halen was in een plaets,
Na den middagh de die kerfirië verzien was. Wy rociden
dan weder naer ons vaertuigh , waer me
zeil, en zagen meenigte groote boomen de wy, dewyl dat vaft zynen wegh ver

op het gebergte.

den we weder een korte ſtreek met het
met den ſtam tot aen de takken onder wa

volgde, een uur werx hadden, en on

ter, waer van wy het bladt niet konden dertuſſchen vele dorpen zagen. Ons volk
bekennen, maer wy zagen aen de bruin middlerwylen om hout uitgegaen, vont
heit der ſtammen hoe hoogh het water in 'tboſch vele aſperges, waer van het een
was geweeſt. Dit gebeurt zoo alle jaren goet gedeelte medebragt. Wy vonden
tot de maent van Juny, wanneer het wa ze wat dun en langh , dogh goet van
ter weder begint te vallen. Na het trek ſmaek, en bequaem tot ſtoven. De groot
ken voorby verſcheide dorpen, weder ſte zogt ik by een, om ze op onze wyze
zyts gelegen, en het ontmoeten van eeni te kooken, en toe te bereiden. Nogh
ge vaertuigen , lagen we des nagts ftil. eenige dorpen, aen de rechter zyde, voor
Den 3o zagen we met den morgenſtont by getogen zynde, kregen wy den wint
op eenen zantheuvel nogh een kleen dorp vry hart uit het Ooſten ten Zuiden, dat is,

je en weinige huizen in de laegte, het lant ons vlak tegen, zoodat wy genoegh te
ook aen beide de zyden met de rivier ge doen hadden met van den regter kant der
11
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rakende al eens ons toekomende , verſcheide kruiſen

aen den gront vaſt , dogh kort dacr ſloegh, en zich telkens tot den gront toe
aen weder vlot. Hier merkte ik aen nederboogh. Het welk onze Ruſſen zien

dat deze vaertuigen by hart weder wei de , met de kleene ſchuit daer naer toe
Want roeiden, nemende met zich het geen wy
eenigh ſcheepsvolk ging zitten op den elk gaven om hem te brengen, waer on

nigh naer hun roer luiſteren.

boom , waer mede het geſtuit wert, der verſcheide brooden. Want het was
om het door het bybrengen van dit ge een arm man. Wat voortgetogen, ver
wicht weder uit het water te lichten, namen we drie vrouwen met hare kinde

en vervolgens naer de zyde in 't water ren, die ze op den arm hadden, waeraen
te doen vallen, om het met te meer |we ingelyx ons mededogentoonden. De

der kragt door hulpe der roejers te doen ze menſchen van het gebergte eenige vaer
dracjen. Ontrent den avont quamen we tuigen in 'toogh krygende, komen aen
aen een groot dorp, leggende op en te ſtonts naer beneden aen de rivier, op hoop

gen het gebergte aen de rivier. Hier van een aclmoes te zullen ontfangen. Aan
tekende ik een gezigt, dat getoont wort
op No. 22. Des nagts nogh eenige
dorpen voorbygetogen zynde, quamen
we des morgens den 2 der macnt aende
Alaetma ſtadt Alaetma, gelegen 6o wurſt van
Kaſiemof. Deze plaets is gelegen bo
ven op het gebergte , en ſtrekt zich
verder landewaert uit :

't einde van dit gebergte gekomen zynde
zagen we twee dorpjes daer bovenop leg
gen, en kregen toen weder vlak lant voor
ons, ſtrekkende zich het gebergte lande
waert. Ten 5 uren deeden we door de
draejingen der rivier een ſtreek met het
zeil met den Noorden wint, die anders

zoo dat men ze

een tegenwint is, tot aen een ander ge
van de rivier , aen welker ſlinke zyde bergte, hoog, zonder geboomte, dogh

zy ten zuiden legt, niet geheel kan te
zien komen. Zy is tamelyk groot. Et
telyke huizen daer van ftaen aen den oc
ver buiten. Agt Kerken zyn'er in. Ront
om de ſtadt zyn verſcheide dorpen. We
derzyts is een vermakelyk gezicht van
boſch , waer door men verder voort
getogen , eenige dorpen weder ont

moet. Ten 5 uren zagen we ter ſlin
ke zyde een vlakke weide, en daer in
veel vee. In 't afgaen van 't uitterſte
des bergs ziet men een dorp , daer een
inham van de rivier naer toe fchynt te
draejen tuſſchen de vlakten en geboom
ten heen. Hier was de rivier nogh al
vry breet, en al meeft op eene wyze,

alzins groen, waer op twee dorpjes lagen.
Wy hielden dit aen de rechterhant, en
roeiden weder Ooſtaen recht in den wint

op. Ons kort daer aen bevindende ne
vens een Kabak, rocide ik met eenige

luiden daer na toe om bier te bekomen :
macr

§ vonden dat zeer ſlegt.

dertuſſchen konden we in

vaertugh weder inhalen.

§."

En on
uur OI)s

a het varen

voorby eenige dorpen, was de wint zoo
hart en tegenſtrydigh, dat we genoot
zaekt waren eenige uren ſtil te leggen.

Toen trokken wy door twee rivieren, de
eene ter rechter zyde genaemt Molſua
Raka, d'andere 8 wurſt hooger op aen

de flinke zyde, genaemt Cleſma, die van de
mét bo[ch van vederzyden. Eenige da ſtadt Wolódimer komt. Den 4 wederzyts

gen zagen we hier ontrent vele ganzen een dorp voorby getrokken, vonden we
met groote troepen vliegen. Den 3 voe ons ten 1o uren weder by hoogh lant.

ren ve in den morgenitont voorby de Nogh ontmoetten we andere dorpen zoo
Moruma. Ítadt Moruma, leggende aen de rivier boven als beneden aen de rivier, digt by
op en tegen het gebergte , vry groot elkander gelegen, waer van er een den
van beſlagh , , en verzien met zeven naem draegt van Isbulets, nogh 4o wurſt
Kerken, van ſteen gebout, nevens an afzynde van de ſtadt Niſen. Hier ont
dere van hout opgemaekt. Men geeft moette ons een bark met 1o riemen, die
voor dat hier het beſte broot is van vele vanen op had, en tamelyk wel tegen
geheel Ruſlant. Binnen deze ſtadt, ge den (troom oproeide. Het vlakke lant
legen 60 wurſt van Alaetma». woonen was hier wederzyds met boſch bezet, en
Ruſſen en Tartaren.

Men rekent ook het hoogh gebergte ſtrekte zich dieper het

dat hier ter plaetſe de Mordwiniſche lant in. Ten drie uren waren we bezy
Tartaren beginnen. Wy trokken al den het Dudina Monaſtir, waer by een
voort voorby vele dorpen , en zagen dorpje op het gebergte legt , genaemt
veel lant onder water.

De rivier was Podileefde.

Het Klooſter legt zeer ver

hier zeer breet , hebbende wederzyds makelyk tegen het gebergte in't geboom
een dorp , waer van het eene legt op te, zoo dat men daer niet van kan zien
den hoek van 't gebergte , dat daer als de bovenſpitſen. Ten 5 uren vonden
zyn begin neemt, en eenige uren verre we een vlakte zonder geboomte ter ſlinke
zich uitſtrekt , hebbende eenen zand hant, daer we twee dorpjes zagen, ge
grondt, en zynde zoo ſteenagtigh, dat'er lyk ook ter rechter zyde op het gebergte.

niet wel van de rivier op te komen is. Hiermoften wycenkleenë streck methet
Bedelaers. Hier vertoonde zich een man, die naer zeil doen om de draejing der rivier. Ten
7 u
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7 uren waren we benevens het dorp Al te op verſcheide plaetſen van een geſchei
lena 15 wurſt van Niſen.

Met denavont den, waer op de Kerken en huizen zich

waren we door den harden wint en 't hol

vermakelyk vertoonen. Den omkring hier

le water genootzaekt aen de ſlinke zyde van konden wy niet wel nemen om de
der rivier te blyven : maer gingen den y hoogten en afdalingen, die ons gezicht
voor den morgenſtont weder voort. Vele telkens ſtuitten. Op de rivier voor de ſtadt
dorpen dus voorby gevaren zynde, qua zagh men een groote meenigte van vaer
tuigen, gaende en komende van allerhan

men we eindelyk aen de Scheepmakery,
die langs de rivier tot aen de voorſtadt
ſtrekt,daer zich voor eerſt een fraei groot
Klooſter van ſteen gebout opdeed , zyn
de met eenen muur omringt. Hier aen
volgde een ſteene Kerk in de laegte leg
gende met ſteene en houte huizen omzet,

legt een groot dorp, toebehoorende aen
Gregori Demitri Strogenof, verzien met
een fraeie ſteene Kerk, benevens een groot

die zich tot aen de rivier uitzetten.

ken van hier de rivier op 48 lange ſchui

Ver

de ſtreken. Aen d'andere zyde der rivier

huis ook van ſteen, waer in hy by wylen
zyn verblyf hout. Dezen avont vertrok

volgens zagen we daer tegen het geberg ten, yder met 1o roeiers, en in hebbende
te een groote fraeie ſteene Kerk, en het ontrent 40 perſonen, geſchikt om eenige

gebergte boven alom met huizen gevult. ſchepen met hout geladen, die in het ys
Niſen.

Gele

genheit
der ſtadt.

Toen deed zich de ſtadt op, die de Ruſſen
gemeenlyk Nieſna, of Niſen, anderen
weder Niſo en Novogorod, of kleen No
vogorod, anderen ook Niſen Nieugarten
noemen: dat een kleen lantſchap of Har
togdom is met eene groote ſtadt, waer

bevrozen gelegen hadden, af te halen.

Alle welke ſchepen behooren aen denge
melden Koopman, die ontrent deze ſtadt

zich onthout, geagt, als we reets gezegt
hebben, voor den ryxten van geheel Ruſ
lant, die aenyder man, gebruikt tot het
van het kaſteel op een klip legt ter plaetſe afhalen dezer ſchuiten, 3 Ryxdalers geeft.
daer de rivier Occa in de Wolga loopt. Dit vertrek deed zich op als het optrek
Deze ſtadt Niſen is met eenenbraven ſtee ken van een half leger. Dezen avont be
nen muur omtrokken. Om aen de poort gon men de klokken te luiden, dewyl het
te komen gaet men door een lange win feeſt van Chriſtus Hemelvaert des mor
kelſtraet

#baſaer :

waer in alle waren te gens daer aen ſtont geviert te worden.

koop zyn. Deze poort naer den water Middlerwylen deden wy hier voorraedt
kant heet Iwanofskie. Zy is van eenen op, byzonder van brandewyn, die hier
zwaren dikken ſteenen muur gebout, en voor goet bekent is. Waerom de Arme

vry diep om door te gaen. Van daer gaet niers zich gewoon zyn hiervan dien drank
men geſtadigh opwaert door een lange te verzien, omdat hy hier tot goeden koop
ſtraet, die ten deele in houte bruggen be verkogt word, wordende voor ontrent 4
ſtaet, tot aen de andere poort , genaemt ſtoop betaelt 2 gulden. De eetbare wa

Diawietrofskie, waer by de voornaemſte
Kerk van ſteen gebout ſtaet, genaemt
Saboor, waer van de vyf koepels ſchoon
groen verglaeſt zyn met fraeie kruiſſen

ren zyn hier even wel te krygen. Men
koopt hier een lam of gemeenſchaepvoor
13 of 14 ſtuivers: twee kleene entvogels

daer boven.

3 ſtuivers : zo eieren voor een ſtuiver: 2
tamelyk groote wittebrooden voor een
ſtuiver , en een gemeen bruin broot van
7 of 8 pont gewicht voor een ſtuiver. Het

Benevens deze ziet men het

Hof van den Metropolit, mede van ſteen,
groot en fraei gebout: waer in een ſierlyk
Kerkje is met een toren daer boven op 5
ook nogh een ſteene en houte Kerk. By
deze poort is mede de Prikaes of Kanſe
lery, maer gemaekt van hout, gelyk ook

voor een ſtuiver: een ſchoon hoen voor

bier was er ook goedt, en tot redelyken
prys te bekomen. Men rekent deze ſtadt
van Moskow af te zyn 8oo wurſt : dat is

het huis van den Gouverneur. Wyders 16o uren; dogh te lande niet boven 1oo
is er in de ſtadt niet veel aen te merken, uren.

Zy legt aen de zuitzyde der rivier
als zynde kleen van begrip, gevult met Occa, die wy, als gezegt is, te Kolom
houte huizen, en verzien maer met twee na kregen, en die zich hier vereenigt met
poorten. Buiten de poort aen de lant de rivier Wolga, voordezen Rha genaemt.
zyde is het heel vermakelyk om het ge Deze ſtroomen maken door hunne ſamen
boomte en de byſtaende huizen. Om de komſte een groote wytte, wel van over
muren zyn verſcheide zoo ronde als vier de 4ooo voeten, zoo men hun gelooven
kante torens, waer onder een, die zeer zal, die de maet hier van by wintertydt

groot en hoogh is, zoodat men daer van genomen hebben. Deze ſtadt wort door
zeer verre het gezicht kan laten weiden. Ruſſen bewoont, zynde nu daer geene
Aen de lantpoort ſtonden in de galery van
het wagthuis binnen voor de poort vier
ſtukken geſchut. Wat de voorſtadt aen
aet, die is vry groot, inzonderheit naer
e zyde der rivier. Men ziet hier mede
verſcheideſteene Kerken, en het geberg

Tartaren. Zy is zeer volkryk, leggende
op de hoogte van 56 graden, en 28 mi

nuten. Ik had haer gaerne op de ri
vier regt willen beſchouwen en afteke
nen, maer kon de Ruſſen daer toe met

geen gelt bewegen om het feeſt. Want
K 2
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op zulke dagen bemoeien zy zich nergens boomen waren hoogh, en boven alle ge
mede dan met zich vol en zat te zuipen. lyk, ftaende de meefte flammen in 't wa
In welken ſtaet ik er ook veel zagh, die ter. Ter regter hant deed zich een dorp
op de ſtraet lagen te ronken. Men ziet voor op het gebergte, en weder een an
hier ook met vermaek, op welk een wy der beneden aen de rivier. Ten 3 uren
ze de arme luiden zich op alle dagen, gee week het gebergte, en maekte plaets voor

ne uitgezondert, houden aen de Kabak-of
brandewynwinkels. In het huis, daer
wy den brandewyn kochten, bleef ik
daerom met voordagt eenige uren, om de

een vlakte met een kleen boſch.

Ten 5

uren naderde ons wederzyts een dorp op
't zelve, en nogh een aen de rivier. Ten
6 uren als we by het dorp Tardienits, leg

vremde fratſen en gramatſen van deze men gende ter zelve zyde aen de rivier, geko
ſchen, als de drank in hun begint te wer men waren, wert het zeil bygezet met
ken, af te zien. Maer dit alles geſchiet
op de ſtraet, dewyl zy binnen thuis niet
vermogen te komen. Zy blyven voor de
deur, daer een toonbankftaet, wacr op
zy hungelt nederleggen. Dan wort hun
de maet, die zy begeren, met een houten

cenen W. Z. Weftenwint, dogh kortdaer
aen weder geflrcken om de flappe koelte.

Hier zagen we aen de flinke zyde weder
verſcheide dorpen, ook een ander eilant

in 't midden der rivier zonder geboomte,
en voor den avont weder andere dorpen.

lepel toegemeten uit een groote ketel, en Wy togen ook voorby de rivier Kerfie
in een houten napje overgegeven , zynde mic ter ſlinke, en het groote dorp Mietſ
de kleenſte maet een
ver.

j

of halve ſtui jowa ter regter zyde, waer in een brave
Dus worden ze berecht door een ſteene Kerk is. Toen hadden we aen de

perfoon, die den ganfchen dagh genoegh ſlinke hant het Klooſter Makaria, een
te doen heeft om yder te gerieven, zitten | groot gebou van fteen, met eenen fchoo
de nevens hem een ander, die op het ont nen ſteenen muur omtrokken, gelykende
Ruffen
genegen
tot ſter
ken
drank.

fangen van het gelt paſt. Hier aen zyn wel een ſlot of ſterkte, vierkant in zyn
de vrouwen zoo wel vaſt als de mannen, begrip, en hebbende op elkenhoek eenen
en overladen zich niet minder met dezen toren. Nogh legt er een toren tuſſchen
drank.

In de Bierkabak, daer ze binnen de hoektorens in. Het legt vlak aen de

zitten te drinken, zagh ik dezelve figuren. rivier. Ik had het gaerne op het papier
Het was nu de zeſte der maent, waer op gebragt: maer de avont was te veel op
wy vaſtgeſtelt hadden te vertrekken, om handen geſchoten. Het dorp legt'er be
het ſcheepsvolk vaſt voor uit aen boort te nevens, ook een groote Ghan of Kar
krygen. Niet verre van daer bragten wy wanſera van hout, waer in de goederen
den nagt over, en vervolgden des anderen der Koopluiden geborgen worden. Want
daegs vroegh onze reize. Dus raekten we hier is jaerlyx eenmarkt, waer op de meef
een lange ſtreek voort langs de ſtadt en te Koopluiden van geheel Ruſlant verſchy
voorſtadt, gevende zulk een fraei gezicht, nen om hunne goederen te verhandelen.
dat ik niet laten konde dat af te teke
het zich vertoont op No.

nen 3

§:

24. Nadat wy twee dorpen aen de ſlin
ke zyde der rivier, waer van het eene vry
groot Weeſha genaemt is, waren voor
by getrokken, vertoonde zich het Klooſ
tér Beftjirske aen de regter hant der ri
vier, dat groot en van ſteen gebout is,
uitgezondert de daken, leggende weder
zyts vele huizen, een wurſt van de ſtadt
gerekent. Daer dicht ontrent boven op
het gebergte ziet men het Kerkje genaemt
't Jaſſooſni , werwaert zich dezen dagh
eenige honderden menſchen zoo mannen

Waer toe 15 dagen geſtelt zyn zonder
meer. Deze markt wort gehouden in de
maent van July. Onze Ruſſen met de roei

ſchuit hier aen lant gegaen zynde om vis
te halen, verſtonden dat veertien dagen
geleden, zeker Gouverneur van Moskow

komende, hier was overvallen door drie
barken, in elke waer van 18 Ruſſiſche
roovers waren.

In de Stroek van den

Gouverneur was geweers genoegh, dogh
ongeladen. De Gouverneur echter en
zyn volk zich verdadigende bragten drie
van de roovers om, zynde de reſt genoot
zaekt zonder buit te vertrekken.

Dit

als vrouwen heen begaven, komende ten voorval had hem bewogen zich weder

deele uit de ſtadt, ten deele uit de byge naer Moskow te begeven ; zynde nogh
legene dorpen, die eenige tenten opſloe een van zyn volk in het dorp, daer onze
gen, om zich te vervrolyken. Wy ble Ruſſen geweeſt waren, blyven leggen,
ven 3 wurſt van de ſtadt tot des morgens om zich van zyne wonden, door de ro
den 7, ten 9 uren. Toen wy nu vele dor vers ontfangen, te doen genezen.
pen digt aen, en op het gebergte leggen Wy dit verſtaen hebbende, beſloten º
de, waren voorby getrokken, verliet ons onze hoede te zyn , en maekten vervol

het zelve, en vlak lant quam in de plaets. |gens al het geweer gereedt, dat wy had
Vervolgens naderden we ontrent den mid-|den, en bragten het altemal boven by een.
dagh weder andere dorpen en gebergte, Wy rekenden dat wy 4o ſchoten zoo met
ook een eilant vol geboomte in het mid-roers als piſtolen konden uitmaken. Gee

den der rivier, wel twee wurſt lang. De |nen nacht bragten wy ook over of een .
Ruſ
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Ruffen, en een der Armeniſche reizigers de nogh 8o wurſt van Caſan. Hier on
hielden gewapent de wacht, behalven dat trent zagen wy ook het dorp Bellawalska,
daer ons volk ververſching met de roei
de helft van 't volk by nagt roeide.
Den 8 quamen wy met den morgen ſchuit haelde. Ten 3 uren raekten w
ſtont aen het dorp Bormino, zynde 1oo met eenen goeden wint voorby de ſtadt
wurſt van de ſtadt af voortgetogen. Ver Swyatski, leggende op eenen bergh, ver-Swyatski.
volgens zagen we verſcheide dorpen ter zien met een Kaſteel, en verſcheide ſtee
rechter zyde, en verſcheide eilanden met ne Kerken en Klooſters. De muren en
geboomte in de rivier. Wederzyts was huizen zyn alle van hout. De rivier Swya
Het dorp het lant alles boſch. Ten 8 uren raekten ge van het zuidooſten komende , loopt
Goekina. wy voorby het groote dorp Goekina ter voorby en rondom de ſtadt, als om een
rechter zyde, toebehorende aen Feudor eilant, en dus in de Wolga. Tegen over
Alexewits Golowin. Het ſtrekt zich ver

de ſtadt aen dezelve zyde legt op denhoek
re langs de rivier, ook op het gebergte van het gebergte het dorp Soldaetske Sla
uit, en beſtaet, naer men zegt, in 7ooo bode. Tuſſchen dit en de ſtadt loopt de

huizen. Hier quamen de boerennaer ons rivier in de Wolga: gelyk in de verbeel
toe roejen met fchuitjes om broot aen ons ding daer van hier op N3.25 wort gezien,
Voortgaende zagen we leggende een vlak eilant voor de rivier
Wy hielden het gebergte van
van groote uitgeftrektheit is , drywen. de gemelde plaets, en zeilden Z. half Ooft
Ten 1o uren trokken we door de rivier aen, en raekten in korten ſtondt voorby
Soera, die uit het Zuiden komt, daer het | verſcheide dorpen aen de zelve zyde. Ten
hoogh gebergte een begin neemt. Waer 6 uren vertoonde zich de ſtadt Caſan aen Caſan.
onder langs de rivier een groot dorp legt, de ſlinke zyde van ons, in eenen afſtant
Het dor
Pgenaemt
Waſſiel , zynde boven op den van ontrent 4 wurſt. Zy doet zich zeer
Wafliel,
enitiatbergh de ftadt Waffielgorod, die men van fraei op door de verſcheide Kerken en
Waſiel- de rivier niet zien kan, omdat het hoogh Kloofters, en den (teenen muur, die om
gorod. gebergte daer voor legt. Maer men be 't Kaſteel getrokken is. Kort te voren
ter rechter zyde der
richtte my dat ze kleen, en zonder mu Waren. We
te verkoopen.

verſcheide eilanden in de rivier, die hier Swyage.

#.

ren was, en in houte huizen beſtont. Men rivier voorby de feheepmakery of werf,

rekent dat ze 12o wurſt van Nieſna gele die 6 of 7 wurſt daer van daen is gelegen,
gen is. In deze lantſtreek woonen veele omdat de rivier daer zoo wyt is. Hier
Czeremiſſe Tartaren, die zich uitſtrekken ſtonden 4o ſmakken op ſtapel, en veele

tot en voorby Caſan. Digt hier ontrent andere reets begonnen aen de zyde der
lagen nogh twee dorpen, vervolgens de ſtadt. Men geeft voor dat er 38o van de
rivier Wetluga ter ſlinke zyde. Als wy
ter rechterhant het Junka Klooſter voor
by waren, bevonden we ons ten 4 uren
De
ſtadtbenevens
de ſtadt Kuſmademianski, gele
Kufma
gen
40
wurſt
van de laetſte ſtadt. Deze
demianſ
ki.
is tamelyk groot, ſtrekkende zich ter

ze vaertuigen gemaekt zullen worden, en

een gedeelte daer van naer Aſtrakan gaen,
om de Caſpiſche zee te bevaren, andere
naer andere plaetſen. In het doortrekken

bragt ik het gezicht dezer ſtadt Caſan,
zoo goet als ik kon op het papier, gelyk

No. 26 te zien is. Zy legt in Aſie, in Gelegen
rechterzyde langs de rivier, en ten deele op
op het gebergte, uit. Zy heeft al mede het weſterdeel van Tartarie, onder het i. der
geene muren. Met het wakkeren van gebiet van Moskovie aen't riviertje Cafan,
den zuidenwint haelden wy nu het zeil op by de inwoners Caſanske genaemt, dat in
en hadden het lant aen wederzydengelyk, de Wolga vloeit. Zy is de voornaemſte
voor het grootſte gedeelte bezet met lin van 't Koningryk of lantſchap des zelven
deboomen, en geheel zonder gebergte. Nu naems, gelegen tuſſchen 't lantſchap Bul
keerde de wint weder, en deed ons het garie, en het volk, dat men Czereminſ;

zeil ſtryken. Veele eilanden in de rivier noemt. De ſtadt zelve is met houte mu
ontmoet hebbende, voeren we des nagts ren omtrokken. Wyders voeren wy on
* voorby de fadt Sabakzar, leggende ter trent deze ſtadt veele groote eilanden voor
rechter zyde der rivier 4o wurſt van de by, leggende als boſſchen in de rivier.
laetft gemelde ftadt af tegens de hoogte. Nu moft men weder roejen, dewyl de
Zy quam my ook vermakelykeren fraeier wint uit het Weſten door de draejing der
voor. Hierna kregen wy weder eenige rivier ons tegen was. Tien wurſt opge
#*ſchadorpen, ook de ſtadt Kokſchaga, gele varen, hadden we het dorp Niſhe Oeſlon
ga,

gen aen de ſlinke zyde, 33 wurſt van Sa newens ons, en kort daer aen eenige an
bakzar. Des morgens den 9 vonden we dere, alle aen de rechter zyde. Aen dit
hoogh gebergte nevens ons, en voeren gebergte zyn vele kalkovens, in eenige
een groote Stroek, die naer Caſan wilde, van welke gebrant wert. Ter ſlinke zy
en verſcheide roeiſchuiten voorby in ſtil, de ſtondt veel lant en geboomte onder wa
dampigh 2 en warm weder. Op den mid ter. Des morgens den 1o hadden we de
---

dagh hadden we het dorp Blowolska ne-rivier Kama, die van de ſlinke zyde in de De rivier
vens ons, ter rechter zyde der rivier, zyn-Wolga valt, zynde 6o wurſt van Caſan. Kama.
K 3

Zy
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Zy was zeer breet, komende van 't N. dat de ſtadt Achtoeba daer mede j
Ooſten met zulk eene vloejing, dat men heeft, maer dat er van de puinhoopen
niets is overgebleven, dewyl de laetſte
§ dat dit water bruin is: variº
maer ſteenen der vervalle gebouwen wech ge

vcele uren op het water daer van
Men

dat heb ik niet kunnen zien, dit wel, dat voert zyn om te gebruiken acn den bouw

het zoo zoet is, dat de Wolga daer ſma van Aſtrakan en andere ſteden. My dan
kelyker van wort. Veele dorpen weder aen lant begeven hebbende, vond ik de
voorby zynde, vonden we ons ten 8 uren voorſtadt of het dorp heel groot, leggen
nevens het dorp dat Kierietska genoemt de ten deele beneden aen de rivier, ten

wort, leggende op eenen heuvel bene
vens de rivier. Op den middagh voeren
we ter rechter hant voorby het ſtedeken
Het ſte-Tetoetſie of Tetus, 9o wurſt gelegen van
deken Caſan op een hoogh gebergte. Het is met

deele tegen en op het gebergte : daer wy
op moſten trekken om in de Baſaer te ko
men. Op ons aenkomen ontſtont'er brant

in de huizen tegens het gebergte, zoodat
'er in korten tyt 5 of 6 in volle vlam ſton

"eenen houten muur omzet, dogh weinig | den,

en voor ons vertrek van daer al zo

is'er binnen aen te merken buiten eenige in een half uur tyts door 't vier verſlonden
ſlechte huizen en kerkjes.

En in 't voor waren , blyvende de brant al duren om

byvaren ziet men maer een kleen gedeelte den harden wint, waer door de Ruſſen de
van den muur. Beneden aen de rivier is byſtaende huizen zoo ſpoedigh niet afbre
mede een kleen dorpje, van waer ons volk ken konden om den brant te ſtuiten. De

eenige ververfching haclde, ook ys om eetwaren kregenwe hier, gelyk te Nief
den drank te koelen, want hier zagen wy na, voor eenen kleenen prys. Ik had de

het ſneeunogh op 't gebergte leggen. Ten ſtadt wel naeukeurig willen bezichtigen:
3 uren na den middagh bedienden we ons maer ik kon het niet doen omdat ons vaer

van den N. Ooſtenwint, en Zuid aen zei-tuig middlerwyl al voortging. Dogh ik
lende, raekten we ten 5 uren voorby een verftont dat zy groot, en met eenen hou

byzonder lang eilant ter ſlinke zyde gele

ten muur omtrokken was: dat'er 8 ſteene

gen genaemt Stariſ0, 40 wurſt van Tctus. Kerken en 3 of 4 ſteene Klooſters, en
Voor den avont zagen we nogh veele ei over de 1oooo huizen in waren, alle be
landen met geboomte. Nu wert het we woont door Ruſſen. Want de Tartaren
der ſtil, zoodat men wcder roejen moſt onthouden zich in de bygelegene dorpen.
door de rivier, die hier wel een uur roe Hier van daen roejende, vonden we ons
jens breet is. Nogh hadden wy het hoogh vaertuigh zoo verre vooruit, dat wy een
gebergte ter rechter zyde ; daer we voor uur of twee werk hadden, eer wy daerby
een gedeelte van den nagt bleven ten an konden komen. Hier by quam dat op ze
ker leggen door den harden ongunſtigen kere plaets de rivier geweldigh overal ront
wint. Den 1 1 in den morgenſtont roei draejende was, ook zeer diep, en krag
de ik met eenige Armeniers en Ruſſen naer tigh van beweging, waer door grootegol
het lant om ververſing te halen: dewyl ven veroirzaekt werden, niet zonder ge

simbiers-we hier waren digt by deftadt Simbierska,
ka.

vaer voor ons die met zulk een kleene

die aen de rechter zyde over het gebergte ſchuit daer door moſten arbeiden. Deze
legt ontrent 3 wurſt van de rivier, wor ſtadt wort gerekent te leggen 18o wurſt
dende gehouden een zeer oude ſtadt ge van Caſan. Vervolgens zagen we nogh
weeft te zyn, die de Groote Tamerlaen veele eilanden en geboomte in 't water,
zoude verwoeſt hebben: waer van ik eg niet onvermakelyk om te aenſchouwen.
ter geene overblyfſels heb kunnen verne Zoo was ook het groen gebergte, dat we
men. Ook liet de tydt niet toe derwaerts door het geboomte heen zagen. Een uur
te gaen. Zommigen meenen dat er ande na den middagh hadden wy het dorp Sin- Hetdorp
re ſteden en plaetſen hoogerop zouden ge giela ter rechter zyde 3o wurſt van de Singela.
weeſt zyn, waer van eenige overblyfzels laetſt genoemde ſtadt. 'T zelve is groot,
zouden te vinden zyn; dogh alles zonder en ſtrekt zich langs de rivier uit. Een
de minſte zekerheit. Dit wilde men m weinig verder was weder een ander. Bei
evenwel doen geloven, dat er by Zarietſe de worden zy door Ruſſen bewoont. Vee
brokken zouden zyn van een out Kaſteel, le ſchapen weidden hier ontrent. Aen de
en een gedeelte van deſzelfs muur. Ten flinke zyde was laeg lant zonder boomen.
minſte men ſtelt vaſt dat er oude ſteden Ten 7 uren openbaerde zich aen de rech

van belang zouden leggen tuſſchen Caſan terhant het dorp Bektaske, een uur daer De dor

en Aſtrakan, waer van eene genoemt zy na het dorp Nove Devitske-Salo, byzon-Pe:
taske,"#
en
Achtoeba, gelegen by de rivier Oeffa, der groot en dicht betimmert, leggende SEE
waer van ik echter mede niets heb kun- als tuſſchen twee bergen, en ten deeleviske Sa
nen vernemen. Dit alleen, dat tuſſchen daer op, ook tot aen de rivier. Daer inlo.
Saratof en Zaritha aen de andere zyde der zyn verſcheide Kerkjes en een groote to

.rivier Wolga de rivier Oeffa bekent is,
Oeffa.

die ha

TCI).

Wy roeiden al dicht nevens het ge

renloop in de Wolga neemt, en door 't |bergte heen, dat groen en aengenaem om
lant naer Sibirie vloeit. Men weet ook te zien was. Des nagts quam een roei
ſchuit
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ſchuit met Ruſſen na by ons, roepende, en ſoldaten geſtelt om het werk te bevor
van waer we quamen, en waer we heen deren. Het gebergte legt ten Weſten
wilden, en wat vaertuig wy hadden. Wy van de rivier. Ten 2 uren na den mid
gaven hun ten antwoort, dat wy van zyn dagh quamen wy voor de ſtadt Samara, Samara.
Majeſteit quamen, radende hun, ze zou leggende ter flinke zyde Ooſtwaert langs
den van ons afhouden, zoo ze daer niet de rivier heen, ook tegen en op het ge

toe wilden gedwongen worden. Hierop bergte dat laeg en zonder boomen is, ge
verlieten ons deze menſchen, die wy alle lyk N°. 27 gezien wort, ſcheidende des

voor dieven aenzagen, omdat ze geen kans zelfs einde met de ſtadt aen de rivier, en
vonden om buit op ons te halen. Den 12 niet, als anderen geſchreven hebben, 2
zagen we met den morgenſtont weder wurſt van den oever. Aen het einde der
zyts veel gebergte, en op het geen terrech ſtadt ziet men de rivier Samar, daer de
ter hant

# veel ſparreboomen, die wy

ſtadt naer genoemt is. Van hier zegt men

tot nogh toe niet gezien hadden. Hier dat deze ſtroom na 5 of 6 uren weder in
was de rivier geen wurſt breette roejens, de Wolga valt.

Deze ſtadt is vry groot,

Gele

maer zeer diep, zynde dit jaer by uitne geheel van hout, en met ſlechte huizengenheit
der ſtadt,
mentheit hoogh geweeſt, waer door zoo bezet.

Zy heeft eenen houten muur,

veel lant overſtroomt wert, dat zelfs eeni-waer aen verſcheide torens zyn, "inzon
ge rivieren niet te kennen zyn geweeſt. derheit een groote aen de lantzyde. De
De Ruſſen konden my hier van het rech-ſtadt beſlaet meeſt het gebergte. De voor
te beſcheit niet geven, als zynde hier in
zeer onkundigh: en eigenewaernemingen
aen het lant konde ik niet maken, omdat
wy al gedurigh voortgingen. Ten 9 uren

ſtadt daer aen gehecht ſtrekt zich langs
de rivier. Men rekent ze 35o wurſt ge
legen te zyn van Caſan. Als men er voor

byvaert, ziet men de poort, en verſchei

kregen wy Z. Weſt van de rivier aen de de Kerkjes en Klooſters. Als men 25 wurſt
regter hant een vlakte tuſſchen het hooge | van Samarais, ziet men van de rechter zy
gebergte, en aldaer het dorp Siera Barak, de mede een rivier, die in de Wolga
zynde nogh zo wurſt van Samara. Hier loopt, genaemt Askula , daer de Samar
haelde 't volk ververſing. Vorders was de invloeit. Hier verliet ons voor een wy
rivier hier wyder: ook was er een eilant le tyts het gebergte van wederzyden. De
met geboomte meerendeel onder water. ſtroom was hier weder breeder. Na wei

Ten 1o uren zagen wy ter ſlinke zyde in nig tydts kregen we het vorige geberg
de vlakte van 't geboomte eenen hoogen te weder ter rechter hant nevens ons.
rondenbergh , waer op aen twee zyden Ten 6 uren togen we ten Noorden van de
tot boven toe maereenigh geboomteſtont. rivier voorby een nieu dorpje , Imatſik
Men noemt hem Sartol Kurgan. Het genoemt, tuſſchen het geboomte, tegen
byzondere , dat ik hier kon verne het gebergte aen leggende. Het lant was
men, was, dat de Ruſſen wiſten te ver hier nogh als voren, ter ſlinke zyde laeg,

verhael tellen, dat daer een Koning ( anderen

en vol boſch, al veel onder water. Vee

van eenen zeggen een Tartariſch Keizer, genaemt le vaertuigen, de rivier op-en afkomende

TartariMammon) zoude begraven zyn: die wel ontmoetten we dezen dagh, zagen ook
ſchen
eer
met 7o Koningen uit Tartarie den veele uitermaten groote entvogels, wit
Vorſt.
Wolgaſtroom was opgekomen, om ge en bruin gevlakt. Ten 7 uren week het
heel Ruſlant te overweldigen. Dat deze # weder landewaerts, en veel ge
Vorſt hier geſtorven zynde, zyne ſolda oomte ontmoette ons onder water, zoo
ten, die
in grooten getale met zich ook aen de ſlinke zyde, daer wy de Wolſ
ebragt had, in hunne ſtormhoeden en ka Waſſiele of de rivier Waſſiele door De rivier
#
zoo veel aerde tot zyne grafſtede, togen. Dit is een kleene rivier, waer by Waſſiele.
aenbragten, dat deze berg # uit zoude midden in de Wolga een kleen eilant is
# zyn. Een kleen uur van dezen vol hoogh geboomte. Dit vertoonde zich
rg af, neemt een ander zyn begin, ge zeer vremt in 't aenkomen, dogh nade

#

naemt Kabia Gora, of Kabia berg, ſtaen rende, bevonden wy het lang en ſmal,

de vol geboomte, en ſtrekkende zich tot

meeſt al onder water. Ondertuſſchen kre

aen Samara. Ter rechter zyde ziet men gen we het vorige gebergte weder nevens
het gebergte van boven tot beneden zoda ons, met minder geboomte bezet, en roſ

nigh met boſch bezet, dat men het naeu
lyx kan bemerken. Dit boſch beſtaet
meeſt in Wilge-en Elzeboomen. Uit het
schoone gebergte zelf wort veel zwavel gehaelt,

agtigh van koleur. Hier lagh een Stroek
van Aſtrakan, uit welke wy bericht kre

gen dat er nogh 14 andere volgden, alte

mael geſchikt om naer Makaria te varen
zwavel die zoo ſchoon is, dat men die nergens om de jaermarkt, waer van wy gemelt
zoo goet vint. Deze is eerſt voor twee hebben, by te wonen : ook ontmoetten
jaren ontdekt. Nu werken daer aen over we des nagts eenige der zelve. Ten Io

de 4ooo perſonen, zoo Ruſſen, als Cze-uren bevonden wy nogh 6o wurſt van Sa
remiſſen en Mordwaren, hebbende zyne|mara af te zyn by het dorp Perevleko.

Majeſteit van Moskovie daer opzienders|Den 13 hadden we de ſtadt Kaskur ter
ſlin

Kaskur.
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ſlinke zyde ten weſten van de rivier leg- gen dien voor geen gelt verkoopen,) een

gende 120 wurſt van Samara. Zy is kleen meenigte viſch bequam, ſterletten, baer
van begrip, maer met ecnen muur om- zen, fnockcn, en wat des meer is. Vccle
trokken, en met torens bezet, alle van akerboomen deden zich hier op. Ten 4
|

hout, gelyk ook de Kerkjes. Het dorp uren kregen we na het deinzen van 't hoo
of de voorftadt legter benewens : gelyk gelant, vlakte met bofch, dat ook zoo
No. 28 gezien wort. Ontrent een uur was aen de ſlinke hant. Na het trekken

landwaert is nogh een andere ſtadt, ge- voorby verſcheide eilanden, kregen we
Sieſeron, naemt Steſeron, die tamelyk groot is en ontrent 6 uren eenen zwaren ſtorm met
met verſcheide ſteene Kerken verſiert. donder en regen, ryz.cnde de rivier met
Het gebergte hier ontrent is dor en zon- hare golven als een Zee. W§ zetten het
der geboomte, maer landewaert weder ſººn wyl tydts door, maer vonden ons haeſt
goet. Ten 8 uren waren we op het punt genootzackt het anker uit te ſmyten. Dit

daer van by het dorpje Panſiena in de vlak- geſchiedde aen de flinke zyde der rivier,
kalmuk." Ontrent deze ſtreek naer Caſan loo-daer het ſchip zoodanigh tegen den kant
# pen de Kalmukſe Tartaren zeer veel ro- van verbroke boomen acn ſtiet, dat onze
ven, nemende menſchen, beeſten, en al twee roeiſchuiten, en wy zelfs groot ge
ICIl.

wech, wat ze vinden. Een weinig voort-vaer liepen. Want deze vaertuigen zyn
getogen zynde, hadden we de vaert heel maer met een kleen anker verzien , dat

krom en bogtigh tuſſchen vecle byzonder men met harden wint in 't volle water niet
groote eilanden vol geboomte heen: en kan uitwerpen, als zynde niet bequaem
zoo veel water voor onze oogen , dat de om het ſchip te houden. Maer deze ſtorm
rivier Wolga naeulyx te bekennen was, duurde niet lang, en het weder bedaert
Nu kregen wy het gebergte ter regter zy- zynde, trokken we voort. Des nagts

de naderby ons: dat door de groote droog-|leidden wy het ter zelver zyde aen 't lant,
te dit jaer dor en als door de zon verzengt daer we optraden, en goet vier maekten.
ſcheen, dacr het anders met hoogh gras º vonden wy veele Akerboomen, ook
bezet is. Hierom verlangen de lantlui-wilde Rozeboomen, en verſcheide bloc

den zeer naer regen, dewyl ze weinigh men. Nu waren we nogh zo wurſt van
weide voor hun vee kunnen vinden. Saratof. Wy keerden na ons wat her
Ten 4 uren na den middagh hadden wy ſtelt te hebben weder in 't vacrtuig. Maer
het dorp Selo ter rechterhant beneden, we waren daer niet lang geweeſt, of een

het gebergte ten N. Weſten aen de rivier, der vier Armeniſche Ko$stiden kreeg een

zynde 6o wurſt van Kaskur. Hier ont- zwaer overval, zoo als hy te bedde lagh.

Zware

moetten we drie der voornoemde Stroe-| Hy lagh uitgeſtrekt niet anders dan ºhy ackte.
ken, waer van eene aen zyne Majeſteit verſtikt was. In dezen ſtaet bleef hy 2.

behoorde. Hier in waren veele Kaſakſe of 3 uren, na welken tydt men eenigebe
vrouwen, die naer Caſangevoert werden. | weging beſpeurde, dogh zonder ſpraek.
De mannen dezer vrouwen waren in den Middlerwylen tot de ſtadt Saratof gena
voorleden jare om hunne roveryen gevan- dert zynde, leiden wy hem boven op het
en, en alle opgehangen 3 waer van ik in vaertuig. Waerna hy uit den mont eenig

t vervolg ſpreken zal. Binnen een uur dik bloet looſde, dat ons beſluiten deed,
Het dorp tydts zagen we nogh drie andere dorpjes dat hy in de keel iets had zitten, dat hem
Selo.

' leggende aen de rivier: ook ter ſlinke zyde, dus benaeude. Wy derhalven niets anders
Wolska Waſſiele of de rivier Waſſiele , dan de doot tegemoet ziende, zagen in
waer tegen over aen de rivier legt het de ſtadt naer eenen Arts of Wondheeler,
dorpje Nove Derevene of 't Nieuwe Dorp, maer te vergeefs. Ik denkranken geene
behoorende aen Feudor Alexewits Golo- hulp kunnende toebrengen, bezagh ter

win. Dezen nagt bleven we een wyle wyl de ſtadt, die ik gelegen vont in 't Gele
tydts op anker leggen, om het volk, ver-Zuidooſter deel van Ruſlant, ten N. Weſ: ##
moeit van het lang roejen, wat ruſt te |ten aen de rivier Wolga tegen en op het º
gunnen, nadat we nogh 6o wurſt voort- vlak gebergte. De voorſtadt ſtrekt zich
gevaren waren. Den 14 der maent gin- een half uur langs de rivier. Ik daer een
gen we een groote ſtreek Z. Weſt aen, gezicht afnemende, vond ze op de hoogte
hebbende regt in den wint, varende een leggen zonder muren, met verſcheide
groote Stroek met potten voorby, die naerhoute torens. Een quartier uurs van de
Aſtrakan gebragt werden om ze daer te rivier ſtaet een poort, zoo mede cene naer
-

verkoopen. Ten 11 uren hadden we het de ſlinke zyde van de ſtadt afgeſcheiden:
dorp Woskrefinka ter regter, zyde, ge- ook eene ter plaette , daer men na Mof
legen op eenen heuvel langs de rivier 65 kow te lande vertrekt:ftaende van de eene
wurſt van Saratof. Hier vonden wy het tot de andere eenige houte palen. Als men

gebergte ſteil opgaende, beſtaende uit licht aen de andere zyde aen den regter kant
graeuzant, en ſteenagtigh. Hier daeg van de rivier aenkomt, vint men een diep

den verſcheide viſſers op, van wie het volk te , waer in eenige kool-en moeftuinen
voor weinig brandewyn ( want ze mo zyn. Buiten de laetſtgenoemde poort ziet
1Incin
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men het vlakke lant, dat zich verre heen
ſtrekt, en eenen wegh maekt van harden
gront. Van hier gaen alle de Armeni
ſche, Ruſſiſche, en andere Koopluiden,
die te lant van Aſtrakan komen, gemeen

een zyn voorhooft, en zetten hem met

lyk naer Moskow.

het laken in den gront, werpende yder

Men ziet er verſchei

ceſſie naer het opperſte des berghs, daer
het graf beſtelt was. Toen weder aen 't
zingen, en lezen uit verſcheide boeken.
Tans kuſten alle de Armeniers een voor

e houte Kerken, en voor 't overige niets een hant vol zant op hem, onder 't ſlaen
dat aenmerkenswaerdigh is Daer wonen van eenige kruiſſen. Toen volgden nogh
niet als Ruſſen in, die al meeſt ſoldaten eenige andere ceremonien, en men wierp
zyn, waer over een Gouverneur het ge weder een weinig zant, met groot bewys
biet heeft. Voor 8 jaren brandde deze van rou. Eindelyk vulde men het graf
plaets heel af, en is ſedert wederhermaekt. met aerde en ſteenen, en ſtelde aen 't hooft
Stroope. Hier ontrent ſtroopen de Tartaren mee einde een groot houten kruis, nevens drie
#yen der nigvuldigh, en verbreiden zich totaende dwarskruisjes onder elkander gevoegt.
" Caſpiſche zee en de rivier Iaika. Men Daerna wierp men groote ſteenen op het

rekent deze ſtadt gelegen te zyn 35o wurſt graf, en ſtroide rontom het zelve eenig
van Samara, op de hoogte van 52 graden
12 minuten.
zagen hier veele vaer
tuigen leggen met ſoldaten, die naer Aſof
en elders ſtonden gevoert te worden. Wy
trokken nogh voor den middagh hier van

W#

buſpoeder. Voor het laetſte wert'er nogh
een waskaersje aen het hoofteinde gezet.
Deze plegtigheden dus verre verricht zyn
de, kuſten zy alle hooft voor hooft, den
bovenſten ſteen onder het branden van

daen, hebbende, op de rivierzynde, wei wierook, dat daer op gelegt was. Toen
nigh van de ſtadt kunnen beſchouwen dan ſtak men het buskruit aen op de wyze van
alleen eenige torens en 't bovenſte der Ker een loopend viertje. Dit gedaen zynde,
Wert
een glaesje brandewyns aenge
ken, dewyl de voorſtadt dat belette.
Weder in het vaertuig gekomen zynde boden. Al het volk van ons vaertuig was

#

vonden we denkranken in den zelvenſtaet

Doot
eens Ar
meniers.

tegenwoordigh by deze lykſtaetſie, die
leggen tot 3 uren na den middagh, wan zoo droevigh in zyn werk ging, dat op
neer hy den geeſt gaf. Dit ontzette ons het bitter weenen der Armeniers veele der
geweldigh, dewyl hy den vorigen nagt omſtanders hunne tranen niet konden we
aen lant zynde, nogh zoo fris was als ie derhouden.

Rou
mant
daer over

van ons.

Vooral treurden de Ar

Duſdanigh was de uitvaert

van dezen man, dien wy binnen den tydt

begraven zagen.
over het lichaem ſpreiden, en om de bee Van welken tydt drie uren in ceremonien

bedreven. meniers,

die aenſtonts een katoene deken

Van

IO UIren

gezont

Cn

&# nen vaſt bonden. Vervolgens leiden ze

werden doorgebragt. Zyn naem was Pe

een boek op zyn hooft, en een kruis op
zynborſt, en zetten wierookaen het hooft
einde. Toen begonnen er twee uit een
boek te lezen meer dan een uur lang. De
dienaers ondertuſſchen vervaerdigden van
een nieu ſtuk linnen een laken, hemt, en
broek. Hierna roeiden de knegten des
overledenen vooruit om een bequame plaets
te zoeken, daer men hem begraven mogt.
Ondertuſſchen lazen en zongen zy ten

trus Archangel, hoorende te Spahan thuis,
daer zyn vrou en kinderen te vergeefs naer
hem verlangden.
Deze bergh van den anderen afgeſchei
den, was bezet met Aker-Wilge-en El
zeboomen, ook hier en daer met Roze

boomtjes, die vol knoppen ſtonden. In
dien de gront niet zoo zeer verzengt wa
re geweeſt , zouden wy zekerlyk hier
eenige bloemen of kruiden vernomen heb

tweedemael voor het lyk, dewyl de tydt ben. In de laegte der aengelegene ber
naderde om het aen lant te brengen, ge gen konden wy wegens het water niet ko
lyk geſchiedde aen een inham van de rivier men. Dit gebergte wort genoemt Goro
of water, dat over 't lant liep. Het lyk Soponofskie, gelegen 26 wurſt van Saratof. De bergh
ontkleedt zynde wert het hooft gewaſſen, De gelegenheit des zelfs, door my afge- Goro So
en voorts het geheele lichaem: dat ze een tekent, ziet gy op No. 29. Vervolgens Ponofski.
weinig bezyden af op een plank leggende, quamen ons veele aengename gezichten
dennieuwen broek en het hemde aentrok voor, zoo van verſcheide bergen, als vlak
ken. Vorders hingen ze hem een kruis ten, tuſſchen beide gelegen ; daer het
om den hals, dat tot op de borſt quam. ſchoone weder veel toe deed. Des nagts
In de rechterhant gaven ze hem een pater lagen we eenigen tydt op anker. Den 16
noſter met een waskaersje, in de ſlinke kregen we voor ons veel ſteil gebergte,
alleen een waskaersje. Op de oogen lei waer van veele afgebroke ſtukken op den
den ze een plaeſter of doekje, ook een oever nedergeſtort lagen. By wylen was
voor den mont, en beide de ooren. De het veel zandagtigh, zoodat er duizenden
armen ſtelden ze kruiswys over elkander. van zwaluwen hunne holen in hadden,
Toen naeiden ze hem in een laken, en daer ze gedurig in-en uitvlogen. Veele

bragten hem op eenige ſtokken, als een eilanden waren hier weder in de rivier.
berry aen een gebonden, leggende een Ook vertoonde zich de bergh Soloftogori,
karpet of tapyt over hem heen, als in pro of goude bergh; en ten 3 uren na den mid
L
dagh
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dagh groener gebergte met geboomte be- 'zoo dat ze niet door te breken was. Wel
zet: waer tuſſchen een kleene rivier, ge ke dingende acnleider des werx bezeffen

1. rivier naemt Doezinke,

haren loop heeft ten N. de, geraden vondt den ondank, hier uit

halen, te ontgaen, en ftil ten lande uit
#" Weſten naer de Step, dat 25 wurſt is van te
te trekken.

Saroegamis. Hier kregen wy regen, dogh

kort daer aen weder zonneſchyn. Na

Dus verre waren we gekomen met wei

cenige uren ontmoetten we een boſch voor nigh gebruik van het zeil, door den ſter

't gebergte, dat ten deelein 't water ſtondt: ken (troom en hulp der riemen elk etmael
daer door ſtorm by hoogh water twee ontrent 120 wurſt voortgerackt. Den 17
vaertuigen waren in geraekt, die daer nogh trokken we met den morgenſtont door de
ontrent in hun geheel ſtonden. Hieron
trent vonden we eenige huisjes opgeſtelt,
waer in de viſſchers zich bezigh hielden. Eer
de zon onderging voeren we voorby de
De ſtadt ſtadt Saroegamis, eerſt voor vier jaren be

rivier Bobloclea, 9o wurſt van de laetſt

genoemde ſtadt, en ontmoetten een groote
Strock van zyn Majeſteit, die van Aſtra

kan quam. Hier tekende ik een gezicht

af, dat gy ziet op N9. 3o.
Saro-ga-gonnen gebout te worden, en nu al met
Ten 1 1 uren kregen we eenen zwaren
"
meenigte opgemaekte huizen bezet. Zy ſtorm uit het gebergte, hebbende twee
is vry groot, omtrokken met eenen acr mannen aen elken riem genoegh te doen
den wal, daer vlytigh aen gearbeit wert. dat ze aen de zelve zyde hielden, en niet
Daer zyn reets over de 4ooo huisgezinnen aen de ſlinke zyde overvielen. Veel ge
van Moskow komen woonen. De bergh, boomte ſtont hier voor 't gebergte in't wa
waer op de ſtadt legt, is aen derivierhoogh ter: weshalven wy het daer tuſſchen zet
en ſteil, en louter rots. Benevens de ſtadt ten, en ons met touwen daer aen bonden.

ter ſlinke zyde van de rivier ziende, ver

Een uur daernabedaerde het weder. Waer

De rivier neemt men de rivier Kamuſchinka, die om wy voortgetogen ten een uur aen de
Kamu- naer 't Weſten loopt. Men geeft voor ſlinke zyde kregen het groot eilantAlinda-. Het ei.

ſchinka dat zy komt uit de beek Iloba, die in de Loeka genaemt. Waer tegen over het #nt Alin
rivier Don valt, die zich in Pontus ont gebergte met eenen hoek uitkomt, en#"
laſt, en Aſie en Europe afpaelt. Door eencn engen doortogt maekt. Men re-T
deze zelve rivier zegt men dat de Doni kent dit 6o wurſt van Zaritſa. Kort hier
ſche Kozakken met booten zich naer de na raekten wy door een harden tegenwint
Wolga begeven. Waerom deze lant aen den gront. En als we weder vlot
ſtreek zeer gevaerlyk is, zynde mcenig gerackt waren, verhief de ſtorm zich zoo
mael eenigh krygsvolk afgezonden om geweldigh uit den N. Ooſten, waer on
zulx te beletten. Maer dit werkte zoo der veel regen viel, dat we ons verblyf
weinigh uit, dat men beſloot hier een ſtadt gingen nemen aen 't gebergte by eenigh
te ſtichten ; waer door hier ſedert meer geboomte, waer aen we het vaertuig met

veiligheit geweeſt is. Aen d'andere zyde touwen vaſt bonden, en ons met de ſchuit
der rivier Kamuſchinka wort ook een aen lant begaven, dewyl de Stroek door
ſterkte gemaekt, mede met eenen aerden de ondiepte daer niet aen kon komen. Het
wal omtrokken, en dagelyx daer aen ge volk viel aenſtonts aen het maken van vier,
arbeit. Evenwel blyft dit werk ſteken, en bezorgen van de keuken. Ondertuſ
omdat het meeſte arbeitsvolk dagelyx ſchen ging ik op het gebergte om bloe
wechſtorf door de quade lucht, zoomen men of kruiden te zoeken, dogh vergeefs.
meent, van 't lant. Anderzins waren de Daer was niet als dor gebergte, dogh 't
gedagten zyner Majeſteit geweeſt door cene verhevener dan 't andere. Het woei
middel van een rivier in de Zwarte Zee te zoo vervaerlyk , dat men naeulyx gaen
komen. Ik bezagh het begonnen werk, kon. Des vond ik geraden weder naer
en verſtont dat men van meening was ge beneden te gaen. Langs den oever vond
weeſt de ſtadt te bouwen ter plaetſe, dacr ik een ſoort van kleene kapellen, zittende
nu de ſterkte gebout wort, maer dat men op het hooge verdorde gras en kruiden.
om de quade lucht van beſluit verandert Ik vinger eenige van, die op de buitenſte
was. Men was ook bezigh geweeſt met zyde blaeu, en op de binnenfte gefpikkelt
eenen dam te maken van den eenen tot den graeu, of blaeuagtigh waren: hier onder
anderen bergh , om den loop der rivier ook eenige van ſchoone koleur, die ik uit
Kamuſchinka in de Wolga te ſtutten. zinlykheit, omdat ze zoo fraei waren, op
Tot opſchorting of verlaten van dit werk zette, en met my voerde.
-

deed ook veel dat men bevond, hoe reeds

Het weder bleef al duren met koude

de gemackte ſchutſluizen door zwaer wa tot 8 uren des avonts , wanneer het
ter, dat by wylen in grooten overvloedt begon te bedaren , en de wint tot ons
uit het gebergte afſtort, van hare

gront voordeel te wacjen.

Des zeilden we we

flagen werden afgedreven en verbroken. der voort, en quamen des nagts ten 2 uren

Behalven dat de gront onder de opper- voor de ſtadt Zaritſa, daer wy bleven tot De ſtad:
vlakte der aerde geheel fieenigh, ja klip-s'morgens den 18: wanneer wy met het.zarita.
agtigh op vele plaetſen wert bevonden, lopgaen der zon weder van daer voeren.
De
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Deze ſtadt legt op een laeg gebergte. Zy zyde der ſtadt is'er een diergelyk, even
is kleen van begrip, en legt, zoo als my als een ſpitſe lantaern van hout te ſamenge
toeſchcen, in 't vierkant, hebbende eenen ſtelt. De ſtadt is kleen, en met eenen
houten muur , met torens verzien. De houten muur omtrokken, daer verſchei
buitenſtadt ſtrekt zich langs de rivier en de torens aen zyn. Van binnen is niet
ten deele om de ſtadt. De voornaemſte ongemeens. Beneden aen de rivier ſtaen
Kerk, die er in is, is van ſteen, dogh 6 of 8 ſlegte oude huizen. Hier wilden
nogh niet geheel voltrokken. De ande de Ruſſen aenwezen, voor zoo veel ik
re, die men naeulyx zien kan, zyn van merken kon, om eenigh gelt, dat zy in
hout. Ik tekende het gezigt daer van in 't quade weder omgaende hadden verza
't heen zeilen zoodanigh, als het lant zich melt, aen de armen te geven. Aen de

wederzyrs van de rivier opdoet, gelyk op ftadt komende, dreven we door den har
N°. 31 blykt. Zy legt op de hoogte van den wint en ſterken ſtroom een groot ſtuk
48 graden 23 minuten, gerekent 35o voorby: waerom wy het anker uitwier
wurſt van Saratof. Ontrent deze lant pen, waer van het tou, als te dun zynde,
ſtreek waſcht in de boſſchen tot Aſtrakan aenſtonts brak, dat ik al voorſpelt had ,
toe veel zoet hout, waer van de ſteel drie zeggende aen de ſchipluiden, wilden zy
of vier voeten hoogh is. Wat voortge daer aen zyn, dat ze dan het zeil eerder
"Teilant togen zynde, vonden wy het eilant Ser moſten geſtreken hebben, om voor de
"F"pinske ter rechter zydenevensons. 'T zel ſtadt komende het vaertuigh met de rie
ve is 12 wurft, groot. Hier agter is een men te brengen, daer ze het hebben wil
riviertje of beek, komende uit de rivier den. Het werk dus verhoetelt zynde, was
Don , en vloejende in de Wolga.

Maer het volk genootzaekt aen den kant van

dit riviertje verſtond ik dat met geen ſchuit het ſteile ſtrant in 't water te ſpringen, en
jes te bevaren is. De Ruſſen noemen het het vaertuigh met touwen aen lant te ha
Serpienske , gelyk het eilant. Kort hier len, zoo goed als ze konden : toen de
na week het gebergte, en in zyn plaets ſloep te nemen, en het dus weder naer de
quam vlak lant met geboomte, even als ftadt te roejen, aen welker zyde wyte
ter flinke zyde. Ten 10 uren waren wy gen het gebergte bleven leggen. Toen
6o wurſt al voortgetrokken, wanneer het begaf ik my aen lant: maer voor de ſtadts
luſtigh uit den Noorden begon te waejen. poorte komende, verbood men my den
En wy moften meeft Noort aen varen. ingang, dewyl het te lact was, als zynde
Ten een uur vertoonden zich weder twee

den avond al gevallen. De Strelſe ſolda

eilanden ter rechter zyde, en kort daer ten hier leggende, nevens de boeren, ſtie
aen verſcheide andere. Middlerwylen ten de poort voor onze oogen toe, maer
week het gebergte meerder landewaert bragten ons egter broot, bier, melk, en
om, ſtrekkende zich tot aen de ſtadt Tze eieren te koop. Toen yder weder te fcheep
nogar, daer we nogh 4o wurſt af waren. gekomen was, wert het anker vruchte
Hier ontrent was de rivier 3 of 4 wurſt loos gezocht om de duiſterniſſe van den
breet. Ten 5 uren kregen wy vlak voor nacht, en eerſt des daegs daer aen gevon
den wint, die uit den Noortweſten zoo den. Deze ſtadt wort alleen door ſolda
ſterk opſtak, dat men veel werk had om ten bewoont, om de ſtrooperyen der Kal
van 't ſtrant af te houden. Onze eene roei mukſe Tartaren voor te komen, die in 't
ſchuit ook ſtiet zodanigh tegen het roer, lant zich by wylen onthouden, en hun
dat ze vol water raekte, waerom wy het vee daer komen hoeden, dewyl daer goe
tou moſten kappen en die laten zinken: de weide is, ja zelf tot ontrent de ſtadt
hoewel men dit wel had kunnen voorko Samara zich vervoegen. Den 19 vertrok
men, dewyl ik er kort te voren nogh in ken wy des morgens ten zes uren met ſtil
geweeſt was om mynen Jagthont daer uit weder door hulpe der riemen , dewyl de
te halen, zoodra ik er water in zagh ko wint ons tegen was. Hier kregen wy
men : en hem in de andere ſchuit over wel haeſt laeg en ſteil gebergte, even als
te zetten , die beter en grooter was, een muur, boven groen, en aen den oever
gelyk ook eenige perſonen des nagts zandigh, nevens een vlakte, gelyk ook
zich daer in bergden , dewyl het vaer aen de ſlinke zyde, met kleen geboomte
tuigh vol menſchen was. Nu ging de bezet. De rivier vonden we hier ontrent
zon onder , en wy vonden ons voor een wurft breet. Op den middagh raek
Pº addeſtadt Tzenogar , gelegen zoo wurſt ten we voorby den bergh Plowooy, die De bergh
Tzend
van Zaritha , zoo veel als wy dezen zich maer weinigh tydtsaen de rivier ver-Plowooy.
Lar.

dagh voortgekomen waren. Hier zyn-toonde, ſtrekkende zich weder lande
de werden wy gehouden nogh 3.oo wurſt waert in, en leggende 40 wurſt van de
van Aſtrakan af te zyn : leggende de-laetſt gemelde ſtadt. Ten 5 uren bevon
ze ſtadt ter regter zyde aen de rivier op. den we het lant weder terregter zyde een
't gebergte. Het eerſte, dat we hier za weinigh hooger zonder geboomte, gaen

gen, was een wachthuis, dat we maer de ook ſteil af, roſſigtigh zand, en ver
van boven konden zien. Aen d'andere volgens *i.vifery, genaemt Kaflarskie 3
2.

ge*

84

C O R N E L IS de B R U INS

gelegen 40 wurſt van denbergh Plowooy, vaertuigen gehouden aen te komen. Ter
dacr wefëhoonenvifch bequamen, als voor wyl wy ons dan hier ophielden, zeilden

heen. Hier zagen we verder eenen groo 2 vaertuigen aen d'andere zyde der rivier,
ten uitloop van de Wolga, die zich in die zeer breet is, voorby naer Aſtrakan.
het lant ſtuit. Nogh 125 wurſt voort Het welk de wachters ziende, hen acn
getogen zynde, bleven we des nagts leg
gen, gaende den zo met den dagh onder
zeil, en kregen ten 8 uren den bergh Je
noarskie aen de rivier leggende, nevens

ons. Deze ſtreek wort gerekent halver
wegh te zyn tuſſchen Tzenogar en Aſtra
kan. Eenige wurſten nogh voortgeroeit
hebbende, haelden wy weder het zeil op

ſtonts vervolgden met een kleene zeil
ſchuit. Hier vonden we ook twee groo
te Stroeken ten anker leggen, die den wil
hadden naer Caſan. Ten 5 uren zeilden
we met den zelven wint weder voort,

zynde het eilant in een half uur voorby

getrokken. De Wolga vint men hier op
d'eene placts breeder, dan op d'andere:
met eenen Noorden wint, gacnde Ooſt het lant nu heuvelachtigh, en dan vlak,

en O. ten Zuiden aen.

Ten 1o uren ont

ſomtyts met, ſomtyts zonder geboomte,

dekten wy een groot eilant in de rivier trekkende het gebergte, dat daer agter
aen de ſlinke zyde, met een vlak velt zeer legt, zich uit tot Aſtrakan. Ter ſlinke
groen, en met klcen geboomte wederzyts zyde was niet als kleen geboomt of kre
bezet. Nu gingen wy naer onzen wenſch pelboſch langs de rivier. Ten 7 uren
voort, meeſt Zuid aen, en geraekten op voeren we voorby den bergh Pleckon
den middagh ter flinke zyde aen een klee agora, gelegen 22 wurſt van Aſtrakan.
nezantplaets, gelegen 1oo wurſt van Aſ Ten 8 uren vonden we hier een groote
trakan. Aen dezen hoek van 'tlant draeit Strock op de droogte verongelukt, enten
het water zoo ſterk in de ronttc , dat er deele al verbroken, daer evenwel nogh
veele vaertuigen blyven , zynde hier on volk op was. Nu nogh 15 wurſt van de
trent 4o vademen diepte. Na verloop van ſtadt zynde, kregen we de Kerk Saboor
een uur kregen wy den wint uit den Weſ in 't gezicht, dewylze groot en hoogh is.
ten, en gingen Zuid aen , daer ons veel Nu minderde de wint : en wy in deze
ganzen ontmoetten. Ten 4uren quamen filte onzen wegh vervolgende , quamen
we aen een groot eilant, wel 1o wurſt een uur voor middernacht 't Aſtrakan aen:
lang. Aen de ſlinke zyde hier van loopt welke ſtadt zooo of 4oo mylen van Moſ

de rivier zeer breet. Op den hoek van kow gerekent wort, als men clke myl
dit eilant legt een wacht van ontrent 30 voor een goedt uur neemt. Want Kaſan
ſoldaten, die hun verblyf hebben in drie wort gerekent ruim halver wegh van
of vier opgeſtelde hutten. Hier zyn alle Moskow af te leggen.

XVI. H O

O F T S T U K.
Y

Beſchryving van Aſtrakan. Gelegenheit der Tuinen.
nigte van viſſchen. Levensmanier der 7artaren.
Komft
tot Aſtrakan.

Mee

EN
lant getreden Zynde , quam verſtont, en met welke ik gaerne myne
ons voor dat alle de goederen, die

reize verder wilde voortzetten. Hy liet

wy by ons hadden, daer moften
bezichtigt worden ,
geſchiedde,
fchoon myn pakkaedje dacr vanverſchoont
bleef. Ik begaf my zonder dralen naer

§§

den Gouverneur Timafe Ivanewits Urf

fofskie, aen wien ik myne twee vryge
leibrieven benevens den brief van voor

ſchryving van Knees Boris Alexewits
overgaf. Waer van hy den inhout gele

De
ſhry-zen hebbende, my met groote beleeftheit
ver wel

zich dit wel gevallen, en gaf aenſtonts
laft tot het halen van myn goedt van de
ſtrant, zonder dat het zou onderzogt wor
den, en liet het vervolgens in myne her

bergh brengen, te weten in de Kº:
ſera, daer de Armeniers gewoon zyn hun
verblyf te nemen, en waer in de voor
noemde Jacob Daviedof en ik te zamen
een bequame kamer namen. De middagh
was naeulyx voorby, of daer quamen agt

ontfing, biedende my huisvefting aen , of tien perſonen my geſchenken brengen
Deze beſton
gen van
den Gou ben, zoo langh myn verblyfdaer zyn zou. den in een vaetje brandewyn, twee fleſ
Werneur.
oor deze vriendelyke aenbieding be ſen met een beter ſoort van brandewyn,
dankte ik hem, zeggende die niet te kun een groote kopere vertinde vaes met roo
nen aennemen, omdat ik liefſt bleef by het den wyn, een diergelyke met Mede, een
gezelſchap der Armeniers, welker tael ik even groote met ſchoon bier; vier 9.

ontſan- nevens alles wat ik mogte van doen heb wegens den Gouverneur.

rQQ

.

R

-

E
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brooden, twee ganzen en verſcheide hoen
deren. De brengers, dien ik uit erkente
niſſe volgens gewoonte eenige vereering
deed, vertrokken zynde, quamen twee
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nam van de ſtadt om te gaen, digt aen

de rivier, op of tegens de hoogte, en van
daer hooger op naer de Kraſnie warate of

Roode poort, die op de hoogte der ſtadt,
ſoldaten met musketten gewapent, laſt en den uiterſten hoek legt. Van deze
hebbende om dagh en nagt voor myn ka gaet men landewaert naer de Gietnie wa
merdeur de wacht te houden. Deze wer

rate of Poort van het Koornhuis, die

den om de week verwiſſelt. Hier by
zond men my eenen Rus, die onze tael
wel verſtondt, die dienende voor ven
drigh, my daeglyx verzelde, om , waer
het mogt te pas komen, my voor tolk te
dienen. Nogh zond de Gouverneur my

geſloten is, zynde binnen aen dezelve nogh
een poort, die in het Kaſteel komt, waer
door men in-en uitgaet. Dit koornhuis
ſtaende buiten de ſtadts muur is met eenen

diergelyken muur omtrokken. Vervol
gens gaet men aen de A4otſagoſtkie warate

eenen knecht, om my op te paſſen. Want of Motſagoſtkie poort : by welke een
ik had om verſcheide redenen een eenig houte poort is, die buiten de ſtadts muren

perſoon van hem geeiſcht, daer ik dienſt ſtaet, nochte onder de ſtadts poorten
gerekent wort. Zy wort genaemt de

van hebben mogt. Terwyl dit geſchied
de ontfing de Gouverneur tyding dat zyn
Czaerſche Majeſteit op den eerſten der
Schans maent Mei de ſchans ter Nyen, den Zwe
ter Nyen den toebehorende, ſtormender hant had
VeroVert
ingenomen, en daer in gevonden 8o ſtuk
door den
ken kanon, 8 mortiers, en eene bezetting
Czaer.
van 35oo weerbare mannen, dien het ge

Tartariſche warate, dewyl aen die zyde de
Tartaren zich onthouden: waerom in de

zelve altydt een wacht van Ruſſen is. Van

daer komt men aen de Reſoltiſſue poort,

en zoo tot de Wiſneſenske. Tuſſchen de
ze twee poorten zyn twee torens op de
muren 3oo ſchreden van elkander ſtaende.
rucht liep dat zyn Majeſteit hunne vryheit Van daer gaet men weder naar de rivier,
gegeven had.
en voorby de Spaskie poort, die digt aen
-

Dus bezorgt zynde van den Gouver de rivier ſtaet. Dan volgt de Iſadniepoort,
neur begaf ik my tot het bezichtigen van
de gelegenheit der ſtadt, waer van ik u
de
hier mede deel. Zy is
Gele
gelegenaenden
ooſtkant
der rivier Wolga,
genheit
der ſtadt. zynde voordezen met de aenpalende lan
den onder den algemeenen naem van

#

buiten welke de viſchmarkt is: daar ook

broot, groente, en andere eetwaren ver
kogt worden. Dan ziet men eenen toren
aen den muur, en vorder de Garenskie

poort. Buiten deze is de Houtkoopery,
en de wooninge van alle brootbakkers, #
Scythie bekent geweeſt. Maer nu noemt in de ſtadt niet gedult worden. Hier acn
men het gene tuſſchen de Wolga, Jaika, volgt de Kabatskte warate of kabaks poort,
en de Kaſpiſche zee gelegen is, Nagaja. zynde tuſſchen deze twee gemelde mede
Het lant ook worr Aſtrakan genoemt een tooren aen den muur.

Zes dezer

naer de hooftſtadt, zynde voor dezen een poorten komen aen de zyde der rivier,
Koningryk geweeſt ,
in het twee behooren er aen 't kaſteel, dat me

#

Aſiatiſch Tartarie by de grenzen van de voor den muurder ſtadt gerekent wort.
Ruſlant, aen den voornaemſten arm der Dan is er (want het kaſteel heeft er drie)
rivier Wolga, die van daer na eenige nogh een derde poort , maar die komt in
uren in de Kaſpiſche zee vloeit. Van de ſtadt, en wort genoemt Prieſtniskinske
welke waerneming des tydts wy in in 't of Reine poort, ſtaende regt over de Ba

vervolg ſpreken zullen. Zy legt op 46 ſaer, genaemt Bolsjaulits of groote ſtraet:
raden, 22 min. op een eilant genaemt waer in de voornaemſte winkels der Ruſ
, dat aen # lantzyde door een ſen en Armeniers zyn. Als men door
De hooft
kleene rivier van 't vaſte lant geſcheiden deze poort in het kaſteel komt, heeft erk.
is. Het eilant is ook niet groot , kun men aen de ſlinke zyde de Kerk Saboor,
nende dat in weinige uren omgegaen, en of Hooftkerk, die voor vyf jaren begon

#

de afſcheiding daer van uit de ſtadt van nen is gebout te worden op koſten van

#

een hoogh
gezien worden. Naer den Metropolit Samſon. Deze Prelaet
't Ooſten is het beſte lant tot aen Jaika. heeft zyn eigen recht over de Geeſtely
Ten weſten is een groote vlakke heide, ken, ook zyn eigen Prikaes of kanſelerye
die men zegt dat zich wel 70 mylen of aen zijne woning. Hy is ook Metropolit
uren verre naer Pontus ſtrekt, gelyk nogh over Tirk, een ſtadt onder 't gebiet zyner
eenige uren verder naer 't Zuiden tot aen Czaerſe Majeſteit, gelegen aen gins zyde

de Kaſpiſche Zee. Van deze lantzyde komt der Kaſpiſche zee, aen 't Serkaſſe gebergte
het beſte zout, dat door geheel Ruſlant 7oo wurſt van Aſtrakan gerekent. Als
men in het voorleden jaer het bovenſte
werk wilde op den Koepel ſtellen, viel
ven ſteenen muur. Haer omkring is wel een gedeelte daer van in door de zwak
Poorten een uur groot.
Zy heeft tien poorten: heit der grontveſting. Weshalven men
der ſtadt.aen welker eene, genaemt de Nikoolſke genootzaekt was het werk te veranderen:
warate, of Nicolaes poort, ik een begin en nu is men bezigh met het bovenſte daer
L 3
oP
VervOert WOrt.

Deze ſtadt is omtrokken met een bra
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op te zetten, het welk beſlaet in vyf to-wyn, bier, en Mede verkocht wort, en
rentjes met Koepels , daer Kruiſſen op de derde heeft het bewint over de Viſſe
moeten ſtaen. Deze kerk beſlaet in den ryen zyner Majeſteit.
omkring, die vierkant is, 2oo ſchreden, Buiten de ſtadt ziet men aen gene zyde

zynde voor 65 ſchreden brect, en de zy- der rivier een frai ſteenen Klooſter ge

den 47 langh flaende het agterfte van nacint Juanke Afanajir

dacrenboven

het gebou ten deele binnen den muur van nogh 2 andere Klooſters, nevens vcle

't hof des Metropolits, dat wel het voor-voorſteden of Slaboden, waer van de voor
naemſte gebou dezer ſtadt is, zynde groot naemſte en grootſte is daer de Soldaten in
en onbekrompen van ſteen opgehaelt.j wonen, die dacrom de Soldactſe Slabode

Weinigh van daer op het fraeiſte der genoemt, wort.

Deze legt ten Ooſten

vlakte in 't kaſteel heeft de Gouverneur van de ſtadt benevens de rivier Koetoe

zyn hof: dat ook ruim en groot, maar me, die in de Wolga loopt.

Een an

van hout is opgemackt, in 't byzonderdere wort geheten Balda, daer de ſmak
met zoodanig een muur omtrokken. Het ken leggen zijner Majeſteit. Deze legt
heeft twee poorten, een voor-en achter recht tegens over de ſtadt.

Men heeft

poort. Buiten den omtrek van 't hof ſtaet er ook de Caſauſc Slabode, de Siepie

de hofkerk of hofkapel. Tuſchen de lewe Slabode, daer alle foorten van nien
voorpoort, die altoos met wagt bezet is, ſchen wonen, en de Tartariſche Slabode,

en de woning des Gouverneurs is een die afzonderlyk ſtaet, en voor het grooſte
fiacie vlakte. De omtrek van 't Hof gedeelte van aerde en leem opgebout is;
wort genaemt Iwan Bogasloof. Binnen welk leem op de wyze van groote ſtee
in de woning zijn veele vertrekken, luch- nen in de zon gedroogt wort. In duſ
tig en acngenaem gemackt, vooral een danige huizen wonen zy by wintertydt.
fracie groote zael hoogh van verdieping, Want des zomers zyn zy in 't velt. In
en hierom omringt van zeer aengename den voorleden jare is deze ſtadt, tewe
gezigten. De voorpoort van 't kaſteel is ten binnen den ſteenen muur, ontrent
met wagt bezet, waer aen het wagthuis half afgebrant, zoodat ze voor een ge
der ſoldaten is. Men ziet hier veele ſtuk

deelte nogh over hoop legt, hoewel on
ken geſchut. Ter rechterzyde intreden dertuſſchen veele huizen weder opgezet
de vint men de Kancelerye, van fteen ge zyn.
bout, en in verſcheide vertrekken beſtaen

Nadat ik de nieuſgierighcit myner oo

de. In het vertrek daer de Gouverneur gen voldaen had, verzogt ik verlof van
den Gouverneur om af te tekenen het
zit ſtaet een tafel met root ſtof bekleet.
De Kerk
Ifdwie

ſinje.

De voornaemſte kerk buiten de Saboor is geen my wel gevallen zoude, en ver

de Iſdwieſinje van ſteen gebout, en met kreegh het. Toen begaf ik my met een
witte kalk beſtreken.

De Koepel is ver- roeibalk op de rivier, om het gezicht

i.
, gelyk het kruis, dat drie vademen der ſtadt op de beſte plaets te verkiezen,
oog is. De onderkoepel is groen, gs- maer de ſterke ſtroom was oirzaek dat ik
lyk ook de onder-en bovenkoepel van den niets kon verrichten. My wert dan door
Alle de andere kerken yºgini des Gouverneurs een grootcr bark

kloktoren.

van hout. Zoo zyn ook de klooſters het gerect gemackt en met een anker verzien.
Troytſche Monaſtir en het Pettenske, dat Maer de opkomende regen maekte myn
een Jufferenklooſter is.

voornemen weder vruchteloos :

totdat

Op de Bafaer of markt der Tartaren het weder na den middagh opgeklaert
#aren wert des morgens alles verkocht, daer zynde ik myn werk acnving, en des an
Ruſſen en Armeniers dan mede hunnen deren daegs voltrok. Het gezicht der Deſtadt

Markt der

-

-

-

handel dryven: maer na den middagh niet,|ſtadt vertoonde zich van de plaets, daer #
dewyl dan de Ruſſiſche markt aengaet, de ſmakken lagen, zeer fraei en kennelyk. kent.
waer zich de Armeniers ook bevinden. Waer naer ik myne tekening richtte, ge

Maer de Indianen doen hunnen handel in lyk op N°. 32 te zien is, zynde alles
hunne woningen binnen de karwanſera. |door cyffergetalen onderſcheiden.

Dus

Wat de itadt verder aengaet, de verbeelt Nº. 1 het Iwaniske Afonaſtir, of

Straten, ſtraten der zelve zyn meerendeel ſmal , St. Jans Klooſter: 2 l/teſniſentke, of
dogh by droogh weder wel te be- het Klooſter van Chriſtus Hemelvaert:
gaen, by nat weder niet, dewyl alle de | 3 Wieſmiſſenke warate , of Hemelvaerts

aerde zoutagtigh zynde dan in ſlyk ver-poort , zynde de twee gemelde Klooſters
keert, dat weder opgedroogt door zyne buiten de ſtadt: 4. de Smolenske Kerk.
ziltigheit wit uitſlaet.
Regerin
ge.

r. Spaske monaſtir, of het Klooſter van

De Regering beſtaet in den Ondergou-Chriſtus verbeelding op den doek. 6. De
verneur , , en drie Burgermeefteren, die Kerk Aresjetwa : 7. het Amoofna of
niet in 't kaſteel, maer in de ſtadt wonen. |Raethuis : 8 Dwigſfinje 't ſirko , of de
De eerſte Burgermeeſter neemt de zaken | Kerk van de bootfchap aen Maria : 9 de
op het Raedthuis waer : de tweede heeft | Kabakspoort : 1o Kreml of 't Kaſteel,

opzigt over de kabakken, daer Brande-ldaer zyn muur in de ſtadt zyn begin
1hCCImht .

·

•

|-

,

*

~~

-- º--:

r.

…“ .
，,
，-- ,- ！
…

…-

-

|-

•|----·|-•

|-

|-!,

-*ae

-

Ä0rt; en

de Vi.
ºyd:
ºſter ge

ÇÏen
US vele

dewi.

litni
Sibok
Ooſten
Kote.
tº it.
k ihik

tº kg:
In heeft

Sºt.

10 mën

\bod,
goº:

'0Ut Is;

tkt
In dſ.

(C

£nydi.

|t. In
[CWC

ſllrcnt

ge

|m

clon
gezet
Cr 00

lf van
n het
WCr
*

[ Cen

licht
7th,
It ik
door
bark
ien.
lyn

dat
ert
lm

er D:

;

ºra！
K. K.I.
2
2S
lS

pf
f

}
-

:

**

: ſ&

+& \

Aat *
vrºr. De ------

£ ,

∞
x, ，

-"

1

… -PU

-

-- -- - - - -

*

· *

R

E

I

Z

E

N.

87

neemt : Klocknitſe of Klokketoorn : 12. gehuil maekten, dat het niet te begrypen van hon
't ſtasloent, of toren van 't uurwerk, die was, maer dat men ſedert dat de plaets den:
beide aen de Saboor behooren: 13 Saboor Was overgegeven, geen van die dieren we
of de Hooftkerk: 14, het Troytſe Kloo der vernomen had.

ſter: 15 Nikooske poort: 16 't Hof des . Wat het Krygsvolk aengaet, dat hier
Gouverneurs : 17 Ivan Bogasloef, een is , het regement van gemelden Heer de
Kerk naer eenen Heiligh zoo genoemt: Wigne beſtaet in 1ooo mannen, de Offi
18 Woskriſſinje 't Sirko, of Kerk van Chriſ cieren uitgezondert, welke zyn 2 Ma
tus verbeelding in den doek: 19 de roo joors, 5. Kapiteins, 1o Lieutenants, en
de Poort, die de uiterſte is aen de rivier, 19 Vendrigs, wordende de Sergianten en
die zich naer de Kaſpiſche zeeſtrekt: zo
onder de gemeenen gerekent.

#

de Wolga, aen welker gene zyde deſmak De Moskoviſche Strelſen beſtaen in 6oo
ken leggen regt over de ſtadt: waer van
'er twee in den gront leggen en verrotten
door de quadebeſtieringe van eenen Meier,
Hamburger, die hier de rol van Zeeka

man, waer van elk hondert door een Ka

pitein en twee Sergianten gecommandeert
wort. Nogh zyn er drie Regementen elk
van 3oo man, alle Strelſen in dit geweſt
pitein ſpeelt. Hooger of verder op de ri geboren. Elk regement wort door eenen
vier lagen
15 ſmakken, in dit jaer Hooftman als Overſten gecommandeert,

#

Caſan gekomen. In deze ſtreek, ge waer by zyn 3 of 4 Stolnicken, als Ka
ogh zyn er 2 regementen te
lyk ook aen d'andere zyde der ſtadt, ziet piteins.
men veele galgen, waer van elk geſtof paert, elk van yoo man, alle Ruſſen die

Galgen. van

feert is met zes Kozakken , alle door de hier geboren zyn.

Ruſſen naekt uitgekleet, die hunne klee
deren op de markt verkogt hebben. De
ze lichamen zyn door de zon zoo zwart
gedroogt als pek , akelig en naer om te
aenſchouwen. Die digtſt by de ſtadt wa
ren opgehangen, zyn al meeſt door hun
ne vrienden van de galge genomen. De

Deze worden gecom

mandeert even als het voetvolk , zoodat

het getal der ſoldaten ſamen op 35oo man
loopt. By het regement van den Heer
Wigne zyn 13 ſtukken geſchut, by de

andere minder naer gelang der koppen,
daer ze uit beſtaen.

De levensmiddelen zyn alle hier over-over

ze menſchen, benevens eenige overgeloo vloedigh, als men uitzondert het koorn, #
pene Ruſſen van Aſtrakan, die tegen zy dat van Calan en elders hier gebragt wort. venſmid
En
ne Czaerſe Majeſteit rebelleerden, ont Vleeſch is er wel te krygen, ook viſch. delen,
hielden zich in het lant Gragan, genoemt De voornaemſte viſſchenzyn hier Baloege,
-

-

naer de rivier, waer aen het gelegen legt. die een of twee vademen langh zyn. De
Zy hadden by zich drie ſtukken geſchut, grootſte ſoort der Sterletten is ruim een el
en twee vendels. Maer 16 dagen bele langh. Deze Sterletten worden voor de
gert zynde geweeſt, moſten zy zich, hoe beſte viſſchen van geheel Ruſlant gehou

dapper zy ook agt dagen lang gevochten den, zoodat men in Moskow bywylen 5, Sterlet
6, ja 7 roebels voor eenen, als hy leven ten in

hadden, op genade en ongenade overge
ven. Welke overgave geſchiet is in den
Rebellen voorleden jare den 1o Auguſtus. De man
geſtraft. nen altemael werden langs het Ruſſiſche

digh is, betaelt, waer van ik getuigenis grootcag
tinge.

draeg, daer ik hier eenen levendigen voor
2 of 3 ſtuivers koopen kan.

Men bereit

gebiet, daer ze meeſt gerooft hadden, deze viſſchen als den zalm, en braetze ook
ook veele tot Aſtrakan opgehangen, en wel geheel. Zy zyn zoo aengenaem ,
dertigh der voornaemſten naer Moskow dat ik niet weet oit lekkerder viſchge
gezonden, daer ze ten deele onthooft, rechten geproeft te hebben. Men vint'er
ten deele gehangen zyn. De vrouwen en twee ſoorten van. De eene is langer van
kinderen zyn gezonden naer Caſan. By bek dan d'andere. Daer is veel overeen
deze verovering was tegenwoordigh de komſt tuſſchen dezen viſch, en den Steur,
Serkaſſe Vorſt Knees Aldrige Chan Bola
tuwits met zyne Tartaren 4oo in getal,
nevens den overſten Lieutenant, die als
Overſte het bevel voerde, genaemt Lau
rens de Wigne, Zwitſer van geboorte,
met 1ooo Ruſſen, waer by quamen nogh
5oo Strelſen, ſtaende onder vier Hooft

gelyk getoont wort op No. 33. Uit zin
lykheit droogde ik er twee om te be

waren. De Sevroeken zyn als de Steur,
dien zy Aſſettrine noemen. Van de Bel
loege, Aſſettrine, en Sevroeſine wort de
meeſte Kavejaer gemaekt , en van hier
naer andere geweſten verzonden. Dan

officieren , hebbende het regement van heeft men hier Soedak, eenen zeer goeden Soedak.
de Wigne 14 ſtukken geſchut , en twee viſch, en bequaem om gegeten te worden
mortieren, en de Strelſen 8 ſtukken ge op die wyze als wy den Kabeljaeu toema

Vremt

gehuil

ſchut. Hoewel deze eerſt aenquamen , ken. Veel Snoek is er ook, nevens Baers,
toen de plaets al verovert was. De Heer en dergelyke kleener viſſchen, eenige ge
de Wigne verhaelde my dat, zoo lang de lykende Haring, andere zynde als groote
belegering duurde, ontrent middernagt Bleyen. De grootſte en ſlegtſte zyn Mo
400 of 5oo Sjackallen of wilde honden diene, die eenen dikken kop hebben. Al
zich by een zamelden, en zulk een naer le dagen wort'er tweemalenviſch termarkt
ge
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gebragt, des morgens, en des avonts. En vierkant 40 voeten.

De Armeniers dit

al die niet verkogt wort werpen ze voor voorbeelt volgende , maken nu ook zulk
de zwynen en andere dieren, omdat er een gebou , dat wel zoo groot zyn zal.
zulk een meenigte alle dagen in dezen En men ziet de grontleggingen daer van
viſchryken ſtroom Wolga gevangen wort. reets een mans lengte hoogh gerezen.
Ik had hier nogh maer weinigh dagen Deſhry.
Men ziet de gemeene luiden op de markt
als my de Ondergouverneur Me ver be.
het broot, dat daer verkogt wort, tegens
den
viſch verhandelen, krygende voor een kleen kicte Iwanits Apochtim liet aenzeggen, zoekt
Onder

jº

dat ik hem zoude komen bezoeken.

ſtuk broot, dat er mede goedt koop is,

Dit

drie of vier vifichen, die eenen voet langh deed ik den volgenden dagh daer aen, en gouver
zyn. Wyders is hier alle ſoort van Bracſ vond ter goeder geluk daer ter plaetſe den
ſem en Karper, en de beſte levendige Ster Gouverneur met zyn huisgezin en ander
let , ook Sevroek. Ik kogt'cr ſomyts gezelſchap, waer onder eenige Juffrouwen
eenen zoo groot als een gemeenen Kabel waren op de Duitſche manier gekleet, en
jaeu buiten van de viſſchers voor 5 of 6 met Duitſch tooiſel op het hooft geſiert,
Incuſ.

ſtuivers, waer uit men kan afmeeten, hoe die vaſt gereedt ſtonden om haer afſcheit

het met de ſlegte ſoorten gaet. Nogh te nemen. Men wert my in den voorhof
vond ik hier een ſoort van kleenen viſch, gewaer, daer een Karos of twee met paer
Vioenie.

dien de Ruſſen Vioente noemen , zynde den ſtondt. Wacr op men my º
drie duim breet, langh , en rond. Men verzogt boven te willen komen. Nadat
meent dat deze noit grooter worden. Wy
vingen die op een afgeſcheide plaets, dacr
een kleene loop van een rivier zyn koers
hadt, en zich ſtuitte tegens het lant, als
in ecnen kleenen put. Hier ſchepten wy
de zelve met een zeef, en kregen er in
korten tydt zoo veel als wy begeerden,

ik daer beleefdelyk ontfangen, en met
wyn en bier befchonken was, gaf de Gou
verneur te kennen wie ik was, en hoe ik
niet alleen hem was aenbevolen van Knees

Bories, maer zelf van zyne Czaerſe Maje
ſteit. En zich daer op tot my wendende,
Ik verzoek, zeide hy, dat gy my daeglyx

van verſcheide ſoorten, veel al als kleene komt zien, en my afvordert waer mede ik u
dienen kan.

voorentjes. Ik behielt'er eenige in Spiri

Nadat ik hem voor deze aen

tus, daer toe bereit, ook kleene Soedak bieding bedankt had, vertrok hy met zyn

gezelſchap. Waer op de Ondergouver
neur my binnen geleidde nevens mynen
Daviedof, en cenige Per
ſiſche ververſchingen deed voorzetten,
onderhoudende my met een minzaem en
vriendelyk geſprek volgens zyne aenge

jes, denkende daer nogh andere kleene
ſoorten by te zullen krygen. Waer toe
ik verſcheide malen met eenige vrienden
ben gaen vifichen, dogh vergeefs, gelyk
ook de viſſchers, door my daer toe gelaſt,
ook verlore moeite deden, brengende niet
als viſſchen, die te groot waren om met

!º

bore vriendelykheit en vrolykheit.
My in de volgende dagen verledigende Tuinen,

my te voeren of te verzenden.
Buiten deze ſtadt wonen veele Arme

om de buitenplaetſen te bezichtigen, be
niers, beſtaende hun getal in ontrent 40 vond ik dat de meeſte tuinen beſtonden in
huisgezinnen met vrouwen en kinderen: wyngaerden, en eenige vruchtboomen,
die binnen, als gezegt is, hunne winkels dragende Appels, Peeren, Pruimen en
hebben. De Indianen blyven in de Kar Aprikozen, dogh maer gemeen en niet
wanſera, daer ze ook hunnen handel dry roemens waerdigh. Echter zyn'er uitne Water
ven, zynde niet minder in getal, dogh mende Watermeloenen, veel beter geacht meloe
zonder vrouwen.
dan die in Perſie en elders groejen. Ik
Deze plaets is vry groot, en met eenen merkte hier aen dat men de wyngaertran Wyn
Iyen,

ſteenen muur omtrokken in het vierkant

ken tot de hoogte van een mans lengte liet gaerdcm.

met verſcheide, dogh twee voorname
poorten met wagt voorzien, die desavonts
op zynen tydt geſloten worden. Hier
onthouden zich alle de Armeniſche Koop

opwaſſen, en in die zelve hoogte hielt met
die jaerlyx te ſnoejen. Ter zyden worden
palen gezet, waer op ſtokken gelegt

worden, waer aen de takken vaſt worden
luiden, die nu en dan aenkomen, waer gebonden. De druiven hier aen groeien

onder ik ook was. Eenige Armeniers ook 'de, zyn alle zwart, ten minſte zeer don
wonen hier, en hebben er hunne winkels. ker blaeu, dogh tamelyk groot, zoo als

Elke party heeft zyn Chan of afgezonder-men my onderregtte, dewyl het nu geen
de plaets. Die der aenkomelingen is van tydt was om er gezicht of ſmaek van te
twee verdiepingen hoogh, hebbende voor hebben. De druiven die van de weinige
Verblyf
de vertrekken een galery. De verblyf wyngaerden komen, die byzondere luiden,
|aetfen
plaetſen
der Indianen aen de andere poort, zco Armeniers als anderen tocbehooren,
der India
zyn alle van hout. Maer dezelve hebben, worden al meeſt verkocht. De andere
nen en
|

Arme
niers.

daer tegenwoordigh een º fleen wyngaerden behooren meeft aen den
opgerecht om het gevaer van rant, dat Czaer , tot wiens voordeel de wynen

de houte gebouwen onderworpen zyn, verkogt worden. Zy zyn roodt en niet
van binnen breet en diep,beſlaende in het onſmakelyk. De aerde, waerin de drui
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ven groejen, is zeer zandachtigh. Dogh Zen, en weinige anderen, door den Heer
dewyl daer ontrent water vloeit, zyn alle de Wigne verzogt, nam ik op zekeren
de tuinen van groote putten verzien, in dagh het vermaek van met een vaertuig,
Kanael, welke het water door een kanael in den eerſt nieu gemaekt, de rivier over te ſte
gront wort ontfangen, en dan uit denput ken. Dit had 24 riemen, waer aen 44
door middel van een groot radt, waer aen ſoldaten roeiden. Dus voeren wy voort

eenige houte kannen gebonden zyn, die onder het geſchal van 10 of 12 ſpelers,
het water ſcheppen, in een houten goot die op fluiten en pypen ſpeelden, en op

overgebragt, waer mede het den ganſchen trommels naer de Duitſe wyze den mars
tuin door geleid word. Deze radengaen ſloegen. . Wy geraekten door hulp van
altemaelom, getrokken door een Kameel. 't zeil, dewyl de wint diende, 7 wurſt

De tuinen leggen 2 of 3 wurſt van de ſtadt van de ſtadt tot aen de plaets, daer voor
af, wordende dagelyx nogh al vermeer dezen de oude ſtadt geſtaen heeft, nu on

dert. Dewyl ze als open aen de wegen trent 1 zo jaren geleden, maer waer van
leggen, heeft men wachthuisjes gemaekt nu niets meer te zien is. Ik vont daer in
op verhevene palen, om door goede wacht d'aerde nogh eenige gebeenten. In dit
het ſtelen voor te komen. Men zeidemy gebergte heeft men voor 7 jaren ſalpeter Salpeter
dat het al meer dan 1oo jaren geleden was, ontdekt, waer op men begon te arbeiden oºk,
ſedert men die wyngaerden had begonnen met veel gevolgh, zoodat men nu ſterk
te planten. En voor de eerſte aenleggers bezigh is met het te bereiden. Deze plaets
daer van worden de Perſiſche Koopluiden legt ten Ooſten van de ſtadt aen de ſlinke
gehouden, die ze uit Perſie hadden me zyde van de rivier, te weten als men van
degebragt.
de ſtadt af komt. Wy begaven ons we
De ſchry- Op zekeren dagh beving my de luſt van der te rugh in zeer ſchoon weder onder
#den te gaen begroeten den Heer Serochan het opklinken der ſpeeltuigen, nemende
ZoeKt
ZE" Beeck. Deesafgezonden van den Koningh ondertuſſchen het vermaek van naer dui
ſen afge- van Perſie aen de Kroone van Zweden, ven te ſchieten , en de ſmakken te be
zant
was tot Moskow drie jaren langh als in zichtigen, die aen den anderen kant lagen.
-

verzekering gehouden om den oorlogh , Voor de ſtadt komende hadden wy, ge
tuſſchen den Czaer en den Koning van lyk in het afvaren, veel bekyk van de
Zweden, wordende hem om deze reden menſchen. Dus eindigden wy # ſpeel
niet toegelaten door Ruſlant te trekken. togt met het vallen van den avont.
Hy had ontrent 6o perſonen in zyn ge
Den 4 der maent Juny was hier des
volgh, en was nu even voor my van Moſ nagts een zwaer onweder, waer door een
kow herwaert vertrokken. Hy ontfing groote Stroek met hout geladen voor de
my zittende op de Safa volgens de Ooſter ſtadt zonk. Daer waren 71 menſchen op,

ſe wyze met groote beleeftheit, biedende
my Kaffee en Kullabnabat aen, welk laet

waer van 29 verdronken.

Den 6 quamen hier 8 vaertuigen uit
ſte een witte aengename drank is, van Perſie aen, 4 Ruſſiſche, en 4 Mahome
taenſche, van welke voor weinige dagen
# ſuiker en rozewater. Hy was een
5 maekt man, vriendelyk van opzicht. Zyn al eenige Armeniſche Koopluiden voor af
baert was van zyne ooren af met de kne met kleen vaertuig hier binnen gekomen
vels aen elkander, ontrent een vierde deel WarCn.
van een elle lang benevens de kin, daer Terwylik hier was, volhardde de Gou
't haer was afgeſchoren. Op 't hooft had verneur in my beleeftheden te bewyzen,
hy een # witten Mandiel of Tul zendende my dikwyls geſchenken, my
bant. Zyn kleet was een Kaſtan of rok, in zyn hof met drank en Perſiſche en an
zynde de middel omwonden met een gou dere verſnaperingen onthalende, en my
den doorwerkten ſentuir, of 't Serlasje, ter perſſende te eiſchen het geene, waer me
rechter zyde had hy een ſchoon Gansjaer. de hy my dienſt mogt kunnen doen. Van
Hy rookte met de Kaljan Tabak op de Per hem dus gedrongen eiſchte ik echter niets

##

ſiſche wyze. Aen beide zyne zyden ſtont dan bier, dewyl geen bier zoo goet als het
een van zyn volk, waer van die aen de zyne ergens voor gelt te bekomen was ,
ſlinke zyde ſtont, gewapent was meteenen waer van hy my dan dagelyx verzagh. Hy
grooten ſabel, waer van de greep zich uit begeerde ook, dewyl ik hier nogh eene
eenen rooden zak vertoonde. Onder het wyl te verblyven hadt, dat ik hem en zy
# verzogt deze Gezant myof ik met nen zoon zou ſchilderen, dat ik hem ook
em de reize naer Spahan wilde doen, niet weigeren kon. Hy ondertuſſchen be
voor welke aenbieding ik hem bedankte. ſpeurende werwaert myne zinlykheden
Middlerwylen bezogt ik den Heer de ſtrekten, zond my al wat hy maer beko

Wigne, eenenman van brave hoedanighe men kon om my dienſt te doen, onder
den, daerna ook den Kapitein Wage andere dingen ook eenen fraejen vogel,
naer, die my op myne aenkomſt had ver dien ik geſchoten in de vlerken nogh le
welkomt, en met my uit vermaek dik vendigh ontfingh. Hy geleek eenen Rei Vremde
wyls naer buiten gereden was. Met de ger van lyf en re, , maer niet van koPvE
CIn
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en bek, die byzonder fraei waren. Hy en kinderen zitten in den wagen, de man
had een witte kuif, ſpits opgaende als een nen ryden daer nevens te paerde. Deze
pluim. De bek was zwart, wel 8 dui-menſchen beſpeurende dat ik uit enkele

men langh, en 1! breet, zynde vooraen nicuſgierigheit by ben quam , lieten my
als twee lepels, op welker einde een geel toe alles te bezien, dat ze in 't eerſt ſche
vlakje was. Waerom ze deze vogelsook |nen te weigeren, dewyl ze noode iemant

Lepelaers noemen. De Ruſſen geven hun toe laten tot de tenten, daer de vrouwen
den naem van Colpitje. Men zegt dat de: in zyn. In eene van deze zagh ik een
ze zelve ſoort ook in Perſie gevonden, en welgemaekte

". bruinet, zittende vol

daer Goli genaemt word. Ik ſneed denkop komen opgekleedt, en hebbende een aer
daer af, en behielt hem. De gedaente daer digh hoofttoiſel van zilver of vergult ko
van wort gezien op No. 34, als mede van
een foort van Reigers, die de Rufen 't Se
poere noemen. Deze zyn zeer verſcheiden
van koleur. Want zommige zyn wit,
andere paerſagtigh blaeu, als de Paewen,

per, rondom van onder tot boven met

goude dukaten belegt, voorts met paerlen
en andere juwelen behangen. Welk ge
zicht my zoofraei voorquam, dat ik voor
nam het op doek af te ſchilderen, gelyk
andere graeuw, zommige ook byna zwart. ik nader zeggen zal. Ondertuſſchen zet
Een ſtaet'er met den hals ingetrokken, te ik my neder om eenige tenten, zoo als
in welke gedaente men hen veel ziet. Hy ze by een ſtonden, af te tekenen. Dit
wort vertoont op No. 35.
wort u aengewezen op No. 36, gelyk
Terwyl ik in deze ledigheit hier zynde, het fatſoen van eene in het byzonder op
Levens
wyze der goede gelegenheit had van het leven der No. 37. met de letter A. Men ziet daer
Tartaren. Tartaren recht te beſchouwen, reed ik ook den wagen ſtaende op twee groote
dikwyls naer de plaetſen van hun verblyf, raderen, overdekt met gekoleurt hout en
verzelt van den voorgemelden Kapitein met tof overtrokken. Hy ftaet op twee
Wagenaer. Dit is drie of vier wurit van ſtokken, die voor kruiswys over elkander
de ſtadt, daer zy zich met verſcheidepar komen , hebbende aen beide de zy
tyen onthouden, in 't gemeen wat van den een langh hout. Als zy de tenten
elkander afgeſcheiden. Want elk huis daer op zetten, komen de wielen daer
gezin hout zich by een in tenten, gemaekt binnen. Siet B. Hun Kerkje, dat een
op de wyze van een Papegaels koi, hoe weinigh aen cen zyde flaet, wyfi C.
wel wat lager van fatſoen. Zy zyn ſa De gemeene tenten zyn met vilten van
-

mengeſtelt van platte houten drie of vier paerdehaer bekleet , gelyk ook de lap

vingeren breet,daerna overtrokken met een die boven de opening is. Vorders zyn ze
viltvan Kamele-en Paerde wol of haer ge van binnen ſlecht. Deze luiden generen
maekt. Eenige zyn maer een voet of twee zich met het verkoopen van hun vee, waer
van den gront, en rondom dicht met riet be voor zy alom goede weide zoeken. Het
zet. De aenzienlykſten overtrekken dezen werk ãº vrouwen is kleederen en wat des
opſlagh met zeildoek, latende boven een meer is, op de wyze der Ruſſen te maejen,
opening, om den rook daer door te loo brengende haer voltrokken werk in de
zen, als ze vier ſtoken. In de tent zet ſtadt ter markt. Andere ſpinnen met een
ten zy ook eenen (tok , die vier of vyf drajent houtje, gelyk by ons en elders de
voeten buiten uit komt, aen welken een gewoonte is. Zy bereiden ook wol tot

de vilten der tenten, die geſponnen zyn
de, zy zelve afweven, om daer ook ſtof
fen en andere dingen van te maken. Hun
brandſtoffe is koedrek, die zy tot ronde
platte ſtukken maken, en laten droogen,
gelyk by ons met den turf gehandelt wort.
hun believen, voor zoo veel ze de zon en Men ziet deze ſtukken op hoopjes aller
den wint willen weren. Als de rook over wegen by de tenten leggen. Wel ge
is, enzyby kout weder binnen begeren droogt zynde, voeren ze die met zich.
groote lap van ſtof is van verſcheide ko
leuren, byzonder boven aen. Deze lap
komt buiten over de tent tot byden gront,
zynde boven vaſt aen eenen breeden riem,
die ter zyden buiten de tent vaſt gemaekt
wort. Hier mede draejenze de lap naer

warm te zyn, leggen ze de lap over de Terwyl

É. bezigh

was met dit alles af te

openinge. En dan is het zoo warm in de tekenen, quamen ze meeſt alle dat zien,
tent, als in een ſtoof. Van binnen vint en fcheptener vermaek in, gelyk ook in

men by de voorname luiden denvloer ook het beſchouwen myner klecderen, die
fraei met ſtoffen of tapyten beleit. Waer hun zoo vreemt, als my de hunne voor
by is een voetbank met een optrede, ofte|quamen. Hier door genoot ik des te meer
Turxe Safa, die een derde deel van de der vryheit. Hun leven is ontrent als dat
tent beſlaet. Ik zagh by dit volk ook der Arabieren, waer in ze zoo vernoegt
kiften en fraeie koffers , daer ze hunne zyn, als anderen, die in paleizen of koſ
goederen in bewaren, alles wel fraei en telyke huizen woonen. My te binnen
net in orde. Als ze van plaets veranderen, brengende de oude Ooſterſe wyze van le
zetten ze de tent op eenen wagen, en ne ven kan ik niet anders denken of Abraham
men het overdexel daer af. De vrouwen en anderen hebben op dezelve wyze
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En als men aen zulk eene levensmaniere en daer over een wit linnen kleet, waer

gewoon is, ſchikt men zich daer zoonaer, mede zy ook haer aengezicht bedekken.
Dragt

dat men niets meer begeert.
Zy lichtten # myn verzoek deze twee
Om nu van de dragt dezer vrouwen in opperdexels af, en vertoonden toen om het

de vrou het byzonder te ſpreken, die ik met hul-hooft eenen fraejen witten doek, dien zy

wen.

# des Gouverneurs bequamelyk in

zyn op een

# wyze om den hals wer

of afſchilderde, dat ik by de tenten zoo|pen. Waer door men dan het hooftge
net niet zou hebben kunnen doen, ſtaet ſtel maer doorſchynende ziet. Ik liet haer
ons te zeggen, dat deze Juffrouwen uit- dit dan ook wechnemen, en ſchilderde

gaende een fraeje opperveſt omhangen, haer zonder dat oppergewaedt, dewyl het

voornaemſte ſieraet daer doorbedekt wort: een Myter. Veele paerlen zyn hier by,
teweten in de Kaftan, of zoo als ze ge- waer van eenige ſnoeren neerhangen. Een

meenlyk in de tenten zyn. Het hooftſie-|gekoleurde doek achter aen de muts vaſt
raet, gelyk wy gezegt hebben, is met gou-|zynde, komt ook om den hals geſlingert,
de dukaten belegt, loopende ſpits op als hangende “#deele ook over het voorlyf
2.

ING

9:
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nederwaert. Over den ſchouder en om't |den was met viſch om den tydt van den
lyf zynze met zilver behangen. Aen een vaſten.

Na het genieten van dit onthael

keten van dezelve ſtoffe hangen platte zil- werden we des avonts met de Karos aen
vere doozen, waer in hare gebedebockjes onze herberge gebragt. Op den 29 was
zyn
andere
zilvere
ſnuiſteryen.
Het ner
het Majeſteit.
feeſt van St. Waer
Pieter,opdedenaemdagh
zy-Maltyd
hair en
hangt
in eenen
zwarten
breeden bant,
Gouverneur
ºp den

en onder het zelve zyn twee groote zyde weder een groot gaſtmael aenrechtte, Ean
quaften, die laegh nederkomen, gelyk al- her alle voorname Heeren nevens den Pa-den
les op de voorgaende bladzyde kan gezien triarch verſchenen. Ik ſloegh deze reize Czaer.
worden. De afbeelding †: Jonkvroudic noodiging bcleefdclyk af, als zynde
behelſt eene der voornaemſte Tartarinnen, niet wel te paſſe. Zonder welk ongemak

hebbende drie maegden in haren dienſt, ik anders met den Gouverneur en zyn ge
nevens het geleide van eenen Tartaer, die volgh des morgens voor den noen in de
by den Gouverneur bekent is.
|Kººk Saboor de kerkplechtigheden zoude

Deze Tartaren, die hier hun verblyf hebben bygewoont, waer toe ik reedts
houden, worden van de Ruſſen jurtſge eenige dagen te voren verzogt was. Op
Tartaren genoemt, als hier ter plaetſe ge- deze byeenkomſt geſchiedde zeer groote

boren. Deze geven aen zyne Czaerſe Ma-vreugt, wordende het geſchut om de ſtadt
jeſteit geen ſchatting, maer zyn gehou-onderden macltyt telkens geloſt. Waer
den op zyn bevel ten oorlogh te trekken, toe ook eenige ſtukken voor het Hof ge

in 'tgemeen maer met eenige honderden, ſtelt waren. De vrouwen waren volgens
Dogh als de noodt dringt, zyn zebequaem het gebruik in een ander vertrek. Des
scºren om zoooo mannen te velt te brengen. De anderen dacgs werden ook onthaelt deon
van het Tartaren, die men hier 't Aſtrakan India-|derofficiers en anderen ,> dat echter niet
-

º': 'tjaer
hen noemt, hebben op zekeren tydt van
cen vremde manier van het haer van

langh duurde.
Den 2. der maent July quam hier ty
hunne hoofden te ſcheren over zich. Want ding dat zyn Czaerſche Majeſteit met zyn

ze hakken het overgeblevene haer in den leger voortgetogen was tot op 15 wurſt

:

gront met een ſcherp mes op het hooft
zodanigh overal, dat het bloet hun langs
de wangen loopt. Als dit gebeuren zal,
komt de Prieſter, of dien zy daer voor ge
bruiken , gevende hun allen den eeriten

van Nerva, hebbende het geen hy in zy
nen wegh ontmoet had, wech genomen.

Dezen zelven dagh reed ik met den
zoon des Gouverneurs, en verſcheide
Ruſſiſche Overſten, die een valk met zich

hak. Ziet er een by geval, dat iemant namen, naer de Step of woeſtyn. Ge
niet wel gehakt is, zoo hervatten ze het
onder elkander onder een geroep van Suk
/maſe, Sukſmakſ, ofanders Beſu Bak
fou, al danfende en fpringende. Dit hou

gaenzynde tot op zo wurſt van de ſtadt za
genwe een groote meenigte van vogelen.

myne aenkomft buiten de itadt by het

Dogh nadien er veel water op het lant was,
waren wy genootzaekt daer te verre af te
zyn, om ze met het roer te kunnen be
ſchieten. Het eenigſte dat ik doen kon
was eenen Entvogel te ſchieten, die juiſt
over my quam vliegen. Onderwyl ver

Koornhuis geſchiedt. Die dit doen, zyn

maekten we ons met viſſchen met een net

den ze als voor een wyze van offeren aen

hunnen gemelden Afgodt Sukſemakſe.
Deze plechtigheit was weinigh tyts voor

Indiaenen, waer van eenige ook wonen in een kleene rivier, en vingen wel haeſt
in de Tartariſche Slabode. De Nagayſe een goede zode van Baerzen en Snoeken,
Tartaren onthouden zich in tenten ontrent die aenſtons gekookt en gegeten werden.

de ſladt Tirck. De Crimiſche blyven noit Op dezen wegh zagen we veele Tartaren

hier, maer komen nu en dan over om hun met hunne tenten, ook in het velt alle
de paerden der Heeren, die t' Aſtrakan
ne paerden en vee te verhandelen.
Mseltydt Den 20 dezer macnt Juny rcchtte de hun verblyf hadden. Onder welke paer
by den Gouverneur een groot gaſtmaclaen, waer den wy eënige vonden, die vry goedt wa
Gouver- op ik met de voornaemſte Ruffifche Offi
ren. Wy ſpanden er eenige voor de
i

Il ell l' aen-

]

-

z-

-

Äcieren en Armeniſche Koopluiden genoo chaiſen, maer zy waren te wilt, dewylze

Tartari.

fche paer

digt was. Voor den maeltydt traden we den ganſchen zomer meeſt los loopen om
in een vertrek, daer de Germalin des Gou gras te eten. Want deze lantſtreek is
verneurs, en die van haren zoon aen de verzien van zeer goede weiden. Des zyn

flinke zyde ſtonden, verzelt van veele ze niet minder wilt, als ze daer afſchei
dienstmäcgden. Aen de rechter zyde ftont den. In de ſtadt was aenmerkens waer
een tafel met allerhande verſnaperingen, digh dat alle de voerluiden byzonder

dic by den morgendrank voegen. Strax goede paerden hadden, zoodat 'er geen
wert ons elk een ſchaeltje brandewyns ſlecht of mager paert gevonden wort.
door dchant der gemelde Mevrouwe over Het welk ik nergens zoo beſpeurt heb.
gegeven, zynde dit een eerbewyzing, die Nu naderde vaft de tydt van myn ver
hier in gebruik is. Toen traden we in de trek: wanneer my toegeſtaen wert zoo
zael, daer de tafel bercit ftont, en gela veel plaets te nemen in een der vaertui
gen
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Ik zyne Czaerſe Majeſteit tot Overſten was

gen, als my wel gevallen zoude.

koos dan voor my het grootſte vaertuig aéngeſtelt. Waer op hy den i 1 der maent
uit om myn goedt met gemak te bergen. een gaftmael aenrechtte, waer op hy den
De meeſte Armeniers ook bereidden zich Gouverneur , en alle voorname officiers,

hºy. -

tot de reize, nevens eenige Perſianen van nevens my en andere vrienden deftigh

º:

Moskow, die weder over wilden gaen onthaelde onder het balderen van 't ge
naer Samachi. Hier was ook de valk ſchut, zoo dikwyls als er gezontheden
meefter van den Cham, die 5 of 6 valken gedronken werden, en het gedurigh ge

echtte, is

#
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by zich had om in Perſie te brengen. ſpeel van fluiten, pypen, trompetten, en
Hy was van daer afgezonden met eenen trommels. Van daer ſcheidende begaf ik
Olifant, dien hy hier voor den Czaer van
Moskovie gebragt had aen den Gouver
neur, die hem verder onder opzicht van
eenige Ruſſen, en de zorge van eenen
Georgiaen, die er op paſſen moſt, afzond
naer Moskow ; dogh vergeefs , dewyl
het beeſt door ſlappe verzorging onder
wege te Zaritſa quam te ſterven. Deze
valkmeeſter verzogt my uit naem des
Gouverneurs plaets te mogen hebben in
de zelve Stroek, waer op ik my ſtont in
te ſchepen, dewyl het wel de grootſte

my met eenige Armeniers naer een luſtigh

Speelhuis, leggende aen de rivier, omde
friſſe lucht te ſcheppen.

In de luſthoven

hier aengelegen vond ik de druiven al
tamelyk groot, ſchoon het gewas dit jaer
niet overvloedigh was: gelyk ook veel
Vruchtboomen geheel zonder vruchten
ſtonden, die de zwarte vliegh , die hier
veel ſchade doet, vernielt en verteert had.

Nu was alles tot de afreize verzorgt,

en om het naderen der warmte een mug
genet bereit, dat men op de reize zonder
was, en zyne valken ruimte van doen ongemak niet miſſen kan. De Gouver
hadden. Om dezen man dan plaets in neur zont my voor afſcheit nogh tot
het ſchip te bezorgen, begaf ik my des
morgens derwaert: maer vond het door
de Armeniers zodanigh bezet en beladen,
dat 'er geen plaets voor ons overig was.

geſchenken : een vaetje met beſten
en een met gemeenen brandewyn : een
met azyn: vier met bier: een grooter met

den Gouverneur, met verzoek van eenige
pakken uit het ſchip te mogen lichten om
ruimte te hebben. Dogh hy antwoordde
my dat er andere vaertuigen genoegh by
der hant waren, om goederen in te laden,
en was er geen plaets genoegh, dat ik

en eenige andere dingen, nadat er ook
op myn verzoek een kleener vaertuigh
of lichter voor af gezonden was, om

wyn : drie zyden fpek: drie gedroogde
Weshalven ik hier van kenniſſe gaf aen zyden wit viſch , een zak met biſcuit,

eenig goedt uit het ſchip te kunnen ne

men, als men ontrent de Kaſpiſche zee
zoude gekomen zyn, dewyl dat noodig
'er vry zoo veel pakken mogt uitnemen, is om de droogten, die daer voorkomen.
als de plaets vereiſchen zou , die ik van Ik nam dan ten 4 uren na den middagh
doen had. Ik bediende my van deze toe myn affcheit met alle dankzegging van
zegginge, en bezorgde zoo veel plaets, den Gouverneur, die my in myne her
als ik en myne reisgenooten mogten van bergh gekeert zynde nogh tot overvloedt
doen hebben, dewyl ik nu alles naer my drie gezegelde botteljes met gediftilleerde
nen zin kon krygen. Te regt ook be wateren toezond. Toen trad ik in een vertrek

net

diende ik my van dit gemak, dewyl ik kleene bark , die gereedt lag, verzelt des ſchry

aeſt

in het herwaert komen genoegh op de van 5 ſoldaten, geſchikt om my en myn "
goet aen het vaertuigh te brengen, heb
Wolga geleden had
Op dezen zelven dagh ontfing de bende myne drie Armenifehe reigenooten
Heer de Wigne de tyding, dat hy door ook elk de hunne.
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XVII. Ho

O F T S T U K.

Vertrek van Aſtrakan. Gelegenheit der Wolga verder op. Be

ſchryving der Kaſpiſche Zee. Gelegenheit van Derbent.
Aenkom/i in Perfie.
Vertrek
van Aſ-

trakan.

NZEreis ging den 12 der maent
July voort. Maer 3 wurft van
de ſtadt voortgeroeitzynde tra
den wy te lande, gewacht van de Arme

lant vier kleene bergen leggen. Nu wa
ren wy 6o wurſt van Aſtrakan. Aen den
Bevel-hebber dezer plaets had ik eenen
brief van den Gouverneur, waer in hem

niſche Koopluiden, die tegen onze aen gelaſt wert my voor eenige dagen van ys
komft een maeltydt aen de ſtrant bereit te verzien, op dat ik koclen drank mogt

hadden ; waer wy onder de vreugt hebben. Waer toe ik door zyn beleeft
van ſpeeltuigen een goed uur doorbrag heit geraekte. De rivier vint men hier
ten. 'Na welken tydt wy affcheit nå met palen afgeſchut van de eene tot de
men, en voortroeiden. In het varen andere zyde, zynde maer plaets openge
vernamen wy langs de rivier aen de laten voor het doortrekken der vaertui
zyde der ſtadt duzenden van Tartari gen, die evenwel mede geſloten wort
ſche tenten, ook meer andere landewaert even als de ſluizen.

Ten twee uren ver

in. Zeven wurſt van de ſtadt af voortge volgden we onzen wegh al Zuidwaertaen,
togen zynde traden we aen lant om onze daer we te voren al meeſt ten Ooſten
nagtruit te nemen, terwyl twee der Sol voortfpoeiden, hebbende nu eenen har
daten, die my medegegevcn waren, de den Zuiden wint. Deze ſtreek was alom
wagt hielden. Ik begaf my hier ter ruſte, met hoogh riet bewaſſen : en aen de ſlin
onverzien van het muggenet, het welk ke zyde Zagh men eenigh klcengeboom
ik niet dagt dat my juiſt den eerſten nagt te. Ten zes uren by onze ſtroek komen
noodigh zyn zou. Zoodat ik van dit ge de waren we nogh 4 wurſt van de
dierte zoo vreeffelyk geplacgt wiert dat |ſche Zee af. Zoodat ik bevonden heb dat
ik niet een oogenblik kon ruſten, en den ze tuſſchen de 80 en 9o wurſt van Aſtra
morgenſtont met verdrietigh verlangen kan af is, dat ontrent uitkomt op 17 uren.

.

afwachtte.

Met het aenbreken van den Hier zond ik de ſoldaten met de bark

dagh gingen wy voort langs het vlakke weder te rug beladen met een briefje aen
lant, daer zich eenigh geboomte vertoon den Gouverneur, waer by ik getuigde,
de , dat in korten tyd zich al meerder en dat zy my wel gedient hadden, en wat
meerder opdeet. Ten 7 uren hadden we verder ter ſtoffe dienende was. Dezen Felle
aen de flinke zyde Iwan Oetfock, of St. nagt ſliepen we voor de eerſte mael in ons muggen,
Jans Klooſter : weinig verder een eilant vaertuig onder het muggenet, dewyl 'er
in de rivier, ook vele groote vogels. zonder dat geen ruſt te ſcheppen is. Want
Ten elf uren voeren wy voorby eene dit gedierte woed hier zoo fel, dat 'er
viſſchery, die aen beide de zyden, als een menſchen by wylen van doot gebeten
groot eilant, van de rivier beſpoelt wort. worden. Aen dit ongeval had ook deel
Hier tegen over ziet men een hoogh de jagthont, die my van den jongen heer
wachthuis, met ſoldaten bezet, die agt la Fort te Moskow vereert was. Ik had
geven op alle de ſchepen, die naer bo hem , eer ik my tot ruſten begaf, in de
ven komen. Het is 45 wurſt van Aſtra ſloep gezet. Maer geſteken van deze
Viffche-kan af. Wat de viffchery aengaet, eenige muggen raefde hy zoo byfter dat niemant
ry.
Koopluiden van Nieſina hebben die in van 't volk ruſten konde. Hy zelf wert

pacht. Deze laten al den viſch inzouten, zoo ongeduldigh, dat hy om deze plaegh
en derwaert voeren.

Waer toe daer een t’ ontgaen los in de rivier ſprong. De
grote ſtrock gereedt lag , om den viſch wacht het geplomp in 't water hoorende,
te laden. De rivier was hier en daer en duchtende of er ook een menſch mogt

ſmal, leggende daer in groote eilanden, in gevallen wezen, begaf zich inderyl
daer zeer vele branken van de rivier om naer de ſloep, en den hont in het water
loopen. Een uur daerna kregen wy eene vernemende nam hem daer uit, en zette
andere vifichery, die rondom groen en met hem op 't ſchip, daer hy allengs droogh

veel hoogh riet bezet ſtont.

Aen 't lant wordende wel haeſt van het zelve evel

was niets gedenkwaerdigh. Daer groei wert aengetaſt. Zoodat ik genootzaekt
den eenige bloemen, en braembezien, en was hem by my onder 't muggenet te
meeſt al wilgeboomen. Een uur na den nemen, daer hy zyne verloſſing verne
middag quamen wy aen het wachthuis,
zich uitrekte, en geruſt te ſlapen
genaemt Satiere Boegre, om dat op dit ei leidc.
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Des morgens den 14 roeiden wy met de gunſtigen Noordewint: en in zee komen

#

ſloep ons
voortgeroeit zyn

voort.

Twee wurſt

e, zagen we het lant wederzyts als eenen

C

kregen wy de rivier ronden kring, ter rechterzyde wat berg
ſmal, en wederzyts met hoogh riet bezet. |achtigh. Maer zoo verre als men met zyn
Als wy tot op een wurſt aen deze zyde oogen zien kan is er noch ſtrant, noch

der Kaſpiſche zee gekomen waren, von plaets om aen te komen: zynde alles dat
den wy onzen Lichter, en bleven daerter in 't water ſtaet, dat met veele bogten in
plaetſe leggen. De Stuurman ondertuſſen en uitgaet, met riet bezet. Des morgens
roeide vaſt naer de zee, om de ondiepten den 16 quam de lichter met volk en goedt
te peilen, die hy op 5 palmen bevond. ons by, met wien wy, als hebbende nogh
Men was dan genootzaekt hooger water een droogte over te trekken, voort gin
uit zee af te wachten, zynde de wint ons gen. Aen de ſlinke zyde voor de volle
tegen uit den Zuiden, dat ons wel quam, zee legt een groot lang eilant, het welk
dewyl met zulken wint het water uit de voorbygevaren zynde, quamen we aen de
zee komende de ondiepten overſtroomt. laetſte droogte, daer we wel op ſtieten,
Ten 5 uren roeide de ſtuurman andermael maer haeſt weder los raekten, vindende
heen, en bevond het water op 7 palmen, daer anderhalf vadem water. Toen na
gaende onze ſtroek 8 palmen diep. Hier men wy het volk en goet uit den Lichter,
door had het ſchyn dat wy in 2 of 3 uren en vaerdigden hem af, beladen met cenen
de droogten zouden kunnen overvaren. brief, gericht aen den Gouverneur, waer
Ondertuſſen worpen wy het net uit, en in ik hem kennis gaf, dat wy in zee ge
vingen een goede zoode baers, nevens raekt waren.
eenige kleene kreeften. Hierna begaf ik Ontrent den middagh hadden wy ne- Roode
my met 3 of 4 perſonen op wegh , om vens ons de vier bergen , by de Ruſſen bergen.
naer de zee te gaen, met hope van eenigh genaemt Kraſna ſattier boegre , of, de
wilt te zullen ſchieten. Maer een groot vier roode bergen. Hier op kregen wy
uiterſte
lants,
Kraſna
roo
eind wegs afgelegt hebbende waren we het
Simble,
of 'tdes
roode
lant,genaemt
dewyl het
zich deHet
lant.
gedwongen terugh te keeren, dewyl
'er geen verder doortogt was tuſſchen het roodt opdoet. Dit rekent men 1oo wurſt
hooge riet. De gront was ook moeraſ van Aſtrakan. Wy verloren wel haeſt
ſigh en met water bezet. En aen d'an het lant uit het gezicht: en de wint voor
dere zyde ter regter hant kan men niet den avont naer het Zuidendraejende, even
aen lant komen, dewyl het riet, dat hier wel niet hart doorwaejende, voeren wy
ontrent byzonder hoogh is, ten deele in tamelyk door ſtille zee voort, Z. Weſt
't water ſtaet. Myne oogen ondertuſſchen aen. Zoodat wy in 't kort in de volle zee
hier ter plaetſe overal latende gaen, vond ten anker raekten op 1, vadem water, door
ik van kruiden of bloemen niets, dat aen den tegenwint , #e uit den Ooſten op
merkelyk was. Alleen ving ik eenige quam. Des morgens den 17 voeren wy
kleene kapelletjes, die van buiten ſchoon voort, krygende weinigh in den dagh den
root, en van binnen wit waren met graeu wint Noordelyk, die ons voorſpoedigh
we ſpikkels. Des avonts ten 9 uren wert was : zoodat wy het zeil verdubbelden,
al het lichte goet der reizigers uit het ſchip en onze ſtreek Zuid aen hielden. Na het

genomen, en aen lant gezet, gelyk zy vallen van eenigen regen quam de zon we
der te voorſchyn met een brave koelte, die

zelfs daer uit traden, uitgezondert z of 3,
die by den Lichter bleven. Wy deden
ons roejen naer de Kaſpiſche zee. Waer
ekomen zynde vonden wy de rivier zeer
mal, en wederzyts om het lant andere
kronkelingen, die in de rivier invloejen,
dewyl verſcheide droogten in het begin
dezer zee zyn : die altemael afgebakent
zyn met takken van boomen. De nacht
gevallen zynde bleven wy hier leggen: en
den 15 met den dageraet bragten wy het
anker voor uit om ons over de droogten
te winden. Dogh na een weinigh vor
deren raekten we vaſt aen den grondt,
daerwe bleven zitten.

tot den avont bleef duren, waer door de
zee tamelyk hol ging. Het gebeurde hier,
dat onze ſtuurman gezint wat te gaen ruſ
ten, eenen anderen in zyn plaets aen het
roer ſtelde. Dogh dees nam zyn werk
zodanigh waer, dat wy weder naer Aſtra
kan zouden gezeilt hebben, zoo ik den

miſſlagh niet was gewaer geworden, en
hem te regte geholpen hadt. Want tot
alle zekerheit had ik ſteetsmyn eigen kom
pas om alle koerſen zoo te lant als te wa

ter gade te ſlaen. Des nagts keerde de

wint, en ging leggen, zoodat wy het an

Toen wert de

ker uitſmeten op 8 vademen waters. Den
lichter gehaelt, en wy eenige pakken uit 18 met den morgenſtont haelden wy in

het ſchip gedaen hebbende, raekten weder regenagtigh weder het zeil op, en gin
vlot, kort daer aen echter weder vaſt, zoo- gen voort. Na weinigh tydts dreven wy

dat wy werk hadden met het anker voor in de ſtilte voort, wachtende werwaert
uit te werpen tot ontrent den avont, wan-|het de wint wilde zetten, die kort daer
neer de lichter het volk en 'tgoedt aen lant|aen uit den N. Weſten wakker door waei
haelde. Ondertuſſchen hadden wy eenende, Wy hielden onzen koers al Zuid aen,
ICT
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terwyl het weder vaft met zonnefchynop van hier een kleene ſchets, naer mate van
klaerde, en de vorige wint weder begon het gezicht, dat er van te nemen was,
te waejen, maer met zulk eene heftigheit,

met de letter A verbeelt

wort.

De- Onweì!;

dat een gedeelte van ons volk, al den vo ze kuſt is tot aen Derbent geheel onvry #"
rigen dagh zeeziek geworden, hevigh aen door de Samgalen, die dit gebergte be- sang.
’tbraken raekte, en op den overloop ne wonen, en veele ſtrooperyen plegen,len.
dergevelt lagh. Onder deze menſchen zoo dat men zich niet ..". begeven
waren zelfs eenige zeeluiden, wel ſolda
ten, maer die evenwel op deze vaertuigen
voor matrozen gebruikt worden, en by
alle gelegenheden het zeewerk moeten
waernemen. Het volk, dat wy op had

durft. Gebeurt het, dat hier een ſchip
komt te verongelukken , zy plonderen
aenſtonts al het goedt , zonder iemant
daer rekenſchap van te geven, dewyl ze
hun eigen voogt zyn, en hunnen eigen

den, beſtont in 21 Strelſen , en ontrent prins hebben, zonder dat ze voor iemant

yo reizigers, meeſtal Armeniers. Deze anders vreezen. Hun geloof is Mahome
Ten 3 uren liep de wint Ooſt,
ken, kon bequamelyk 25o pakken laden: wanneer wy op den hoek van 't gebergte
dogh wy hadden die , gelyk te voren ge waren daer wyde ſtadt Derbcnt in 't ge- Deſtzt
zegt is, om plaets te winnen, vermindert zicht kregen, zynde naer giſſing een uur Derbent.
Stroek, voerende twee kleene metale fluk taens.

tot 18o.

Het had drie roers, een achter, der af

en aen beide de zyden nogh een, die niet
altoos, maer nu en dan by
gelegenheden gebruikt worden. Dit ſlagh
van ſchepen voert maer een groot zeil, als
voorheen gezegt is, dat by goeden wint
verdubbelt wort. Tot laveren zyn ze on
bequaem: ook bedienen ze zich van geen

Hier worpen wy het anker uit,

en lagen ſtil. By welke gelegenheit ik,
sº
de ſtadt niet regt kunnende beken

riemen.

Dezen namiddagh nam de ſtuur

nen, een kleene verbeeldinge daer vanop
het papier bragt, gelyk hier met de letter
Bwort aengewezen.
Des nagrs haelden wy met weinigh
wint het zeil weder op, en togen zoo
verre voort, dat wy met den morgenſtont
den 2o der maent de ſtadt voor by rack
ten. Zy legt ten weſten aen de zee. Zy Gele
is vry groot , , en , naer my gezeg Ä

man, nu weder zelf aen het roer, zyn
koers zoo hoogh naer het Ooſten, dat het
zeil niet langer den wint vatten kon,
waerom het, dewyl wy door middel van wert, anderhalf uur in haren omkring," "
het roer niet weder op de ſtreek konden ſtrekkende zich uit in de lengte. Ko
komen, geſtreken moſt worden. Wy mende van boven tot aen de zee bevint
gebruikten toen ook een tweede roer, om

men haer met eenen ſteenen muur om

het ſchip te doen draejen, en haelden het trokken. Zy is verzien van drie poorten,
onbe- zeil º: op. Welk ſukkelen my te bin welker eene geſloten blyft , zonder ge
dreven- nen bragt dat deze en de Griexe zeeluiden bruikt te worden. Het Kaſteel is met de Het Kaf
heit dezer van elkander in de kenniſſe der zeevaert lut

...”
CI],

ſtadt vereenigt. Dit heeft ter rechter zy-“

tel verſchillen. Wy behielden ondertuſ de , als men van de zee ziet, een water
ſchenden Noordewint, en denzelven koers, put, waer uit het water als een bron van
en een groot ſtuk wegs voortgetogen zyn- onder uit den gront komt. Als men van
de, bevond ik het water nogh zoet, en 't gebergte ziet, vint men de ſtadt wel
bequaem om te drinken, dogh wat ver- met kanon verzien, ſtaende voor de woo

der gekomen zout, ook groen van koleur, ninge des Chams ontrent 6o Stukken,
waer onder veele metale. Zy heeft ver
Den ganſchen nacht op eenen koers dus mits hare hoogte een fraei gezicht in zee.
voortgezeilt zynde in heldren maneſchyn, De meeſte ſteenen van 't Kaſteel hebben de
kregen wy des morgens den 19 met het lengte van 73 palm, en de hoogte van f 3,

en de golven dezer zee kort.

Gezicht begin des dageraets het Perſiſche lant in wel te ſamen gevoegt, volgens 't gebruik
't gezicht ter rechter zyde, zynde het der oude gebouwen. Want de Perſianen
eerſte, dat wy zagen, een hoogh geber houden dat deze ſtadt van Alexanders ty
Ds bergte, genaemt Samgael , leggende ten den geſtaen heeft. Weinigh buiten de Grafite

van Perfie.

-

Samgael. Weſten.

Wy hielden onzen koers nogh ſtadt ziet men 40 byzondere groote graf- nen.

Zuidelyk , blyvende naer giſſinge een
goede uur van 't lant af. Ten 9 uren
verdubbelden wy het zeil, hebbende ge
durigh het gebergte nevens ons , waer
voor men veel boſch in de laegte ziet, en
zandigheit aen het ſtrant. Nu begon de
wint te minderen, en de zee vervolgens
te ſtillen. kort daer aen liep de wint N.

ſteenen, die elk de lengte van ontrent 15

palmen hebben , en de breette van 2 ,
leggende, zonder dat er eenige verhe
venheit is, op den gront. Veele lange
ſteene waterbakken ſtaen 'er by, ook een
lange ſteene tafel, om welke ſteene zit
banken zyn. Het Derbentſche gebergte
beſtaet uit louter rots, waer in veel zoete

Ooſt : en wy om den uiterſten hoek te bronnen zyn , gelyk er ook veele zyn
boven te komen leiden Z. Ooſt aen, digt binnen de Stadt. Men heeft hier een ge
aen 't lant, waer van de uiterſte hoek een bruik dat alle, die hier noit geweeſt zyn,

hooge bergh is met een ſpitſe punt: waer eenig drinkgelt aen het bootsvolk geven.
By

i

R

--

- -- - -- - -

* *

**

E

I

Z

'T GEBERGTE

E

N,

97

SAMG.AEL.

+

t

IDERBIEIN T.

By weigering dreigen ze de luiden met van de voornaemſte, gelyk wy reets aen
een tou op te halen, en in 't water te geroert hebben , Samgael genaemt wort.
plompen, waer van op eenige plaetſen De tweede heet Crim Samgael : de derde
exempelen zyn. Dit noemenze verganzen. Beki; de vierde Caraboedagh Bek of Prins
De ſtadt legt in 't N. Weſtelyk deel van Caraboedagh. Deze ſtadt Tarku voert ook Gele
Aſie, en des Ryx van Perſie, op de gren de
welPerſianen
den naemTarghoe.
van TirckZy
ofisTarki,
by##
geheel en
open,
der ſtadt.
zen van 't lantſchap Georgie en Zuirie,
aen en tuſſchen de Kaſpiſche zee, en den leggende tegen het gebergte aen de Kaſ

bergh Caucaſus, waer tuſſchen een naeu piſche zee in 't Ooſterdeel des lantſchaps
we doortogt is.
Georgie, onder het gebiet zyner Czaerſe
Roovers.

Daghe

ſtan.”

Tarku.
Andree.

Maer eenen dagh reizens van Derbent Majeſteit. Men rekent hare afgelegen
onthouden zich de rovers, genaemt Koe heit ontrent drie daghreizen van Niſa
raloek. Met deze vereenigen zich de waey.
Ruſſiſche Koſakken, nadat ze hun lant Op den middagh begon de wint toe te
verlaten hebben, en rooven op de Kaſpi nemen uit den N. Ooſten. En wy onze
ſche zee.

koers Z. Ooſt aen nemende verloren de

Hier aen paelt Dagheſtan, een kleen
lantſchap in het lant van Georgie en Zui
rie by de Kaſpiſche zee, ſtrekkende zich
ontrent 40 mylen uit. De inwoners zyn
Tartaren, die onder hunnen eigen Prins
ſtaen, tuſſchen het gebiet van Moſivie en

ſtadt Derbent uit het gezicht.

Langs de

ze ſtrant kregen wy veel geboomte te zien,

achter welker vlakte zich het hoogh ge
bergte vertoont. Een uur na den mid
dagh quam de wint Z. Ooſt, dat ons te
gen was : zoodat wy weder genootzaekt
Perſie. De voornaemſte ſtadt is Tarku, waren het zeil te ſtryken, en te ankeren
waer aen een andere volgt, genaemt An ontrent een half uur van de ſtrant, die
dree. Dit lantſchap wort in geen Kaer geheel met boſch bezet ſtondt, zynde al
ten aengetekent: daer men nogtans weet het geboomte kort, en van gelyke hoog
dat het vier verſcheide Prinſen heeft, waer te. De wint des nagts uit den Noorden
op
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opkomende deet ons het zeil weder op- die men er van ontmoet, ontſtaet alleen

–

invoejen der

halen.
Zoodat wy des morgens op den
2. I der maent mct ..º.º.

uit het

cº)

rivieren ontrent het

lant. Geen gemeenſchap altoos heeft zy

zonneſchyn voortzeilden ontrent een vier

met andere zeen: maer is rondom met lant

de deel van een uur afſtandts langs de ſtrant en hooge bergen bezet. Men zou naeu-"
heen. Waer op wy ten 8 uren den hoek van lyx gelooven hoe veele rivieren daer in
Niſawaey in 't gezicht kregen, daer zich loopen: want men rekent die wel 1oo in
eenigh geboomte van een geſcheiden op getal te zyn. De voornaemſte van deze
deed. Wy gingen nu Z. Ooſt aen, en zyn de Wolga, Cirus , en Araxes, die
weinigh voor den middagh leiden het met zich ſamen vereenigen, en bevorens ver
zonder ſchoon weder voor de ſtrant van

worden door veele andere , als
§ilawacy tenankcropdrievademenwaters, meerdert
Buftrouw , Akſay, Koi-fu, Kifilofein :

daer we nogh 6 andere vaertuigen vonden, Laik, Sems, Nios, Oxus, Arxantes of
waer van eenige voor ons van Aſtrakan
waren vertrokken. Het tou van ons ſchip
wert aen lant gebragt, om het zelve zoo
dicht als doenlyk was daer aen te winden.
Deſchry- Het was drie uren na den middagh, toen

Tanais, en andere, welker namen op te

fum, en Astrakan Dengies, of Aſtrakanſe

. #"ik met al myn goedt van boort ging, en

zce. De Ruffen, Mare Gualenskoi of Ma

tellen vervelen zou.

Zywert te voren

genoemt de Hyrcaniſche zee, ook Aſare
de Bachu.

De Perſianen noemen ze Kul

#" met vreugde voor de eerſte mael myne re Gevalienſke. De Georgianen, Sgwa 3
fchen bo voeten op den Perfiaenſchen oever aen de Armeniers, Soof. Zywort meeſt van
: dem aen lant zette.
de Ruſſen bevaren, ook van de Moren of

"§.

Wataengaet de groottedezerzce, men

Mahometanen : hoewel nu ook de Czaer
van Moskovie veele ſmakken tot Aſtra

genheit rekent hare lengte op 14 of 15 dagen roc
dezer zee.jens zonder eenige hulp van wint: de breet kan heeft gezonden, om die mede te be-,Smak
te op 7 of 8 dagen. Naer de plaetſen aen varen, onder opzicht van den Kapitein #
de zee gelegen ſtrekt zy zich meeſt uit Meyer, van wien ik geſproken heb. #
van 't Noordennaer 't Zuiden. Haerbreet

Dogh ik heb bevonden dat de Koopluiden
te is van 't Ooſten naer 't Weſten. Men hunne goederen liever in de gewoonlyke
meent dat haer begin van Aſtrakan tot Ruſſiſche vaertuigen over laden, dewyl
Ferabath toe 1oo uren wegsbeſlaet. Haer deze Smakken door verzuim voor het
breette van Chuareſni of Karragan totaen grootſte gedeelte lek zyn, waer door het

de grenzen van Cirkaſſia of Schirwan , niet miſſen kan of de goederen moeten,

wort gerekent op 9o uren.

Zy heeft byzonder als het hart weder is, nat wor

noch ebbe , noch vloedt. En wanneer den. Anderszins waren ze veel bequamer,
haer water de ſtrant overloopt, dat ge en zouden wel tweemalen de reize kunnen
ſchiedt alleen door den wint, die uit de doen, tegen dat de Ruſſiſche vaertuigen

zee komt. Men gelooft dat zy in het mid die eens zouden doen. Evenwel zouden
den zonder grondt is: en dus zou zy ook ze zoo gevoegelyk niet op de Perſiaenſche
zyn, naer het verhael, dat men my daer ſtrant tot Nielawaey kunnen gezet wor
van gedaen heeft, voor de ſtadt Derbent. den , als de vaertuigen der Ruſſen, die
Anders heeft men op 30 of 40 vademen van onderen plat zynde, daer by wylen
waters gront. Het water, gelykik reedts blyven overwinteren.

gezegt heb, is zout, en de zoetigheit ,

XVIII.

H. O. O. F T S T U K.

Gelegenheit van Niſawaey. Zware ſtormwint, en ſchrikkelyke
zant/iuiving. Optogt maer Samachi, en aenkomſt.
Niſa-

wacy.

P dit Niſawaey vint men noch

op te voeren naer Samachi.
O dorp, noch huizen, en niet an nerengoederen
aengekomen, gaf dit een ongemeen
En vermits nu veele vaertuigen hier wa

ders dan vlakke ſtrant , waer op
de aenkomende hun tenten nederſlaen, zoo gewoel.

Den 22 des morgens worpen
voor zich zelven, als voor hunne goede wy het net uit in een rivier, nevens deze

ren. Anderen gaen wat verder van de plaets loopende, die zich met twee bran
ſtrant af, naer hun verkiezing of lang ver ken omtrent een half uur van elkander ge
blyf dat goedt vint. De Arabiers komen legen in zee begeeft. Maer wy kregen
hier met hunne kameelen en paerden, om niet dan eenige weinige ſteurkrabbetjes :
de luiden, die ze hier vinden, met hun hoewel hier ſomtyts wel viſch gevangen
Wort
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wort zoo met den hengel als met het net. den, met ſtil en ſchoon weder, naer Sa
Deze rivier heeft den naem van Niſawaey, machi. Wat ons belangt, wy moſten den
waer van deze lantſtreek

haren naem

Tolmeeſter afwachten, niet kunnende ver

draegt. Zy ſpruit uit het gebergte: dogh trekken voor dat de tol der goederen be
hoe wyt van hier, heb ik niet kunnen taelt was, dat op 46 ſtuivers voor elk pak
Vernemen.
uitliep. Elk pak nu was van 400 ponden:
Den 23 liep de wint Z. Ooſt : zoodat dat men gemeenlyk rekent te zyn de ge
voor den avont vyf vaertuigen naer Aſtra woone lading van een paert. Dezen dagh
kan vertrokken, waer in verſcheide Ar verhefte zich weder dezelve wint met Tweede
meniſche Koopluiden met hunne goede zulk eene hevigheit, dat byna geen menſch ſtorm.
ren zich inſcheepten, by welke gelegen zich aen ſtrant konde houden. Waerom
heit ik met hun brieven afvaerdigde naer
myne goede vrienden, die ik te Aſtrakan
en Moskow gelaten hadt.
De menſchen ontrent deze kuſt, die ,
als gezegt is, de goederen op-en afvoeren,
zyn Arabiers en Moren of Turken, die

wy ons landewaert over den heuvel be
gaven, die ontrent 3.oo ſchreden van de
zee legt, en daer vernachtten. Hier vond

ik ook een vaertuig van zyne Majeſteit
van Moskovie , waer van het volk zich

ook een weinigh ter zyden af in 't landt

zich des zomers in tenten, en des winters onthielt in eenige opgeſtelde hutten. Hier

in de dorpen onthouden, die veel al het onder waren twee Duitſchers, een Bootſ
man, en een Zweedſe gevangen. Van
lant innewaerts leggen.
Den 24 trokken veele Kameelen met deze luiden ontfing ik twee vogels, die
goederen op, nevens verſcheide'Ruſſiſche zy geſchoten hadden, van gedaente als een
Koopluiden, die met ons uit Moskow kleene reiger, dogh zwart, of donker
't Aſtrakan waren aengekomen. Dezen blaeu van koleur, by de Ruſſen genaemt
Arabier zelven dag quam ook by ons een Arabier, Karawaeyke, van welke ik een der hoof
berooft. dien zyn paert, en rys, die hy te koop den uit zinlykheit bewaerde. Zy my da
bragt, door drie andere by de rivier was gelyx komende bezoeken, bragten my
afgenomen. Het welk zoo ras niet ver ook eenen witten Kraenvogel, die byzon
ſtaen was, of tien of twaelf perſonen haeſ der groot en ſchoon was.
ten zich dien wegh op, om de rovers te Het quaedt weder duurde den ganſchen
achterhalen. Dogh zy keerden vruch nacht, en bedaerde eindelyk den 26:
teloos weder. Zoodat de arme man zyn wanneer de Tollenaer aenquam, die ons

paert, en handelwaren miſſen moſt.

goedt bezichtigt hebbende, ons verlof

Ontrent den middagh rees er een zware gaf om te mogen gaen. Waer toe wy
en Zd Int
ſtorm uit den Z. Ooſten, waer door het tegen den volgenden dagh gereedtſchap
ſtuiving. zant zoo vervaerlyk begon op te ſtuiven maekten. De reis ging toen voort: op
tuſſchen de zee en den zantheuvel, dat welke wy ons bedienden van over de
Storm

men naeulyx wiſt, hoe men zich bergen hondert kameelen , dogh maer agt of
zou.

Onze tent was wel groot, en van tien paerden, en twee of drie ezels.

twee palen onderſteunt, ook met eenige Onze eerſte voortgang was langs den
touwen overſlagen, en in den gront wel oever , die zoo geſtelt was, als daer

vaſt gebonden : dogh vreezende dat zy wy , gelegen hadden. Wy trokken
mogt nedergeworpen worden, koos ik Zuidwaert aen, voorby vier riviertjes,
liever den zeekant , daer weinig droogh
zant om de opſpoeling des waters gevon
den wert. Het holp evenwel zoo veel
niet, of onze tent ſcheurde van een , en

de groote beeſten aen ſtrant, geweldigh
dik en kleen van kop, die voor Zeehon- Zeehon

viel daer heen: waerom we ze wel vaſt

den gehouden worden. Men vint'er by den:

Samoetſia, Balballa, Bulboelaetsja , en
Mordwa.

Hier ontrent vond ik verſchei

over 't goedt heen bonden, en de twee wylen zoo groot als een paert, met vaſt
daer leggende Stroeken, zoo veel doen ſtyf haer, waer van het vel byzonder dienſ
lyk was, op de ſtrant wonden. Het zant tigh is tot het bekleeden van koffers. Als
zeker vloogh niet anders als wolken over deze dieren op hunnen tydt paren zullen,

den gront langs de zee heen: waer dicht

ziet men ze dicht aen de ſtrant met dui

aen alle menſchen zich quamen bergen ,
eenige achter een gebroken ſchuit, die
op den oever ſtondt, andere daer binnen.
Een ſchouſpel vremt en vervaerlyk om te

zenden ontrent Nieſawaei.

Na dat wy

vier uren waren voortgetrokken, ſloegen
we ons over den zantheuvel neder in 't

vlakke velt, een half uur van het dorp

zien , zynde de meeſte luiden half blint Mordouw, dat door Arabieren bewoont
door 't vliegen van 't ſtof. Dit duurde tot
aen den avont, wanneer de wint ging leg
gen, en wy onze tent weder opſtelden,
het goet heel van uit het zant halende,
dat daer onder als begraven lagh. Des
morgens den 25 vertrokken eenige Koop

wort, die zich in ſlechte aerde huizen
onthouden, gelyk we van de Tartaren
verhaelt hebben. AMordow betekent moe

ras, waer naer deze lantſtreek genoemt
is, omdat ze veel moeraſſigh water heeft,

dat men zegt van het gebergte af te vlie
luiden, die nu 12 dagen hier gelegen had ten. Hier door komt het dat er veel rys
N 2.

groeit,
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groeit, waer in zich veel gevogelte ont trekken door eenen zeer gevaerlyken
wegh, die laeg en ſmal om af te gaen

hout.

Den 28 trokken wy weder langs den was , zoodat we onze paerden leiden
zeekant heen, tot 2 uren voor den mid moſten. In de laegte gekomen trokken De rivier

dagh, wanneer wy , hebbende 6 uren we tweemael over de rivier by hen Atat-Ataſſiaei.
voortgereiſt, in het velt ſtil hielden. Hier ſaet genaemt, dat zoo veel zeggen wil als
verlieten wy de zee, hebbende het hoo Vaders rivier. Deze vloeit in de Kaſpiſche
ge Perſiſche gebergte voor ons op eenen zee, en beſproeit veel lant voor de vruch
kleenen afſtant. Hier vonden we een wel ten. In de hoogte van 't gebergte von
ofte bron, die uit den gront voortguam, den we eenen moeraſſigen poel vol water,

voorts eenige ſlegte dorpjes, die in wei daer zich veel groot en kleen gevogelte
nige aerde huizen beſtonden, door Mo onthielt. Hier vonden wy het eerſte
ren of Turken, zooals men die hier noemt, goedt water, dat we met ſmaek proef
bewoont. Deze vlakte en gebergte de den. Het vliet uit het gebergte als een
den zich met het ſchoone weder zeer ver

kleen kanael , van boven met ſteen en

makelyk op. Wy vernamen wat deze aerde dicht bedekt : zynde een gedeelte
ſtreek van de Kaſpiſche zee voortbragt: van dezelve rivier, die we den vorigen
dogh luttel viſch van belang. Eenige dagh tweemael waren overgetrokken.
karpers zyn'er, maer ſlecht, ook een ſoort Wy trokken er ook dezen morgen nogh
van viſch als haring, en nogh grooterſoor eens door, dewyl ze meeſt droogh was,
dewyl er dit jaer en het vorige weinigh
ten, maer niet goet.

Wy trokken des nagts van den 29 we regen gevallen was. Ten 8 uren ont
der voort, en quamen na een groot uur in moetten we aen de ſlinke zyde een groote,
't gebergte, dat zeer hoogh en woeſt is, en meeſt vervallene ſteene karwanſera,

rotſig, en met weinigh geboomte bezet. en daer benevens een Kerkhof: daer wy
In de vlakten vonden we ook op veele veele graven van Arabieren en Turken za

Nu den hoogen gen. Wy hielden ons verblyf weinigh
ſteenbergh Barma over getrokken zynde van daer in een vlakte by loopend water,

plaetſen Keiſteenen.

ſloegen we ons ten 9 uren inden morgen

# nogh al ſchoon weder,

maer

ſtont op eenen vlakken bergh, rondom oudende harden wint. Nu waren wy
van hooge bergen bezet, neder. W zoo verre gekomen dat wy nog 4 uren
vonden hier een beek van tamelyk goedt waren van het plaetsje Raſarat, dat in
water onder in eene diepe vallei. Op myn weinige Arabiſche tenten beſtaet. De
aenkomſt ſchoot ik hier eenen overgroo

Groote ten vogel, zwart, graeu,

"de leur, hebbende de vleugels uitgeſtrekt,
vogel.

plaets, daer we ververſching haelden, lagh

en wit van ko een uur van ons af.

-

Ontrent 2 uren na middernagt braken

een vadem in de lengte beſlaende. Het wy weder op, en vonden het gebergte

was een roofvogel van gedaente een valk nu op dan nedergaende. Na 4 uren kre
gelyk , hier genaemt Tjallagan. - De gen wy ſteenagtigh gebergte van weder

vleugels verſchaften my goede ſchryfpen zyden. Hier redenwe meeſt door de ri
Erooge
vier, die de Turken Ocroelſa of de drooge TIWICI,
InCn.
den
doortogt
vonden
Wy
noemen.
rivier
Wy hielden al ſchoon weder, dogh
eenen harden N. Ooſten wint. Wy gin ook droogh en vol keiſteenen, daer de

langſaem doorgingen. Deze droog
gen meeſt ten Zuiden aen, en voorby beeſten
te is hier des winters zoo wel als des zo
veele hutten der Arabieren, zoo beneden,

als tegen en op het gebergte geplaetſt mers. Waerom deze benaming haere ei
daerze hun vee hadden. Verſcheide qua genſchap heeft. Met den morgenſtont
onveilige men er ons ook in groot getal tegen met hoorden wy hier in 't gebergte eenige fa
wegh.

Deze ſanten of korhoenders. Men heeft er ook
wegh is zeer onvry door de meenigte der hazen, waer van ik er een voor de eerſte
dieven, die ons wel naerſtig de wacht mael op dezen wegh zagh, daer men ook
deden houden, durvende niemant van ons verſcheidewellen beſpeurt. Op den laet
vrouwen en kinderen, en vee.

uit vrees voor ongeval zich te ſlapen leg ſten der maent leiden wy het ten 8 uren
gen. Om te toonen dat wy op onze in een groote vlakte neder, meeſt al met
hoeden waren deden wy verſcheide ſcho ſteenen bedekt, en rondom met rotſigh
ten. Ondertuſſchen gebeurde het dat gebergte omringt. Benevens ons vonden
een dezer dieven ons naderde, naer allen wy Io tenten van Arabieren, die ons melk,
ſchyn om te beſpieden, hoe wy geſtelt verſe boter, en eieren verſchaften. Het
waren. Maer wy betaelden hem zyne water was hier ook tamelyk goedt. Op
onze aenkomſt ſlagtten we een ſchaep,
nieuſgierigheit met ſtokſlagen.

Op middernagt trokken wy weder van van Aſtrakan mede gevoert, welk terwyl
daer, en vonden ons na een uur of een gevilt en in ſtukken gehakt wert, was

Perſiaenſche myl reizens, die zy Verſang de pan te vier, zoodat wy in een halfuur
noemen, in een gebergte met boſch be tydts met ſmaek het ingewant nuttigden.
my
zet. Den dagh aenbrekende moſtenwe Onder deze ſlachting ſtont een bokje, Van
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van den meer gemelden Gouverneur ge tende de karavanen zich ſchikken naer de
ſchonken, geheel en treurde, ziende zich plaetſen, daerze water vinden. Nu wa
op zulk een erbarmelyke wyze van zyn ren wy nog 3 uren van Samachi, behel
gezelſchap op de reize berooven, weinig pende ons over wegh zoo goet als wy kon
wetende dat het haeſt een dergelyk lot den, en gebruikende kameeldrek by ge
te wachten hadt.
brek van hout, dat in dit gebergté niet
Het was 2 uren na middernagt, als wy gevonden wort. Waer op ik weder aen
weder van daer vertrokken door ſteenag Egipten begon te denken.

tige bergen totontrent dendageraet, wan- Twee uren na middernagt trokken wyn.
,,
De rivier
neer wy een ander gebergte kregen van voort, en geraekten over de rivier Sahans- Sahansja
-

-

zantgront zonder eenigh geboomte, daer ja, die we ook zonder water en vol kei

we bleven by een fontein of bron, ge ſteenen vonden. Digt aen de ſtadt ko
naemt Borbeelagh, waer nevens verſcheide mende gingen wy voor by eenige boom
Arabiers met hunne tenten ſtonden. Dit tuinen. Aen het tolhuis werden wy we
gebergte was zoo
niet, en ook vlak der opgehouden, dewyl onze kamelen

#

ker, gemeenlyk met ſchoon gras verzien, moſten getelt worden, daer evenwel niet
maer nu dor

# de droogte, als wy ge

veel tydts toe vereiſcht wert. Vroeg in
zegt hebben. Het was nu de eerſte dagh den morgenſtont van den tweeden der
van Auguſtus, en we waren maer drie maent traden wy aen de ooſtzyde binnen
uren voortgetogen, vermits men by het|deſtadt Samachi , en begaven ons in de Komſt

zomerſaiſoen maer weinigh wegs met de Karwanſera der Armeniſche koopluiden, te Sama
kamelen kan afleggen, te weten niet meer welker een ons dien daghter maeltydt ont-"
dan 4, 5, of 6 uren in een etmael, moe-lhaelde.

XIX. Ho of T s T U k.

Vreugdetekens over het ontfangen van een Eerkleedt. Beſchry
ving van Samachi. Overblyfſels van een voorname ſterkte

op den bergh Kata-kuluſfahan.
#

E eerſte vremdigheit, die wy hier |ſtadt. Deze nemen voor yder voeder of
vernamen, was dat dezen zelven geladen kameel yo ſtuiv.; daer men nogh

Chan van

avont aen den Chan of Gouver-|maer weinig tydts geleden met zo ſtuiv.

Eerkleed

Samachi neur der ſtadt een Eerkleedt van den Ko- voldoen kon : teweten wat betreft de
gezon

den.

ning gezonden wert: waer over vier da koopmanſchappen ,

die in Perſie

ge

gen lang vreugde bedreven wert.

bragt worden. Welke aenvoering wel
Het was in deze dagen zeer heet weder: meeſt door hulp van paerden geſchiedt.

Dierte
Van eet

Waren.

zoodat er groote droogte, en door dezel Hierom worden de pakken wel tot de helft
ve ongemeene dierte in de eetwaren was. verkleent , dragende yder paert ontrent
Want men moſt 1o ſtuivers betalen voor 4oo ponden, en de kamelen 8oo of 9oo.
een broot, dat men nogh voor 3 jaren, | Den 5 der maent ontrent 8 uren des, Stately

ja 1oo voorledene, gekogt had voor 2 |morgens reedt de Chan naer buiten, naer#
des
e

-

-

b

ſtuivers. En dus was het naer gelang met een tuin, gelegen een groot vierde deel GE
de andere leeftogt ook gelegen, werden van een uur ten Ooſten der ſtadt, om het
de voor een hoen, dat men voor dezen kleedt, daer we van geſproken hebben,

kogt voor 13 ſtuiver, of voor eenen ſtui aen te trekken. Tot welken optogt groo
ver, nu betaelt 5 of 6 ſtuivers. By win te toeſtel vervaerdigt was. # ik
digh weder wort men hier geplaegt van begerigh een gezigt daer van te hebben
zeer veel ſtof, daer men anders niet veel my mede derwaert begaf. De ſtaetſie
noodt van heeft : zoodat er zeer naer re

Tollen.

gen verlangt wert.
De goederen, die hier op komen, moe
ten alle los gedaen worden, om alles tot
het geringſte ſtuk te doorzien. Waer toe
verſcheide perſoonen van den Tol in de

ging dus toe. Voor aen reden eenige wei
nige perſoonen. Daer agter quamen 1o
kamelen, die op elke zyde 2 roode zyde
vaentjes voerden. Zes der zelve droegen
elk 2 keteltrommen, die de Perzen Tam

balpaes noemen. Vier hier van waren zeer
Karwanſera komen. Zy hebben hier toe groot, boven wydt in de rondte, en onder
hun byzonder vertrek in de Karwanſera ſpits afgaende op de wyze van een vaes of
Maer men betaelt hun daer niets voor, bloempot. Die op een der kamelen zat

nochte aen iemant buiten de genen, die ſpeelde by poozen helder op. Aen de zy-.
tot het Tolhuis behooren ten dienſte derde van den

w: bleven by wylen 4 bla- **
3
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zers ſtilſtaen, blazende op groote lange Andere dienaers hadden een koper keteltje
trompetten, die acn't einde zeer wyt wa benevens hun paert hangen, waer in ge
ren, by hen Karama genoemt, waer uit fladigh vicr acngehouden wert, om de
ze een groot gebrul maekten, dat myne kaljan hunnen meeſter op zyn begeren te
ooren verveelde. Een ſtuk wegs van de kunnen acnbieden. Evenwel wert'er by
ze ſpeelden 4 andere op een ſoort van ſchal deze ſtaetſie geen tabak gerookt : dogh
meien , by hen Karama mafier gcnocmt. uit pragt wort zulk een ketel altydt mede
Achter de kamelen gingen zo Muſquet gevoert. In dezen hertogt zag men ver
tiers, verſcheidentlyk gekleet, d'een in 't ſchcide Heeren elkander najagen, om te
groen, de ander in 't purper, d'ander in gen elkander te werpen met de ſprict of
't graeu. Hier aen volgden 6 bedienden ſtok, by hen aymer genoemt, uit vermack
van den Chan, gaende voor het paert , en oefening. Om al dit werk te bezich
daer de Chan op zat, dat ſchoon van ge tigen was een groote meenigte van volk
daente, kattanjebruin van kolcur, en kof ter ſtadt uit getogen zoo te voet, als te
telyk gemonteert was. Hy zelf was ge paerdt. Het welk niet onvermakelyk
kleedt met ecnen korten bovenrok, heb om te zien was, te meer, omdat het ge
bende op het hooft een groote Perſiaen zicht hier ontrent door de verſcheidenheit
ſche muts of Tulbant. Agter hem reden der dorpen, tenten der Arabieren, en
4 geſnedenen, bruine, en zwarte, Koſte vecle tuinen, opgeheldert wert.

Eer de

lyk gekleet, en gezeten op fchoone paer Chandczencerrokaentrok, zettchy degou
den. Hicr aen volgden de voornaemſte de muts op, die te voren weinige ſchreden
Heeren, en anderen in grooten getale, voor uit voor hem heen te paerde gedra
alle gezeten op ſchoone paerden. Hier gen was. Zy was met edele geſteenten
by waren 9 hantpaerden van den Chan, bezet, en boven geſloten. Het fatſoen Koſley.
alle koſtelyk uytgedoſt, en behangen met dezer muts wil men dat het wapen is van ke muts.
een kleen trommeltje voor aen de rechter den Profeet Aly, die zulk eene zou ge
zyde der zacl genaemt Tambelpaes. VVclk dragen hebben. De Chan met dezen rok
fpeeltuig gebruikelyk is by luiden van aen aengedaen zynde nam dc muts weder van
zien, die daer by wylen met de vingers op zyn hooft, en deedze, als wy gezegt
ſpelen. Het was al meeſt van zilver, zelf hebben, weder voor zich heen dragen.
dat van den Chan. Voor den tuin ſtonden Al dit werk wert binnen den tydt van 2
ter regter zyde naer 't gebergte veele ſol uren volbragt.
daten, voerende elk een enkele pluim op Eer de avont ons overviel, begon het
de mutſen. By deze zag men twee pacr te regenen, en duurde tot den volgenden
den, waer op een man zat, van het hooft dagh ontrent den middagh. Hier door
tot de voeten aerdigh in eenen rok geº werden de wegen zoo beſlykt dat men er
ken van alderhande koleuren, die verhe naeulyx met de paerden door kon. Van
ven te ſamen gevoegt was : zoodat hy den 7 der maent evenwel tot den 1o was
Bootze

makers.

eenen aep verbeeldde, en fratfen van ee het ſchoon weder.

Dat evenwel niet be

nen aep mackte, zittende nu te paert, en lette dat er des nagts een aertbeving ont
dan weder over end ſtaende.

Deze twee

ſtondt, die echter geen ſchade bybragt.

luiden waren in deze apekunſten wel be Veele evenwel beducht voor ongeval
dreven, waeromze veel bekyks hadden. ſliepen naderhant onder d'opene lucht, om
Zy ſtonden ontrent zo ſchreden van el bevryt te zyn van het nederſtorten der
kander af, hebbende eenige Spelers by huizen.
zich. Toen men aen den tuin gekomen

Den 11 der maent tekende ik deze ſtadt de

was, ſtegen alle de heeren van hunne
paerden, gelyk ook de Chan aende voor
poort , die groot en van fteen gebout
was. In den hof getreden trok hy daer
het eerkleedt aen , en quam een half uur
daerna weder te voorſchyn, en ſteeg te
paert; rydende ondertuffchen eenige hee

aen de Zuidzyde af op eenen bergh, waer genheit
van zy zich op het fraeiſte vertoont, als der ſtadt.

elº

-

op No. 38 te zien is.

Zy legt voor het

grootſte gedeelte in de lengte. Dogh de
wyl'er gecne voorname Kerken, toorens,
of gebouwen zyn, heb ik niets anders om
te kennen kunnen aenwyzen als met de

ren voor uit om alles weder in rang en letter A het Hof van den Chan , de Ser
Eer

kleedt.

orde te ſtellen.

Dit kleedt nu was een

kaftan of rok tamelyk lang van roode
goude ftoffe, of brokade.

Hier by was

een goude muts op de wyze van een kroon,

die hy op het hooft droegh. Onder de
zen toeſtel reed een groot getal dienaren
te paert om en om, dragende elk een
kaljan of Perſiaenſche Tabakfles tendienſt

van hunnen heer in de regterhant. Deze
fleſſen zyn van glas, boven aen met zil
ver, ook wel met gout, fraei bewerkt.

kaffe Karwanfera, aen de regter zyde ten
Ooſten buiten de ſtadt leggende, met B
denberg, waer op een oude vervalle ſterk
te gezien wort, die met C wort aenge
wezen. Zy legt in het Noorden ten
Weſten van de ſtadt. Dogh ik zal er
hierna breeder van ſpreken , gelyk van
eenen anderen hooger bergh, die daer
nevens legt. De ſtadt zelve legt als te
gens het gebergte. Zy beſlaet een uur
gaens in den omkring. Zy heeft geene
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zers ſtilſtaen, blazende op groote lange Andere dienaers hadden een koper keteltje
trompetten, die acn't einde zeer wyt wa benevens hun paert hangen, waer in ge
ren, by hen Karama genoemt, waer uit ftadigh vicr aengchouden wert, om de
ze een groot gebrul maekten, dat myne kaljan hunnen meeſter op zyn begeren te
ooren verveelde. Een ſtuk wegs van de kunnen aenbieden. Evenwel wert'er by
ze ſpeelden 4 andere op een ſoort van ſchal deze ſtaetſie geen tabak gerookt: dogh
meien , by hcn Karama nafier gcnoemt. uit pragt wort zulk een ketel altydt mede
Achter de kamelen gingen zo Muſquct gevoert. In dezen hertogt zag men ver
tiers, verſcheidentlyk gekleet, d'een in 't ſcheide Heeren elkander najagen, om te
groen, de ander in 't purper, d'ander in gen elkander te werpen met de ſprict of
't graeu. Hier aen volgden 6 bedienden ſtok, by hen aymer genoemt, uit vermack
van den Chan, gaende voor het paert , en oefening. Om al dit werk te bezich
daer de Chan op zat, dat ſchoon van ge tigen was een groote meenigte van volk
daente, kaftanjebruin van koleur, en kof ter ſtadt uit getogen zoo te voet, als te
telyk gemonteert was. Hy zelf was ge paerdt. Het welk niet onvermakelyk
kleedt met ecnen korten bovenrok, heb om te zien was, te meer, omdat het ge
bende op het hooft een groote Perſiaen zicht hier ontrent door de verſcheidenheit
ſche muts of Tulbant. Agter hem reden der dorpen, tenten der Arabieren, en
4 geſnedenen, bruine, en zwarte, Koſte vecle tuinen, opgeheldert wert.

Eer de

lyk gekleet, en gezeten op fchoone paer Chandezeneerrok aentrok,zettehyde gou
den. Hier aen volgden de voornaemſte de muts op, die te voren weinige ſchreden
Heeren, en anderen in grooten getale, voor uit voor hem heen te paerde gedra
alle gezeten op ſchoone paerden. Hier gen was. Zy was met edele geſteenten
by waren 9 hantpaerden van den Chan, bezet, en boven geſloten. Het fatſoen Koſtely.
alle koſtelyk uytgedoſt, en behangen met dezer muts wil men dat het wapen is van ke muts.
een kleen trommeltje voor aen de rechter den Profect Aly, die zulk cene zou ge
zyde der zacl genaemt Tambelpaes. Welk dragen hebben. De Chan met dezen rok
ſpeeltuig gebruikelyk is by luiden van aen aengedaen zynde nam dc muts weder van
zien, die daer by wylen met de vingers op zyn hooft, en deedze, als wy gezegt
ſpelen. Het was al meeſt van zilver, zelf hebben, weder voor zich heen dragen.
dat van den Chan. Voor den tuin ſtonden Al dit werk wert binnen den tydt van 2
ter regter zyde naer 't gebergte veele ſol uren volbragt.

daten, voerende elk een enkele pluim op Eer de avont ons overviel, begon het
de mutſen. By deze zag men twee pacr te regenen, en duurde tot den volgenden
den, waer op een man zat, van het hooft dagh ontrent den middagh. Hier door
tot de voeten aerdigh in eenen rok geſte werden de wegen zoo beſlykt dat men er
ken van alderhande koleuren , die verhe naeulyx met de paerden door kon. Van
ven te ſamen gevoegt was : zoodat hy den 7 der maent evenwel tot den 1o was

º

Bootze

makers.

eenen aep verbeeldde, en fratfen van ee het ſchoon weder.

Dat evenwel niet be

nen aep mackte, zittende nu te paert, en lette dat er des nagts cen, acrtbeving ont
Deze twee fondt , die echter geen ſchade bybragt.
luiden waren in deze apekunſten wel be Veele evenwel beducht voor ongeval
dreven, waeromze veel bekyks hadden. ſliepen naderhant onder d'opene lucht, om
Zy ſtonden ontrent 2o ſchreden van el bevryt te zyn van het nederſtorten der
kander af, hebbende eenige Spelers by huizen.
zich. Toen men aen den tuin gekomen Den 11 der maent tekende ik deze ſtadt gij
was, ſtegen alle de heeren van hunne aen de Zuidzyde af op eenen bergh, waer genheit
paerden, gelyk ook de Chan aende voor van zy zich op het fraciſte vertoont, als der ſtadt.
poort, die groot en van ſteen gebout op N9. 38 te zien is. Zy legt voor het
was. In den hof getreden trok hy daer grootſte gedeelte in de lengte. Dogh de
het eerkleedt aen, en quam een half uur wyl'er gecne voorname Kerken, toorens,
daerna weder te voorſchyn, en ſteeg te of gebouwen zyn, heb ik niets anders om
paert; rydende ondertufſchen eenige hee te kennen kunnen aenwyzen als met de
dan weder over end ſtaende.

CIê

-

ren voor uit om alles weder in rang en letter A het Hof van den Chan ; de Ser
Eer
kleedt.

orde te ſtellen.

Dit kleedt nu was een

kafºe Karwantera, aen de regter zyde ten
kaftan of rok tamelyk lang van roode Ooſten buiten de ſtadt leggende, met B
goude ſtoffe, of brokade. Hier by was denberg, waer op een oude vervalle ſterk
een goude muts op de wyze van een kroon, te gezien wort, die met C wort aenge
die hy op het hooft droegh. Onder de wezen. Zy legt in het Noorden ten
zen toeſtel reed een groot getal dienaren Weſten van de ſtadt. Dogh ik zal er
te paert om en om, dragende elk een hierna breeder van ſpreken , gelyk van
kaljan of Perſiaenſche Tabakfles tendienſt cenen anderen hooger bergh, die daer
van hunnen heer in de regterhant. Deze nevens legt. De ſtadt zelve legt als te
fleſſen zyn van glas, boven aen met zil gens het gebergte. Zy beſlaet een uur
ver, ook wel met gout , fraei bewerkt. gaens in den omkring. Zy hceft geene
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muren, zynde voor 35 jaren door aertbe chia, ook Summachia genaemt, en van de
vingh verwoeſt. Van gebouwen, gelyk Perſianen Schamachie. Zy legt op4ogra
ik zegge, is er niets aenmerkelyx. Ker den yo minuten. Zy is de hooftſtadt van
ken, die zy Mu-zjit of Ma-zjit noemen, dit lant,dat tegenwoordigh Schirwan of Ser
zyn'er in grooten getale, maer alle kleen, van genaemt wort, hebbende voorheen den

en laeg van gebou zonder eenige torens: naem gevoert van AMedie, een zeer vermaert
zoodat men ze van buiten de ſtadt niet Koningryk in Aſie gelegen in het Noor
zien kan. Op twee der zelve zyn kleene
koepels. Men treet'er in door een voor
hof, en vint'er binnen luttel ſieraedt, maer
in het ronde een verhevene zitplaets. De

der en Noordweſter deel van het Koning
ryk Perſie, daer nu het lantſchap Servan,

het Weſterdeel des lantſchaps Gilan, en
het Noorderdeel van het lantſchap Ay
huizen zyn altemael ſlecht, zynde van aer rack is, waer voor het nogh by de inwo
de en ſteen ſamengevoegt, en meeſt zoo ners bekent ſtaet, ſtrekkende zich uit tot
laeg, dat men de daken met de hant berei op de grenzen van Hirkanie. Men wil
ken kan. Boven zyn ze plat, en geweldigh dat deze ſtadt gebout is door den Perſi
ſober in 't aenzien. De voornaemſte even ſchen Koning Schirwan Sjae. Zy wort
wel zyn van binnen tamelyk wel met ta gerekent te leggen 24 uren van de Kaſpi
pyten en diergelyke ſieraden opgepronkt. ſche zee af. De wegh hier door het ge
De muren vint men wit beplaeſteit, en bergte is zeer krom en bogtigh. Wy heb
eenige trekken met koleuren daer op ge ben er 23 of 24 uren over gereden, en 6
bragt. De allervoornacmſte hebben twee dagen op wegh geweeſt met de Kamelen.
verdiepingen, en zyn boven niet plat, Maer te paert kan men het bequamelyk
Woningmaer verheven. De woning van den in 3 dagen afleggen. Van Derbent is de
des
Chans.

Markt
en win

kels.

Chan legt op eenen bergh, doende zich
van buiten ſlecht, en voor een gedeelte
vervallen op. Ik vond hier nogh een puin
hoop, en tamelyk groot overblyfſel van
een Kerk, waer aen nogh 2 of 3 voltens
ſtonden, op de wyze van koepels, die
fraei moeten geweeſt zyn. Dit vervallen
gebou was met klinkklare ſteenen wel aen
een gevoegt, en het outſte en beſte van
alle, die ik daer gezien heb. Door de
ſtadt lagen ook veele puinhoopen. Aen
de laegte van den bergh , daer de Chan
zyn hofhout, is een groote lange markt,
daer alles te koop gebragt wort wat men
bedenken kan , inzonderheit vruchten.

Hier zyn ook de woningen van alle de ko
perſlagers, en veele ſoorten van winkels,
ook van Koks, daer alle ſpyze toebereidt
te krygen is. Aen het eene einde de
Bazaers.

reis 4o uren lang, als men over het ge
bergte op Lahati gaet.

De Chan regeert hier als een Koning volſtrek
Buiten hem is er alleen een Kalantaer ofte rege

Burgermeeſter: dogh die heeft noch gelt, #
1S,

noch iets in handen. Hy maekt wel de

lyſten van het geene op te brengen is van
het lant: maer de penningen worden aen

den Chan gebragt. Deze heeft een Kan
ſelery, en daer in zyne Raden. Het wa
penhuis is in zyn hof, waer in ook eeni
ge ſtukken kanon zyn: waer van er ook
twee kleene voor het hof ſtaen, worden

de geloſt, als de Chan eenige vreugde be
dryft. Hy heeft 25oo ſoldaten, alle te
paert, uitgenomen 3oo, die in dienſt zyn
voor lyfwachten te voet, en met hun al
len, of eenigen uit hun, voor hem gaen,
zoo meenigmael hy ter jagt, of elders uit

zer markt nemen de Baſaers eenen aen

rydt. Deze Chan, nu zynde in het zeſte Zyne af.
vang, daer ook alle ſoorten van winkels jaer zyner regeringe, was een welgemaekt be elding.
zyn , als die van Gout-en Zilverſmits, man, ſchoon wat mager, dragende groo
-

-

Laerzemakers, Zadelmakers, en wat des te lange zwarte knevels. Men noemt hem

meer is. Eenige dezer Bazaren zyn van Allerwerdichan. Hy voert den titel van
boven met ſteene bogen geſloten, andere Beglererbegi, dat zoo veel is, als Chan over
weder met hout overdekt. Zy beſlaen de andere Chans. Hy is een Georgiaenſch
een groot einde der ſtraten, en begrypen Chriſten geboren, voorheen Kamerjon
ook in zich Tabak-en Koffyhuizen, ook ker by den Koning van Perſie, aen wien
alle de Chans of Karwanſeraes, die bin zyn vader, een edelman uit helderen hui
nenwaerts ſpringen, waer in men van de ze, hem nogh jong geſchonken hadt, naer
ſtraet door een groote poort gaet. Deze het gemeen gebruik der Georgianen. Men

zyn ontrent zo in getal, waer van de In geeft voor dat hy geſproten is uit het huis
dianen wel de ſierlykſte bewonen. Alle van Borgodion, dat out en van voor Chriſ

zyn ze wel van ſteen opgebout, en on

# geboorte bekent is,

oirſpronkelyk uit

trent 23 of 24 voeten hoogh. In de on Joodſchen geſlachte, en van Jeruzalem in
ze waren benevens den gront 40 vertrek Georgiaenſche lant overgekomen.
ken, alle in het vierkant gebout. Hier Deze voogdy over Samachi is eene der
in worden de voornaemſte goederen ver voornaemſte in 't Perſiaenſche gebiet, als
kogt. Waerom men in de Baſaren geen waer uit de Gouverneurs zich in weinigh
voorname winkels van lakens, en derge jaren kunnen verryken, om de groote in
komſten, die ze uit deze geweſten trek
lyke vint.

t

Samachi.

Deze ſtadt Samachi wort mede Suma ken.

Want van Gilan komt veel

º:

23
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Het lant katoen, en ſaffraen.

Het lant is ook ſtadt wel mogt gaen voor eene der beſte

# vruchtbaer van ſchoone wynen, zoo wit in ganſch Perſie. Dit vernam ik uit goe

machi.

-

-

de onderregting van eenen der hier zynde

te als roode. Dogh de witte is ſterk, en
niet te drinken dan met water gemengt.
Alle ſoorten zyn er ook van goede vruch
ten, als appels, peeren, kaſtanjes, alle
lekker van finaek, byzonder die groejen

naemt, verſcheide rivieren zyn , die wy

op de ſtreken

niet kennen, als Allaſan, die door de #"

§ naer 'tlant der Gcor

Franſche Geeſtelyken, ook uit eenige
Georgianen, die hier by getuigden dat in

het lantſchap Georgie, nu Gurgiſtan ge

º:

gianen. Zoodat dit lant zeer vruchtbaer|Provincie Ghaget loopt, en zyn koers

is: hoewel er volk gebreekt om het zelve neemt in de rivier Kur: Legwie, die ne
te bebouwen. Men vint'er mede een vens de ſtadt Gorri loopt, by ons aenge
i. meenigte paerden, en dieren, die tekent Cort, en mede in de Kur vloeit,
en menſch tot onderhout ſtrekken, in Kiſanni, die dicht nevens cen groote kerk

vollen overvloedt, oſſen, ſchapen, hoen- loopt, genaemt Schetta , en mede in de
ders, veel wilt gevogelte, faiſanten, pa-| Kur eindigt, Simma, die ook in de Kur
tryzen, hazen, quakkels, leeurikken, en vloeit, en aenvang neemt in Turcomania
9yft ander flagh van wilt. Dit alles is hier ontrent de ftadt Angheltska ; Jorri, die
vloed van
voor eenen geringen prys te bekomen , |aen 't gebergte Scrikjes begint, en mede
levens.

middelen, voornamelyk in den winter. Waer by in de Kur vloeit. Deze zyn wel de voor
nogh komt dat het broot hier uitnement naemſte. Want de andere mindere zyn
zoo by name niet bekent.

goedt is.
Schoone.

Een ſchoone zeehaven heeft de Stadt

Om nu

myn verlangen naer het weten

zeshaven, Bachu, daer nu de Perſianen een gemee- van dingen, die de Outheit betreffen, te
ne ſterkte hebben opgeworpen.

Want voldoen, dewyl my niet onbekent was dat

de kapitein Meier, van wien wy geſpro- in dit zoo van outs beroemde Medie, in
ken hebben, deze haven verzoekende tot zonderheit in deze lantſtreek, wel eenige

vry gebruik zyner Czaerfe majefteit bragt' overblyffels, der opmerkinge waerdigh ,
hen hier door tot argwaen: dewyl de moſten zyn, begaf ik my op den 13 de
Moskoviten vryhcit genoegh hadden om zer magnt Augultus naer den bergh Kala-De bergh
hier te gaen en te komen, zoodat dit ver- kulullahan, een half uur N. ten Weſten &#
zoek, dat hem ook ontraden was, van van deze ſtadt afgelegen. Eer ik den zel-luſtahan.
hem niet moſt gedaen zyn geweeſt. |ven beklom, ging ik neder zitten in de
Dit geweſt, zoo verre het ſtrekt tot aen |laegte, daer ik een gedeelte van den muur
de rivieren Kur en Aras, waer door het en toorens cener oude vervalle ſterkte op
van't andere wort afgeſcheiden, gelyk . denbergh konde beſchouwen. Ik zag
daerna zeggen zullen, was met weinig dan eenige ronde torens, ten deele nogh
volk in bezitting te nemen, en door het | | n wezen, overblyfſels van een muur, en
opwerpen eeniger fterkten wel te behou- andere grontleggingen, daer vanafgefchei

den, dewyl dit volk onmagtig is om |den, ook groote overblyfſels van muren
Bachu.

weer te bieden. En voor niemant quam naer de laegte ter rechter zyde van den
bergh , tufichen de groote ftcenen der
dit beter gelegen dan den Czaer.
De oude ſtadt Bachu, gelegen in't fundamenten, die zich maer weinigh uit

weſterdeel van Perſie, in't lantſchap Ser- den gront, daer de bergh nederwaert loopt,
van , aen de weſtkuſt ten zuiden van de vertoonden.

Duſdanige groote brokken

Kaſpiſche zee, heeft nogh den ouden waren ook aen de ſlinke zyde, boven by

Nootoly muur. Hier uit komt de meeſte Nootoly, den toorn, in zonderheit een op het op

tº:

perſte van den bergh. Dit alles bezien
door geheel Gilan, en wel 1oo uren Per- hebbende, brogt ik het ſamen op 't pa
ſie innewaerts verzonden wort. De wit-|pier, gelyk het met No. 39 wort aenge
te gaet alom naer alle geweſten. Men wezen. Toen ging ik naer boven aen de
verhaelde my dat 2 of 3 uren van de Noortzyde, daer het moejelyk en gevaer

de witte en bruine, voort, welke

ſtadt het lant geſtadigh brant door denlyk was om op te komen, zoodat ik door
Salpeterigen

ſº.

Ik verſtont ook dat de groote hoogte van vermoeitheit mee

De ſtadt de ſtadt Ganſie, 5o uren ontrent van Sa

nigmael moſt ruſten. Toen ik boven ge

Ganſie, machi gelegen, byna viermael zoo groot komen was, was het voornaemſte dat ik
als deze is, verzien met veel ſteene ge daer vond, een gewelf onder de aerde, onder
bouwen, meeſt twee verdiepingen hoog, waer in men van de Zuidzyde door eenaertſ:
breede en ruime ſtraten, brave Baſaers, grootenboogh van zware groote ſteenen,"
ſchoone karwanſeraes, en een deftige markt. gladt te famen geſtelt, nederwaert gaet,

Dat het gebou van den Gouverneur ruim 7 of 8 fchreden , over ingeftort zant en
en groot is: dat er een groote rivier door puin. Recht over dezen ingang is een

de Stadt loopt, dat er veele tuinen zyn, andere boogh op dezelve wyze, ſlaende
en oyervloedt van goeden wyn en vrug op den anderen, en nogh in zyn geheel.
ten. Men had er ook veel Zenaerboomen, Deze is vlak open tegen het N. Ooſten,

Ciprcflèn , en Pynboomen. Zoodat die daer het yſſelyk is om door te zien, om
de

IDIE BERGH,

-RULUSTABLANſ.
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de hoogten en ſteilten, naer beneden in heb. Die zoo uitnemend groote ſteenen
de vlakten, tuſſchen de andere bygelege ſluiten daer zoo hecht aen een , dat men

ne bergen. Waerom aen deze zyde des
bergs geen muur geweeſt is om de ver
vaerlyke ſteilten, daer niet aen te komen
is geweeſt. Deze twee gemelde bogen
zyn het begin van deningang, ſtaende 44
ſchreeden van elkander af.

de ſamenvoegingen daer van naeulyx be
merken kan, waer by komt, dat ze zoo
gladt als een ſpiegel geſlepen zyn. Hoe
wel ik moet zeggen dat dit werk, waer
van wy hier ſpreken, maer beſtaet in ru

Nederwaerts

we ſteenen, waer in zy naer allen ſchyn

gekomen, ziet men hier ter rechter zyde
eenen korten ſmallen gang met een volte,
dogh die ſtrak tegen de rots van het ge
bergte ſtuit. Hier nevens is nogh een in
gang, maer kleen en aenſtonts ſtuitende,

zoo veel nettigheit niet hebben gezogt te
brengen.
Uit deze onderaertſche vertrekken zyn
de, nam ik de maet van de breette boven
van den bergh , en bevond die op zyn

vermits die zyde ten Ooſten, en bynaaen ſmalſte te zyn 5o ſchreden. Dogh naer
het einde van het bovenſte gebergte is. het Weſten of N. Weſten wort hy ſtrak
Hier tegens over ter ſlinke zyde naer het breeder, beſlaende daer 8o ſchreden. Hier
Weſten gaet men door eenen boogh, die is ontrent op het midden van den bergh
als een poort is, maer nu geen mans leng een groote put, waer van de mont of bo
te hoogh, zoodat men bukkende daer door venkant rondom zoo gevaerlyk was, dat Gevaer
moet gaen in een kleen vertrek. Van het ik er niet aen dorſt komen, om er in te
zelve gaet men door eenen kortengang in zien, dewyl ik daer ingeſtort zynde, ze lyke Put.
een diergelyk vertrek, ook op dezelve kerlyk myn Vaderlant noit weder zou ge
wyze in een derde, hebbende die alle bra zien hebben. Het is zonder twyffel voor
ve vaſte bogen en gewelven. Het muur heen een waterput geweeſt. Verdere
werk, daer alles op ruſt, bevond ik dik opening heb ik niet kunnen vinden. Van

te zyn aen den eerſten ingang, ten deele dit opperſte werk ſtaen de lager muur en
5, ten deele 8 voeten, en vervolgens ook torens, daer ze 't naeſt by een komen, 7o

zoo: zynde tuſſchen yder een korte door. of 8o ſchreden van elkander af. Dan loopt
gang, als waren ze van een geſcheiden. dezelve muur veel lager om denbergh ten
Om de duiſterniſſe kon ik niet verder zien, Ooſten, naer giſſing een half uur, indien
dewyl ik in het laetſt gemelde veele brok
ken, en nedergeſtorte ſteenen zagh leggen,
zoodat de gront niet te bekennen was, en
ik my in deze eenzaemheit niet verder be

men het met gaen konde afmeten. In het

afkomen van den bergh hadden wy meer
gemak, dewyl wy denrechten wegh von

den, dien wy in het opgaen hadden moe

geven dorſt, zynde maer in ſtilheit van ten nemen. Afkomende ontmoetten we
een eenigh perſoon verzelt, derwaert ge nogh verſcheide overblyfſelen van groote
gaen. Maer dit alles in myne gedagten vertrekken tuſſchenden benedenſten muur,
overwegende, beſloot ik dat het grootſte en de bovenſte vervallene ſterkten, waer
gedeelte onder den bergh heen gaet naer van eenige nogh de buitenſte vlakke ſtee
't Weſten en N. Weſten, zoo als deze nen hadden, die niet hoogh van den gront
bergh in de lengte gelegen is. Ik bevond waren. Wy konden maer alleen bemer
ook dat de ſteenen der onderſte gewelven ken de grootte der boogen, vertoonende
van de gangen, die niet boogſwyze, maer die plaets een groot beſtek van een ge

vlak zyn , de lengte van de breette der bouw. Van boven dan vervolgens geko
gangen hadden, ruſtende met de einden men zynde tot aen den eerſten muur, te
wederzyts in de muren. Al wat men hier kende ik het gezicht by eenen tooren, die
zoo onder als boven ziet, is met ſteen en nogh ten deele met zyn buitenſte ſteenen
ſtaet, nevens eenige andere vervalle over

kalk ſamengehecht, zynde daer ontrent
het ciment redelyk dik gebruikt. Even
wel zyn de ſamenvoegingen zoo digt en
net niet aen een, als wel by de ouden,

blyfſels, zoodanighals wy de verbeelding
daer van geven op No. 46. Anderen heb
ben aengetekent dat deze overblyfſels van

Naeu- inzonderheit de Romeinen, die daer in hout en ſteen te ſamen zouden gevoegt
uitſtaken, plagh te geſchieden. Zy be zyn geweeſt. Maer ik heb daer niets van
#e Ro-trachtten dit ſamenvoegen zelf in de ſtee ondervonden, veel min kunnen beſpeuren,
meinen innen der wegen, waer van nogh getuige dat er eenigh teken van hout zy geweeſt,

#.

##

nis geven de weinige overblyfſels die er

Inen Voe

maer wel vaſte ſteenen , met ciment aen

# een gehecht.

Het gemeene geloof is dat
deze ongemeene ſterkten door Tamerlan
hebben de bouwers van het eenigſte won zouden verwoeſt zyn : waer van ik de

# # zyn van den ouden Napelſchen

# hen Via Appia genaemt. Inzonderheit

der der werrelt, dat van de zeven over waerheit niet heb kunnen onderzoeken.

gebleven is, hier in hun vernuft getoont Nu weder terugkeerende naerde ##
oorde
aen den wegh, dien men van binnen op zagh ik een weinigh buiten dezelve in het danſler.
Gelyke
nettigheit

in Egip
tCn,

aet in de Piramide van Egipten, welker open velt eenen Turk op de koord danſ

verbeelding ik in myne eerſte Reisbeſchry ſen, die aen de daer ſtaende huizen vaſt
ving gezegt heb dat ik de eerſte gegeven gemackt was. Al wat hy bedreef beſtondt
O

meeſt
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meeſt hier in, dat hy zich liet nedervallen een ſchuinſe koorde op. Om dit ſpel te
op zyn hinderſte, dan met de koord tuſ aenſchouwen, hadden zich duizenden van

ſchen de beenen, ook op de zyde zich menſchen, zoo mannen als vrouwen en
vertoonde, zonder dat de voeten op de kinderen, naer buiten begeven, zynde de
koord quamen, waer in hy telkens ver vrouwen geheel met een wit linnen kleedt
anderingen maekte, vallende ook voor op bedekt, op de Turke wyze. Terwyl de

de beenen. Op danſen of ſpringen op de Kunſtenaer bezigh was, ging een van zy
koord verſtond hy zich niet of weinigh. nc makkers om by de menfchen, die naeft
Anders was al wat hy deed vry behendigh. aen denkring ſtonden, biddende om een
Hy had eenen zeer langen ſtok in zyne
handen. Hy bond ook voor aen elk been
twee bloote ſabels, waer mede hy zacht
jes over de koord voortging. Tocn wif
felde hy de fabels voor twee platte ronde

|

kleene gift voor het gezicht dezer kunſ
ten. v:i…, dan openden de beurs, en
gaven eenen halven ſtuiver, anderen ook

wat meer, na hun genegenheit groot of
kleen was tot deze fracjigheden, die hier

dingen, even als muilen, die hy onder de zelden gezien worden.
voeten bont. Vervolgens ging hy tegens

XX. H o o f T s ºr U k.

Gedenkwaerdige oude graven te Jediekombet, op den bergh
Piedrakoes, en te Pyrmaraes. Gruwzame moort gepleegt
aen vier Armenieren. Monſering der Perſiaenſche Ruitery.
1 DD L ER w Y LEN had ik ver
ſtaen dat buiten deze ſtadt eeni

ſieraedt op den ſteen ſtonden. Daernaheb- zº
benze den heiligh op dezen bergh gebragt, graffide.

ge oude graven waren. Waer daer hybegraven legt, wordende zyn graf
om ik den 14 der maent beſloot drie paer in hooge achtinge gehouden. Want op de
den te doen vervaerdigen, om den vol feeſtdagen komen ze daer kaerſſen op ont
genden dagh my na de plaets, daer ze ſtcken, cn by de grafſtede hun, macltydt
Jedie- waren, genaemt Jediekombet, of Zeven houden. Ik vond er ook, dewyl het zon
kombet. torens, te begeven. Dit Jediekombet dagh was, eenige huisgezinnen, die my
legt drie goede uren van Samachi lande vriendelyk ten eten noodigden, terwyl de
waert in. Ik begaf my dan des morgens vrouwen bezigh waren met de ſpyze te be
daer heen, nemende twee luiden met my, reiden. Dogh ik ontging dit met dank
buiten de voetloopers, die de paerden ver zegginge, dewyl ik maer gekomen was
zelden. Wy gingen al meeſt ten weſten om myn opzet te volvoeren. Dit dorp
aen naer het gebergte, waer op veele dorp beftaet ontrent in 2oo huifgezinnen. De
jes gezien worden, al meeſt door Arme Kapel, die daer is, heeft in 't midden een
nieren bewoont. Aen een van deze qua kleen altaertje, en aen de ſlinke zyde eenen
men wy ten 9 uren. Dit dorp, genaemt grooten grafſteen, waer opzy de waskaerſ
Het dorp Kirking,

legt op eenenvrugtbaren bergh,

fen aenfieken.

De Kapel is omtrokken

Kirkins," bezet heel en al met wynplantaedjen, waer met eenen kleenen muur, en daer nevens
mede die menſchen zich meeſt generen, ſtaet een Noteboom , onder wiens ſcha
hebbende daer een Kapel van groote ſtee duwe zy zitten. Hier is ook een Kerkje
nen gebout, waer in een hunner heiligen geweeſt, dat door aertbeving voor 35 ja
Äbegravenlegt,
genaemt Sahaech Wartaſee. ren verwoeſt is, in wiens plaets deze Ka
fche Hei
# " Deze geven zy voor dat eerſt Mahome pel gezet is,
tans zynde, tot hen is overgekomen, en Ten half tien reden wy weder van daer
in hunnen godtsdienſt zoo verre onderwe over bergen van ſchoon lant totaen Jedie
zen, dat hy eindelyk tot Prietter verko kombet, daer wy na verloop van een uur
-

ren is. Dogh dat zyne vorige geloofsge aenquamen. Hier vond ik de oude graf- Graſſi:
nooten hier achter gekomen zynde, hem ſteden, daer ik van geſproken heb, die##"
diekolll
te Samachi verbrant hebben: dogh dat hy fraei gebout, en van groote levendige rotſ-E
van den dooden opgewekt tot hen weder ſteenen redelyk wel aen een gevoegt zyn.
-

gekeert is. Aenden wegh, een half uur
van dezen bergh hebben zy eenen grooten
grafſteen geſtelt, waer op eenige karak
ters ſtaen, die ik gezien heb. Ik vraeg
de hen de bediedenifle daer van: maer zy
zeiden dat ze niets betekenden, en alleen tot

-

Deze waren nogh al meeſt in wezen, en

gingen ſpits op. De eerſte, die ik be
zagh, was de hoogſte, en naeſt acn den
bergh gelegen. De muur van den toren

was 5 palmen dik , de ingang 6 palmen
hoogh, en 3 wydt. Van binnen was hy
rondt,
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hebbende 12 voet in zyn diameter. de eerſt ingetrede kleene poort, door eene

Deze toren is met eenen fraejen muur om die wat kleener is, met twee treden op
trokken , hebbende een ſchoone voor in een vertrek, dat 1o voeten diep, en
poort, waer van de breette 14; Rynlantſe even zoo veel breet is. Hier op # de
voeten uitmaekt, en de diepte 1o tot aen gemelde toren, die tot aen de ſpits hol is.
de kleene poort, daer men doorgaet. De Aen de rechter zyde ziet men er vier ven
muur daer van heeft de dikte van 5 pal ſtergaten in, komende twee boven den
men: en de breette van den eenen tot den

anderen hoek is 16 ſchreden in 'tvierkant.
Zoodat de omtrek 64 ſchreden bevat. De
dikte des muurs heeft 3 palmen, zynde
het bovenſte daer van als een kemels rugh

ander. Hier vond ik eenige waskaersjes
tegen den muur gezet, en op den gront
een deel verbroke ſteenen, waer ontrent
men geen graf konde bemerken. In dit

gebou hielden wy ons middagmael, en
of half ovaelswyze. Aen de zyde des to koelden den wyn met het water, dat uit
rens binnen den omtrek ſtaen ter eene zy een ſchoone fontein vloeit, die vlak voor
de 2, en ter andere ,, 3 fraeje zerken of dit gebou, en maer weinige ſchreden daer
grafſteenen, boven de aerde, met loof van daen ſtaet.

Deze bron ſtroomt her

werk verſiert, en verſcheide verbeeldin waert van uit het gebergte, en geeft water

gen, die van elkander verſchillen, inzon dat zeer goedt van ſmaek is.

De muur

derheit boven op. Deze grafſteenen be aen deze fontein is mede out, en van het
vond ik 3 palmen hoogh , z brcet, en zelve werk. Buiten den omtrek dezer
ruim 7 lang, den eenen wat grooter dan grafſteden, waer van de ouden altoos groot
d'ander. Toen bezagh ik den tweeden werk gemaekt hebben, gelykyder weet,
toren.

Binnen den muur des zelven vond

ziet men nogh duizenden van grafſteenen

ik aen de voorpoort een optrede van 3 pal in het ronde, eenige der zelve als de reets
men hoogte, op den grond onder den gemelde, andere van gemeene groote ſtee
boogh 8, wydtte, en 1 1 ! diepte, zynde nen. Dogh op geene van alle konde ik
het gewelf 7 voeten hoog. Binnen de eenige karakters van geſchrift bemerken:
zen muur ſtaen 3 fraeie grafſteenen. De zynde daer alleen wat ſieraetwerk op ge
muur is lang 44 voeten, breet 33. De houwen, en boven op eenige verbeeldin
hoogte is als de voornoemde, en op de gen, daer ik geenen naemaen weet te ge

zelve wyze. Het laetſte gebou in de laeg ven. Alleen hadden zommige de verbeel
te ( want de gront is afgaende) was met ding van een hooge ſmalle vaes, en dier
eenen muur omtrokken van 71 voeten gelyke figuren. Al dit werk heeft myns
breet, 66 lang, en 9 hoogh. De voor oordeels meeſt geſtrekt om den grafſtee
poort komt 14% voet van den gront af-of nen wat ſieraedt by te zetten , gelyk ik
uitſpringende, zynde 22 voeten breet. zulx meermalen ondervonden heb, ook
De hoogte des boogs is 11 voeten, wydt ontrent de begraefplaetſen der Koningen
beneden 1 1 , en diep 14 voeten. In het
midden hier van is een kleene poort, die
de breette heeft van 24 voet, en de hoog
te van 5 #. Hier door gaet men 3 trappen
af in de vlakke opening. Twaelf ſchre
den voortgegaen zynde, komt men aen

even buiten Jeruzalem.

Om deze grafſteden duidelyker te kun
nen vertoonen, tekende ik eene der zel

ve in 't byzonder af, te weten die naeſtaen
het gemelde gebou ſtaet, of die de eerſte

is in de laegte, waer aen men eenen groo
een gebouw, dat 38 voeten breet, en 18 ten boom ziet, ook eenige jonge boomen
diep is, waer achter aen de ſlinke zyde een door den tydt buiten den toren gegroeit,
gebouw is, dat zich 6 voeten verre uit ſchoon alle die harde ſteenen nogh gaef en
ſtrekt, en van dezelve breette is, daar ook heel zyn, zonder dat men ergens de minſ
een toren op ſtaet. Dit gebouw gaet men te breuke gewaer wort. Het gezicht van
recht over de voorpoort in door een klee de voorpoort, en eenige daer by ſtaende
ne poort van 4 voet , en 4 duim in de graven, nevens den Meloentuin, daer by
, verbeelde ik op No. 41. Toen
hoogte, en 2, in de breette. De dikte

#

van dezen muur is 3 voeten met twee trap ragt ik het ganſche gezicht ſamen op pa
pen nederwaerts in een vierkant vertrek, pier, zynde het voorſte 'tgebouw, waer
dat rondom met ſteene banken is bezet, van geſproken is, het volgende van de
van ruim 1; voet hoogte, en ontrent zoo reets verbeelde, en dus voort ook d'an
veel in de breette. De grootte van dit dere, met het gebergte daer achter, daer
vertrek is 1o voeten diep, en 11 breet, men in 't geheel negen torens ziet, hoe
met een gewelf van twee mans lengte wel het woort Jediekombet zeventoorens
hoogh. Aen de rechter zyde ten midden betekent. Hoe het zy, de rechte ge
van den muur de bank optredende gaet daente is op No. 42 te zien. In de bin

men nogh met eenen trap op door dezelve nenmuren vond ik veele jonge vygeboo-

Vyge

poort in een donker vertrek met een ge men , die eenige grafſteenen zoodanighboomen.
welf, dat lager is, en boogswyze, 13 bedekten, dat men die naeulyx kon be
voeten diep, en 1o breet. Weder hier kennen. Deze grafſteden worden voor
uitgekomen zynde, gaet men recht over zeer out gehouden, en al in wezen te zyn
O 2

ge

108

C O R N E L I S de B R U I NS

geweeſt voor den tydt van den beroemden De hoogte van dit graf is 1o! voet buiten
Tamerlan, door wien het gerucht gaet, de bovenſpits. Voor het zelve ſtaen ver
gelyk wy gezegt hebben, dat deze ſterk (cheide gemeene grafiteenen. Rondom
te verwoeſt zou zyn: dogh dat deze gra het graf zyn in den muur veele ſpykers
ven door achtinge, die hy daer voor had, geſlagen met lapjes van verſcheide koleu
ren. Zoo vint men er ook aen ſtokjes ge
ongeſchonden gebleven zyn.
Verzadigt van het beſchouwen dezer bonden op het eerſt gemelde graf. Dit Bygeloof,
oude gedenktekenen, vertrok ik van daer geſchiedt door de luiden, die deze graven
ten 4 uren na den middagh. En eenen komen bezoeken om van hunne qualen
anderen wegh naer de ſtadt nemende » genezen te worden, ſcheurende deze lap

zagh ik dicht by deze plaetsten Noorden jes uit hunne klecderen tot een offerhan
een meenigte van ſteenen. Ik beſloot, de voor den heilig, die daer begraven
dewyl dit ganſche gebergte eenen ſchoo
nen akkergront heeft, en niet ſteenagtigh
is, dat hier eertydts een ſtadt of ſterkte
moſt geweeſt zyn,ſchoon er geenegront

legt. Een Armeniſch dienaer, die by my
was, verhaelde dat hy zulk eene offer
hande ook gedaen, en daer door beter

ſchap voor zyn quael gevonden hadt. Maer
leggingen of kểurlyke ſteenen te befpeu ik ſloegh zóo weinigh geloof acn zyn
ren waren. En myn gevoelen hier over verhael, als aen de hiſtorie van den Hei
uitende, verſtont ik

§. ontrent

dcze

graven een kleene ſtadt geweeſt was. Het
kon ook niet anders zyn. Want uit wat
inzicht zouden zulke graven zyn in een
gebergte, dat zoo verre van eene ſtadt af
gelegen was? By deze ſteenhoopen zagen
wy mede een (choone fontein, en wat ver
der een andere begraefplaets, daer veele
grafſteden ſtonden. Een derzelve was on
gemeen groot, dogh ten deele verbroken.
Kort daer aen quamen wy weder in het
gebergte opwaerts, en reden nu door het
Het dorp groote dorp Kirkins, een half uur ten Zui

ligh, die eerſt verbrant, en daerna weder
te voorſchyn gekomen was.

Dit tempeltje vond ik aen de Ooſtzyde, Afbeel
geheel verbroken, te weten alleen de bui-

...”

tenſte groote ſteenen. Boven op is het k#
door den tydt met kleen geboomte be
groeit. De gedaente daer van ziet men

op No. 43 mèt den bergh Kala-kuluſtahan
in 't verſchiet.

Ik tekende het ook van

d'andere zyde, daer het, gelyk ik zegge,
verbroken is. Waer aen de ſlinke zyde

het eerſt gemelde opengraf vertoont wort,
gelyk in de laegtede itadt in't verſchict,

Kirkins. den van de ſtadt afgelegen. Het wortten met het gebergte daer agter, aengewezen
deele van Armenieren, ten deele vanTur

op No. 44. Binnen in het tempeltje, of

ken bewoont, en legt tegens 't opgaen grafſtede, ſtaet een groote grafſteen met
van 't gebergte. Wy quamen een uur loofwerk verſiert,en hier by ziet men het
voor den avont daer weder binnen, met

venſter, den ingang, en de groote gront

eenen zeer harden wint, dien wy 3 uren
te voren gekregen hadden. Hier door
Zant
[łuiwing. ſtoof het zant zoo vervaerlyk, dat men
zyn oogen niet wiſt te bergen , dat den

fteenen, die verbroken zyn, gelyk hier
nevens vertoont wort. Veertigh ſchreden

meeſten nacht over duurde.

Hier na viel

'er regen met zware donderſlagen. Waer
na het weder opklaerde.

De berg. Den 18 der maent begaf ik my op den
Piedra- bergh Pjedrakoes, die wat digter naer de

koe"

ſtadt legt dan de bergh Kala-kuluſtahan,

Graſſte- en wat hooger is. Boven op den zelven
de.
vint men een open graf, in 't ronde bezet
met groote fteenen, beflaende wel 16 voe
ten in de breette, en 18, in de lengte.
Hier
ſtaen gemeene grafſteenen op. Ook
Boomen.

van daer zyn twee plaetſen onder de aerde.
De eerſte vint men in het inkomen boogs
wyze van groote fteenen gemaekt, die
van binnen nogh in hun geheel zyn. De
diepte is hier 6, voeten, de breette 4voe
ten en 2 duimen, de hoogte 5 voeten, en
5 duimen. De gront is met ſteenen be
legt. Zeventien ſchreden hier van daen,
is een andere even als een grot , hebben

de eenen kleenen ingang, daer men door
kruipen moet om er in te komen , zynde
daer maer een kleene holte in de rots van

denbergh. Regt over deze holte ſtaet

vint men’er eenen Noteboom , nevens een boom , op wiens ſtam veele namen

eenen anderen grootenboom, daer kleene geſneden ſtaen. Daer leggen veele graf
bladeren aen zyn. Wat lager is nogh een ſteenen. Tuſſchen deze en het graf op
kleener boom, en 27 ſchreden van daer den heuvel heeft men eenen vervallen muur

een graf, dat in een rond tempeltje be van een vertrek. Deze bergh is rontom
ſtaet. Het is van buiten 33 ſchreden in vol graven, uitgezondert aen de Z. Weſt
'tronde , van binnen 1o voeten in zyn zyde, daer hy op zyn (teilfte is. . Ande- Mimas,

diameter. Deſſelfs muur is 2 voeten en ºn hebben te boek geſlagen dat hier een der ſchry
Io duimen dik, waer aen eenige fteenen diep gewelf zou zyn onder de aerde met veren.
Zyn, die 2 voeten en 2 duimen in de breet eenige trappen, waer in de dogter eens

te hebben, ook 4 voeten en 4 duimen in Konings zoude begraven leggen. Maer

de lengte. Den ingang gaet men met een

ik heb de onwaerheit hier van bevonden.
tree op van 1 voet, 1 duim , en breet 1 En ik kan niet anders denken of dit zal

voet 1o duim , hoog 5 voet , 4 duim. hun gezegt zyn van die kleene grot, daer
ZE

I

E

R

-

Z

E

209

N.

---N

GRAFSTEEN. T
| | | |||||||||||||||||||||||||

! #|

|

-- --------

-

Win-H| |

| | # i#

# # # ||||||| #

-| |

r:

# #
|
1. Hij

- --

'-

| | || |

|

-----

| | | | | ||
v'
•

t

#"EA

-

-

,

||
t

||||||||||||
- 5--en E-

-

-

t

"Y

--

k

|||||||

t

||||||||||

'If I

ze zelfs niet in gekropen hebben om de dere zonder muur, zynde alleen een ka
waerheit te onderzoeken. Het gat is ook nael, dat geheel onder de aerde doorge
zoo kleen, dat ik de bovenkleederen uit leit is, naer het gebergte, en van hier in
trok om er door te komen.

En er door

zynde, heb ik bevonden hoe het er ge
ſchapen was. Ik ben van gevoelen dat

een
ander kanael naer de ſtadt zyn keer
heeft.

Ondertuſſen maekte ik den 19 der
het voornaemſte lichaem, dat daer begra maent myn goedt gereedt, om het des
ven is, zal zyn in het hooge graf, of daegs daer aen met de karavane voor af

tempeltje. Met vragen konde ik geen
nadere onderrechtinge bekomen. Dit wiſt
men alleen te zeggen, dat er lyken be
graven leggen van luiden, dien de faem
nagaet, om welke reden
Van
eenige luiden, maer niet veel in getal,
ſomtyts daer verſchynen. Wat neder
waert op den zelven bergh legt een dorpje.

#

Ten N. Ooſten ziet men in eene zeeraen

te verzenden, dewyl wy in weinig da

# ſtonden te volgen. # gedaen heb
ende deed ik de paerden weder vervaer

digen, om te gaen bezichtigen twee
voorname graven in het dorp Pyrmaraes.
Ik ſteegh ten 7 uren te paert, en reedt
een groot uur in de laegte, en door Pirs
haet, dat maer in 2 of 3 huizen beſtaet.
Veel geboomte vond ik hier, en daer in

gename vlakte van ſchoon boulant, ront eene klaer vlietende fontein. Ik ont- Oude
#"
om met bergen bezet. Ten N. Weſten moette ook verſcheide waterloopingen in Pingen.
den bergh Kala-kuluſtahan met eenige het ryden over kleene ſteene bruggen.
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dorpen. De ſtadt vertoont zich van hier Twee uren van de ſtadt af vont ik er
ook zeer fraei, gelyk ook de geheele lant eene, die ik voor out aenzagh , zynde
ſtreek onder aen den bergh. Naer de zy van zware ſteenen, maer geheel verbro
de der ſtadt is een ſchoone klare water

ken in drie verſcheide deelen, waer van
fontein van groote ſteenen ſamengevoegt. eenige al in den gront wech gezakt wa
gehadt. Benevens
Weinigh nader aen de ſtadt ook een an ren. Zy had

#n
3

de

t
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dezelve liep een zeer helder water. Men noemden Heilig, geplaetſt in 't midden,
vint hier ook verſcheide bruggen : maer Zyn kiſt is met een groen kleedt bedekt.
tegenwoordigh loopt er geen water door. De voorpoorten zyn ontrent 6 mans leng
Als men in het gebergte komt, toont ten hoog, en eenige vademen dik. Men
zich de ſtadt Samachi zeer fraei met al het gaet'er met 12 trappen opwaert, die alle

omleggende lant en bergen: waer in men van eenen ſteen zyn. Boven is het vlak.
vele kerkhoven ziet, en in eenige der De bovenmuur is van een geſcheiden,
Het dorp zelve vele groote zerkſteenen. Het was loopende om naer de wyze van een ſterk
Pyrma.
' ontrent den middagh, als ik aen het dorp te. Op elken hoek zyn vertrekjes als
façS.
Pyrmaraes quam. Het is tamelyk groot wachtplaetsjes. Ter rechter zyde beſlaet
en bezet met huizen van ſteen en aerde het 40 ſchreden in de lengte, en 31 in
opgebout, ontrent 4 uren ten Ooſten van de breette. Boven het graf is een kleene
de ſtadt afgelegen in een groote vlakte, opening, daer een ſteen op legt. Boven
als men ter flinke zyde aen het gebergte de poort van het graf ziet men in ſteenen
Graf van aenkomt. In dit dorp vond ik ten eerſten gehouwen veele Arabiſche karakters :
seidibra een graf van Seid Ibrahim, eenen heilig, gelyk ook binnen aen de wanden, die
him.
die by dit volk in groote agting is 3 ge wit zyn , eenige karakters in 't zwart ge

bout op de wyze van een ſlot of ſterkte,

tekent ſtaen.

Buiten den omtrek van dit

waer om van buiten een ſlegte muur loopt.
Hier door gereden vond ik ter regter
zyde een paerdeſtal , waer in wy onze
paerden deden blyven. Zoo haeſt ik
hier was quam my een dienaer verzocken,
dat ik wilde komen in het vertrek zyns

gebouw ontrent zo ſchreden gaet men
onder een gewelf 15 trappen nederwaert,
vervolgens nogh 1o , die alle aen een

verknogt zyn. Dog de laetſte zyn zon
der gewelf. Dan komt men op den
gront van eenen kelder, die 33 ſchreden

meeſters, die opziener van dit graf was, in de lengte, en 9 in de breette heeft.

daer byvoegende dat hy even uitgegaen T gewelf daer van is boogfwyze, van
was , maer aenſtonts ſtondt weder te het eene tot het andere einde, en ontrent

keeren. Hy quam ook te rug,

tery 6

mans lengten hoogh, van ſchoone

ik daer eenige ſpyze nuttigde, ontfing loutere ſteenen fraeibcbout, en met kalk
my beleefdelyk, en vraegde van waar ik overſtreken, die door den tydt al meeſt
gekomen was, en welke de reden was is afgevallen. Ik geloove dat het tot ee
die my herwaert gedreven hadt. Als hy|nen waterkelder gedient heeft. By veel
myn inzicht gehoort hadt, boodt hy my|regen loopt het water daer ook
in
zeer hoffelyk zynen dienſt aen, gereedt door een onderaertſch kanael , afgeleit
om my zelf te geleiden , waer iets ge- van de bygelegene bergen. Hiertoe is
denkwaerdigs te beſchouwen was.
in den tweeden trap van boven een gat,
Wat acngact dit gebou, voor het zelve daer het doorvloeit. Boven zyn twee
is een groote opene plaets, aen welker gaten, waer door de kelder zyn licht
rechterzyde van de voorpoorte de Heer, ſchept. Aenden ingang is een verheven

º

die dit graf bewaert, een fraei vertrek ſteene muur. Tien ſchreden van daer
ftaen zo waterbakken, daer de beeften

heeft, dat groot en ruim , en met tapy
ten belegt is. Van het zelve gaet men
eenige ſchreden ter ſlinke zyde door de
voorpoort van het gebouw, die groot en
fraei is, op eenen voorhof. Dan weder
door nogh zulk een poort op eenen twee
den voorhof, daer men veele grafftee
nen ziet ſtaen, behouwen met Turxe
Karakters, en met ſieraedtwerk bekleedt.

Dan nadert men tot het graf, dat met
een houte deur gefloten is. Van daer
komt men in een kleen gewelf, daer een
kiſt ſtaet.

uit drinken.

Deze bakken zyn aen el

kander vaſt, en elke is van een ſteen, die

3, voeten lang, en 2! breet is. Hier
boven zyn zeer vele putten met een ope
ning, hoedanige ik hier langs heen en
binnen het dorp vondt. Maer de boven
opening van veele was toegeſtopt. Deze
alle moeten tot waterbakken gedient heb
ben. Want een gedeelte, gelyk men
dit ook in vorige tyden in vele ſteden en
plaetſen heeft aengemerkt, is hol onder

Van daer weder in een fraei

de aerde, om het water in deze onder

vertrek, dat door drie gaten van boven
licht ontfangt , zynde alle de gronden
TmCt . , geſtreepte kleederen, of
matten belegt, om welke niet te bezoe

aertſche gewelven te bewaren. Ik zag
dit in de ſtadt Alexandrie, ook ontrent

de ſtadt Napels. De oude Meden heb
ben zich dus van het gebruik des waters

delen men zyne ſchoenen of muilen moet bedient. Deze plaets derhalven moet van
uittrekken. Aen de voorpoort ter rech outs zeer aenzienlyk geweeſt zyn. De
ter zyde van't eerſte gewelf gaet men Perſianen zagen met vermaek, dat ik alle
door een deurtje, daer drie vertrekken deze opmerkingen zoo naeukeurigh nam,
zyn , in welker eerſte drie kiſten ſtaen. en aentekende.

Ik bedankte den Be

In het andere, dat ter regter zyde ftaet, waerder van dit graf beleefdelyk, en ver
Zyn'er vyf.

In het laetſte, dat ter ſlinke | zogt dat hy my iemant wilde mede ge

zyde ftact vint men het lyk van den ge ven, die my naer het andere graf gelei
den
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den mogt. Welk verzoek hy my aen der rots uit de natuur gegroeit. Hier ſtaet
ſtonts inwilligde. Wy reden dan der de gemelde Heiligh, of legt liever, zoo
waert over eenen bergh , aen wiens zy # , op zyne knien als biddende,

Ooſtzyde wy af, en te voet naer beneden naer de wyze van dit volk. Het opperſte
traden, langs eenen wegh zoo gevaerlyk was met eenenwitten linnen doek bedekt,
om de ſmalte, dat men zich veeltyts aen waer onder zy voorgeven dat hy onveran
de rotsſteenen moſt vaſt houden.
Graf van
vond
Tiribbab
ba.

Ik be dert blyft knielen, aengedaen met eenen

dat dit het graf was van Tiribbabba, graeuwen rok, opdat hy na zyn doot in

gebout aen het hangen der rots. Als men dezelve aendagtigheit zyn zou, waer in
daer aenkomt heeft men een plaets daer hy altydt by zyn leven geweeſt was. En
men met 3 trappen nederwaert opkomt. dit zoude St. Ibrahim, die zyn leerling
Zy heeft de breette van het gebou, dat geweeſt is, van Godt verkregen hebben.
28 voeten beſlaet, en zich uitſtrekt tot Dit boven gemelde vertrek is in 't vierkant
aen de ſteilte van den bergh , daer het te 14 voeten van d'eene tot d'andere zyde

gen aen ſtuit. . De voorgevel is ſierlyk zeer ſierlyk gemaekt, met twee kleene
van groote gladde ſteenen gebout. Hy kolommen aen beide de zyden der niſſen,
heeft twee volten , die 3 palmen diep voor welke een optrede is van ontrent
binnenwaert in den muur gaen. In die twee voeten. Die aen de voorſte venſter
aen de ſlinke zyde is vint men in het is, heeft de diepte van ontrent 3 voeten,

midden een groot venſter met tralywerk en die van het graf is wat dieper. De
van ſteen, dat uit een ſtuk ſchynt gehou hoogte van 't gewelf is ontrent 3: mans
wen te zyn. Hier aen ziet men veele lengte. Dan gaet men nogh 12 trappen
gekoleurde lapjes gebonden. De volte hooger, daer ter ſlinker zyde een kleen
ter rechter zyde is van groote ſteenen, vertrekje is. Aen de rechter zyde zyn 4
die de breette hebben van 4 # palmen, en of 5 verbroke trappen, daer men in top
ontrent 8 palmen hoogh zyn. Men gaet klimmen door een kleene poort kruipt,

met 3 trappen op door de poort, die met en zich dan vint op den bovengront, daer
een houte deur geſloten wort. Van daer de koepel verheven uitſtaet, om welken
komt men in een vierkant kleen vertrek, men tuſſchen de rotſen van den bergh, met
dat in zyne vier zyden fraeieniſſen heeft, drie partyen kan omgaen. Welke ruimte
en boven een koepeltje. Onder is geen ik bevond te zyn van 24 voet, ook van 2,
5 voeten ruimte van d'eene tot d'andere ook van 1, te weten naer voren, daer een

zyde. Als men inkomt, ſtuit de muur open is boven den voorgevel. Toen gin
ter regterhant tegen de rots van den gen wy vervolgens den bergh af naer be
bergh. Ter ſlinke zyde gaet men met neden, dien wy beter bevonden, dan daer
eenen hoogen, en 2 lage trappen op in wy eerſt afgekomen waren, en gingen op
een vertrek, dat 14 voeten dicp , en Io eenen anderen bergh, die daer tegenover
breet is. Het gewelf is boogswyze on lagh, om nogh een graf te bezien. Maer
trent 6 mans lengten hoogh, voor zoo wy vonden niet dan eenen vlakken muur,
veel men giſſen kan. Recht over de waer binnen geen graf, nochte iet derge
voorpoort gaet men eenen hoogen en lyk was : hoewel het mede al voor een
eenen anderen breeden trap opwaert, graf doorgaet. Van buiten is er ook maer
Dan volgen nogh 13 andere trappen, cen ſlechte vierkante muur, van waermen
meeſt van eenen ſteen, die de hoogte van het voorgemelde graf byzonder fraeiaen
eenen voet, en eenen duim hebben. ſchout, gelyk op de volgende bladzyde te

Deze opgang is 2 ; voeten breet, loo zien is. Aen de zyde, daer ik in 't be

pende boven met eenen wenteltrap, waer gin was afgekomen, deden zich verſchei
langs men komt in een vertrek met 8 de grotten op, die gehouwen waren in
niſſen verſiert, hebbende aen den voor denbergh, die onder het gebouw zeer
gevel een groot venſter met een houte ſteil naer beneden gaet.
Het was 4 uren toen ik vertrok van
tralie, en boven een koepel. De gront
is met matten belegt. Drie deuren zyn'er. Pyrmaraes, en 8 uren, toen ik te Sama
De rechterzyde heeft twee openingen. chiaenquam. Denvolgenden dagh wert

In de eene is een diep ingaende nis met

ik met de Armeniersonthaelt in eenen hun

ſteen loofwerk, dat de nis als een venſter ner tuinen buiten de ſtadt gelegen, daer
ſluit. Hier nevens is ter ſlinke zyde een de keuken tuſſchen de boomen gemaekt

kleene poort, die met twee halve fraei was. Hier vond ik verſcheide ſoorten van
gewerkte deuren geſloten wort , daer boomen, en daer onder eene ſoort van
men bukkende door moet ingaen, zynde Wilgeboomen van uitnemende grootte,
maer ruim vier voeten hoogh, en de helft ook Quee-en Moerbezieboomen, en an
minder breet.

Dan vint men binnen een

dere, die by ons onbekent zyn. Maer
kleene grot, die de rots is van den bergh, hier zullen wy daerna in het byzonder van
daer dit graf tegen gebout is. In den ſpreken.
hoek aen deze rots ſtaet een haf rondt
De Armeniers desavonts te rugkeeren

ſteene hekje, zynde het andere halve rond de, gingen naer hunne gewoonte zingende
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en ſpelende langs den wegh, ſprekende
enkſchilden:
andere
roers,len.zommige
all
boogh
Dogh
##
##
#met#
Dog

ip h
ienden in de K
ſ
eenigen nunner vrienden in de Karwan
raesaen, by

welke

onder

a

het trommel- deze hadden daer byeenen ok, met eenen

# # bal boven #
# op dezen tydt dat vier Ar- # haddenze gemalyde zakken, en

ſlaen eenige drinkſchalen omgingen. Zoo-

Om VOOI

dat wy vry laet in den nagt ter ruſteraek-geweer te gebruiken. Onder de opperICn,

meniers, geſtelt tot bewaring der huizen, waren voor aen de armen geharnaſt. Op

in hunnen ſlaep van eenige ## # # eenen kleenen #
dieven jammerlyk vermoort wierden. O-hoedt, op de wyze van een muts, daer
ver welk ſtuk twee

# # # # yzer aenA# , dat hun #

in onze Karwanſeraby een Perſiaens Heer het gezicht quam.
e waren zy 11er
quamen klagen. M#wiſt de daders toen lyk op de Perſiaenſche wyze gekleedt, en

nogh
niet, maer hoopte dat ze door dentydt|verzien van brave paerden, vooral de
zouden ontdekt worden, om naer behoo- ## ZCer # "#zilve
ren geſtraft te worden.

Monſte-

-

re en goude ſtoffen pronkten.

Eenige

&# den 26 der maent geſchiedde hier hadden 6 of 7 hantpaerden by zich.

Ook

# # de monſtering der Ruitery binnen het Hof veele onder de ruitery een hantpaert, ne

" van den Chan, daer een tamelyk breede|vens een ander paert, daer een knecht op
en lange vlakte is.

Deze monſtering wa#zat, loopende nogh een knecht te voet

##########
Zy geſchiedde # met twee of drie volk ſtond telkens met partyen aen 't an
OOK CICS anderen Clae OIS InCTVa

# perſonen te paert in

OI'ClCI).

e

e

hunne volle der einde, wagtende naer het oplezen zy

alo
####
gewapent met lanſſen, boogen, pylen, |aen tot voor den Chan, daer ze een #
CIn OOITIOG h te tre KKCIn.
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nigh ſtil hielden, gaende, na dat hunne een groote meenigte van acnſchouwers,
namen opgetekent waren, eenen anderen die op de bovenplaets langs den tuin heen
wegh heen, daer ze ſtant hielden. Toen ſtonden. Wat de beſolding dezer krygs Soldye
de Compagnie gemonſtert was, werden luiden betreft, de voornaemſte Officiersd er krygſ

de groote trompetten geblazen tot een te trekken al veel gelt: zelfyder ruiter jaer-luiden.
vyf of zes hondert gulden. Welke

ken van af te trekken. Dit alles wert ver

richt in den tydt van twee uren.
Het
werk was in
daet wel beziens waer

#

#

oldye vermeerdert wort, zoo ze zich in

den kryg wel gedragen hebben, daer dan
digh. Want zommigen der aenkomen nogh wel ten opzichte hunner verdienſten
den ſtelden zich in poſtuur, en maekten een byzondere vereering bykomt. De zo
bewegingen met hun geweer, als ſton nen dezer ruiteren trekken mede ruiters
den ze om op den vyant aen te trekken. ſoldye : hoewel ze desnoots by oorlogs
Waer in veele wel geoefent waren. Met tyden gehouden zyn eenen perſoon op hun
anderen echter ging het zoo wel niet door ne eige koſten in den krygsdienſt te zen

hunne eige onbedrevenheit of ſchult der den.

Deze zoonen, waer onder veele

paerden. Die zich wel gequeten hadden van 8 of 1o jaren, zaten mede in deze
werden met den eenen of anderen prys monſtering te paert, hebbende eenen voet
beloont in het bywezen der voornaemſte knegt nevens zich, die hun plaets ver
Heeren, die by den Chan waren, en beeldde.

XXI.

H O O

F T S T U K.
'

,

Vertrek van Samachi. Gelegenheit der rivieren Kur en Aras.
Manier van het afſpinnen der zyde. Aenkomſt tot Ardevil.
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beſloot dezen zelven namiddagh niet gezien had. Ik vond ook een
naer de Karavane te ryden, om my bloemgewas, uit wiens wortel eenige

daer in te onthouden in het velt, tot branken een vadem lengte langs den gront

dat zy zich op reis begeven zoude, dat
binnen weinigh dagen ſtont te geſchie
den, Myn reiſgenoot Jakob Jan de Da
vid bleef daer hy was, om eenen anderen
wegh te kiezen, en zich op te houden in
eenige ſteden van koophandel, om daer

loopen, en zich verre verſpreiden. Dogh
het gewas was nogh onryp en groen,
als een kleene komkommer. Als deze
vrucht ryp is , is ze van buiten paers,
van binnen ſchoon root, en barſt in drie

bladeren open, zoo dik als laken. Veel

den zynen te dryven. , Dogh de twee groeien'er aen eene plant, waer van ik er
andere Armeniers bereidden zich om my een met my nam, die ik aftekende met

binnen een dagh of twee te volgen. Ge waterverf in de tent op de ruſtplaets, b
komen zynde in het geberghte ten Zui de Turken Tjebeer, anders gemeenly
den van de ſtadt, vond ik daer goedt Kou-rack genaemt. Gy ziet de wezent
boulant, ook eenige fonteinen, en hui lyke afbeelding op de letter A. Nogh
zen. Toen ik een weinigh voorby het was er een andere ſoort, die roodt was en
dorp Nogdi was, quam ik ter plaetſe daer kleene blaesjes hadt, ook in grooten ge
de karavane zich had nedergeſlagen, zyn tale aen eene plant hangende. Deze
de zoo laet dat de zon al aen 't ondergaen waſt 1 of 2 voet in de hoogte, en wort
genoemt Doofsjandernage.
e grootte
was. Des morgens daer aen den

#

opwandelende zagh ik een ſchoone vlak daer van verbeelde ik met de letter B.
te, die wy door te trekken hadden, en Het Derbentſche gebergte achter ons
daer ontrent beneden aen't gebergte twee hebbende quamen wy in de voorgemelde
fonteinen van loopendgoedt water. De aengename vlakte, die zoo groot is, dat
zen avond quam een der meeſters van de men ze niet kan overzien. Zy is in de
Karavane uit de ſtadt ons aenzeggen dat lengte verre uitgeſtrekt, maer door de
wy den volgenden morgen vroegh onze groote droogte meeſt dor. De inwoners
reize zouden voortzetten. Het gebeurde noemenze Kraegh. Op het uiterſte van
ook zoo. Hier door het geberghte ry 't gebergte ziet men eenigzins de rivier

dende zagh ik in het dorpje Langebus de Kur, dogh niet duidelyk door den groo
In deze vlakte leiden wy ons
boomen en veele druiven hangende aen ten 1o uren neder, nadat wy 2; uur
eerſte Granaetappels: ook andere Vrucht ten afſtant.

eenen wyngaert, die eenen korten dik voortgetogen waren. Wy bleven er ook
ken ſtam had , ſtaende maer ontrent een den volgenden dagh in byzonder ſchoon

el boven den grondt ; hoedanige ik nogh weder. Hier ontrent lagen eenige Tur
ken
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ken in Arabiſche hutten op ſtroohoo
.

de Turken ook over zich hebben.

Wil

Deze verſchaften ons melk, me men deze ſpys eten, men hout ze dik,

ſºn ,

en andere eetwaren.

Maer daer

of mengt'er minder water by. Dit voed

was ganſch geen hout te bekomen : zoo ſel hout men gemakkelyk buiten beder
dat alles op Kameeldrek gaer moſt ge vinge. Als men er wat ſuiker by doet,
kookt worden, die yder voor zich zel ſtrekt het op de reis voor vaderlantſen
ven uitkoos en opzamelde. De paerden room. Den dertigſten der maent brag
en kamelen werden gebragt ter plaetſe, ten wy hier ook door tot den ondergang
daer het meeſt te eten viel. Zoo doet der zonne, wanneer wy weder Zuidwaert

men gemeenlyk, en haelt hen weder op aen voorttrokken door deze vlakte, dat
een uur voor dat men vertrekt.

Het on den ganſchen nacht duurde.

Hier zagen
gemakkelykſte was dat er niet was dan wy een karavane, die zich hier nederge
ſlecht troebel water, dat niet te drinken ſlagen hadt, ook eenige Turken met
was, of het moſt een uur of twee ſtil hunne huifgezinnen zoo in Tartarifche
ſtaen. Dit geeft groote hinderniſſe by tenten, als in 't open velt. Een uur voor
Zomerſche dagen, als de hitte groot is, den dageraet kregen wy een dorp aen on
dewyl men dan dorſtiger valt, en men ZG É. zyde. De wegh was in den
om de laſtigheit, der pakkaedje geenen beginne vol greppen , maer wert allengs
grooten voorraedt van wyn kan mede vlak. Dus reifden wy voort by ftarlicht,
Voeren.

Waerom men van den noodt

en quamen des morgens den laetſten der

eene deugt maekt, en zich bedient van maent met den dageraet aen het dorp
dikke melk, hier Gouwert genoemt. De Sgawad ten weſten van de rivier Kur: Het dorp
ze doet men in eenen linnen zak , door aen welker oewer wy ons neder floegen Sgawad.
welken al wat dun is uitloopt. Dan op eenen heuvel. Dit dorp ſpreit zich zeer
"engt men water by het dikke, om wyt uit met vele tuinen, al meeſt bezet

voor drank te gebruiken, welke manier

met witte moerbezieboomen.
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water-en andere meloenen zyn er ook. In het midden van 't huisje ſtont een groot
Des daegs daer aen ging ik een goedt radt, van 8 of 9 palmen in zyn diameter,
half uur Zuidwaert op, om de vereeni tuſſchen twee palen geſtelt. Dit draeide
ging der twee vermaerde rivieren Cirus hy, zoo als hy op het fornuis gezeten
De rivie en
ren Kur

en Aras.

Araxes, nu Kur en Aras genoemt, te was, met zyn voet om, even als by ons

bezichtigen. Ter plaets daer deze ſtroo het ſpinnewiel bewogen wort. Voor over
men ſamenvloejen bevond ik dat de rivier het fornuis ſtonden twee ſtokjes, boven
Aras uit het Zuiden komt, en van Alge welke een riet gelegt was, daer twee
ron uit het gebergte ſpruit , gelyk de ri kleene katrollen om liepen, waer over de
vier Kur uit het Noorden van Tilvies, zydraden der poppen heen gingen naer het
langs welke ſtadt zy dicht heen ſtroomt. radt. Men zeide my dat dit ſpinnen op
Zy dan hier als elkander ontmoetende deze wyze door ganſch Perſie in zwang
loopen te gelyk N. Ooſt af. Dogh wei gaet. Het werk zeker ging gemakkelyk
nigh
het dorp Sgawad draeienze met meenigte van draden te gelyk. De
ten Ooſten, en ſtorten eindelyk na vele poppen vond ik niet ongemeen groot.

#

bogten in de Kaſpiſche zee.

De koers

De meeſte boomen, die ik hier zagh, Boomen

evenwel, dien zy nenem, kan niet wel waren jongh , en hunne ſtammen kort , voor de
om alle de draejingen en kromten, die om altydt bladeren te hebben aen jonge zywor
zy door het lant doen, naeukeurigh be takken: omdat de wormen geen bladeren"
ſchreven worden. Ik dan zynde op de van oude boomen eten. Deze tuinen, die Tuinen,

plaets daer zy zich vereenigen bragt hun met veel Wilge en Elzeboomen bezet zyn,
met hoogh riet af
ne gelegenheit op het papier zoo kenne zyn elk in 't
lyk, als my doenlyk was: gelyk No. 45 geſchut, gelyk ook alle de huizen, zom

#

mige ook met aerde dicht gemaekt. Een
heele ry langs de rivier was er van zulke Afteke
ſchuttingen. Ik tekende de rivier zooda ning der
nigh als zy hier vertoont wort , en het rivier.
door de B: hunne vereeniging door de C. overbrengen van alles over dezelve, waer
Deze rivieren ſcheiden het lantſchap Me van No. 46 u de verbeeldinge geeft. Hier
die van het lant Mogan.
zynde kogten wy onze eetwaren voor #
toont , daer aen ginſe zyde het lant Mo
gan, en aen deze, Medie of het lantſchap
genaemt Servan gezien wort. De Aras
wort aengewezen door de letter A : Kur

By het dorp, daer wy ons hadden ne
dergeſlagen, werden alle de goederen
met vaertuigen overgebragt, wordende
de paerden daer benevens met touwen in

eenen kleenen piys: als, een jong hoen#"
voor twee ſtuivers , een

# meloen midde

voor eenen ſtuiver, en andere dingen naerlen.
gelangh.
het water geleidt, om te kunnen over
Den tweeden der maent quam hier een
zwemmen. De kamelen werden ook in Karavaen van Ardevil, die 10 dagen op
den ſtroom gejaegt, om welken te door wegh geweeſt was, gelyk'er des daegs te
waden twee dagen heen liepen. Nu was voren een van Tebries aengekomen was,
het water gevallen, en daerom de rivier die voor 14 dagen van daer gegaen was.
op veele plaetſen van ondiepten droogh, Ook quamen nu de twee Armeniſche
zoodat er ook een groote bank in het mid Koopluiden nevens den Duitſer, dien ik
den was.

Waer nevens evenwel een

by my hadt. Deze was door krankheit Ongeval
groote diepte van water was, daer de des nagts van zyn paert gevallen, en lagh Enºei
kamelen moſten doorzwemmen. Hier eenige uren in de vlakte van zich zelven. "B"

wert ook een brugh vervaerdigt van klee
ne ſchuiten aen elkander gehecht met een
zware yzere keten. Deze was nu nogh
niet gereedt , maer om binnen wei

Ik zond des nagts volk te paert om hem
op te zoeken, dat evenwel zonder hem te

vinden wederkeerde. Zyn paert, daer zyn
goedt op lagh, was tot zyn geluk by hem

nige dagen voltrokken te worden: waer gebleven, en hy van # rovers

Afwin
den der

aenge

toe de ſchuiten en keten aen ſtrand lagen, troffen. Daerna zond ik weder volk uit
welke zy weder wech nemen by hoogh by dagh, dat hem toen medebragt. Hy
water, wanneer de rivier ook breeder is. bevond zich nogh zeer zwak , en had
Aen den oever dezer rivier zyn 2 of 3 nogh gevoel van den val. Egter hoe ziek
huisjes van riet opgeſtelt. Hier windenze hy was, hy moſt met de Karavane voort,
de zyde af. Ik had de nieuſgierigheit om dat hem zeer ongemakkelyk viel.

dit werk te gaen bezien, en bevond dat Deze lantſtreek vond ik vlak en groen gedaan,
het door een eenigh menſch geſchiedde. Hier waſt groente een of twee voeten te E

cd2CI1

-

zyde.

Ter rechterhant inkomende, vond ik een hoogh. d'Armeniers noemen ze Poes, de lant
fornuis, dat van buiten geſtookt wert. In Turken Ooſſiaen. Dit is goedt voedſel voor ſtreek.
dit fornuis ſtont een groote ketel byna vol de Kamelen, die, als ze dat krygen kun-v,"#

water, dat geſtadigh byna kokend heet
gehouden wert. Hier in lagen de zypop
pen in groote meenigte. De afſpinner zat
op het fornuis nevens den ketel, roerende
met een ſtokje de poppen dikwyls om.

nen, niets anders van doen hebben Maerde#.
Paerden eten 't niet, dogh de Koejen wel.
Op den 3 der maent raekte de reſt van het

goet met de beeſten over: dogh twee Ka
melen verdronken.
P 2

De Paerden zwem
1Inc in
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men ook wel de rivier over, maer wor wy'er vonden die een voet in hun diame- ſchilipid.
den door het volk in de booten met tou ter groot waren. Deze vint men daer ook den.

wen vaſt gehouden. Na den middagh op het lant. Ten 5 uren trokken onze
voeren wy mede derwaert, na ons goedt Kamelen weder voort, en het was een
gelegt te hebben aen de rivier op het lant weinigh naden ondergang der zonne, toen
Mogan, daer ik de rivier ook aftekende wy met de Paerden volgden. Wy hadden
nevens het lantſchap Servan, zoo als het in onze Karavane, die zeer groot was,
zich op No 47. vertoont. Het gemelde 6oo Kamelen en 3oo Paerden. Zoo fterk
dorp legt zoodanigh in 't geboomte, dat verzelt, reden wy met ſchoon weder by
men de huizen daer van niet kan beken 'maneÈfiŷn den ganfchen nacht over een
nen. Nu quamen den volgenden dagh vlak lant, dat vol Jaffian ſtaet, een bitter
de twee . meefters der Karavanen kruit, dat tamelyk hoogh waft. Dit is Vergif.
ook hier aen. Maer ik ging middlerwy zoo vergiftigh , dat, zoo'er de beeſten tigh
ruidt.
len aen deze zyde ook de twee gemelde | den mont aen zetten , zy acnftonts daer
rivieren bezichtigen, waer toe ik wel een van ſterven zouden. Wacrom daer on
uur over wegh moſt zyn, dewyl men niet trent goede zorge te houden is. Hier
zonder groote moeite aen den Aras kan vint men geen water altoos , Zoodat wy
komen, dewyl't meeſte lant daer ontrent zonder dat te hebben eenen wegh van 12

bezet ſtaet met groente, ſtruiken, riet, uren moſten afleggen: waer over wy tot
en ſtruwellen, byſter hoogh opgewaſſen. den opgang der zonnebezig waren. Toen
Hier moſt ik tot den hals toe door wan ſloegen wy ons neder aen de ſlinke zyde

delen, dewyl noch ik, noch myn dienaer van eene beek, die van 't Weſten uit de
eenen anderen wegh wiſt op te ſporen.
Ook waren wy maer enkel met ons bei
den: zoodat wy niemant vragen konden.
Evenwel wy geraekten na veel ſukkelens
digt by de rivier aen eenige vervalle hui
zen, zonder dat we eenigh menſch ver
namen. Hier vonden wy een diepe grep
pel voor ons : maer terugh gekeert zyn
de door de hooge groente eenen anderen
doortogt tot aen den kant der rivier, die
zoofteil en hoogh was, dat wy ten lette

Nieuwe

rivier Aras komt, en niet verre van hier beck.

in 'tlant ſtuit. Zy is voor drie jaren eerſt
herwaert geleit door den Chan of Gouver
neur, die over deze lantſtreek het gebiet
heeft, en die zich des zomers eenige maen
den hier in 't vclt, cn des winters tot Ar

devil ophout. Men rekent de rivier Aras
2 uren van hier te zyn. De beek, waer

van ik daer even geſproken heb, is 5 of
6 voeten breedt, en geeft water dat wel
goedt om te drinken, maer wat troebel

niet verder naderen konden. Hier zagh door het zant is: dogh als men 't wat laet
ik beide de rivieren over elkander, en be zinken, is het klaer en goedt van ſmaek.

vond dat de Aras een weinigh hooger op Zy loopt nevens eenige huizen en hutten
uit den Z. Weſten quam, zynde hier vry van riet opgemaekt, en voor 3 jaren eerſt
ſmaller dan de rivier Kur, en, voor zoo gezet, genaemt Anhaer : zynde anders
Ik vond hier Ä
yke
fchreden breet ; daer de Kur met de A een ſoort van lange Watermeloenen, van teïme
ras vereenigt zynde, op zyn breetſte over binnen wit van koleur , byzonder zoetloenen,
de 1oo ſchreden uitmaekt ; het welk is en aengenaem van fmack, hoedanige my

veel ik giſſen kon, niet boven 40 of 45 geene dorpen hier ontrent.
-

ontrent het dorp Sgawad. De hoogte is
hier 39 graden 54 minuten. Ik meende
op dezen wegh eenigh wilt te vinden,
maer zelf zagh ik geen eenen vogel: noch
vond iets aen te merken, dan dat hier veel

-

nooit meer voorgekomen zyn. De pitten
daer in zyn niet zwart, gelyk d'andere
Watermeloenen in ’t gemeen zyn, maer
ſchoon kaſtanjebruin en kleen: waerom ik
eenige daer van bewaerde. Ook vond ik Aenge
hier een vrucht, die zy Chamama noemen,n
of Vrouweborſt, als zynde omtrent van zulk vrucht.
eene gedaente. Deze is zeer gezont om
te eten, en heeft over zich eenen goeden
reuk. Zy is als een witte meloen, maer

zoethout groeit. De zon was naeulyx on
der, toen ik weder by de Karavane quam:
met welke ik des anderen daegs voor het
zen der zonne weder voorttoogh, zyn
de de Kamelen reets vooraf gezonden.
Wy gingen meeft Z. Weſt aen, latende veel vaſter, en root van koleur , als een
de rivier Aras ter rechter zyde. Toen wy Sineeſche appel. Eenige waren ook van
nu door eene effene vlakte 3 uren waren dezelve grootte. De Armeniers zeiden
voortgetogen, leiden wy ons ten 8 uren my dat deze vrugt te Spahan groeit, en
neder by een ſtil ſtaende water, dat ten hoogh geacht is, ook tot ſieraedt in de
deele om eenen heuvel liep, die vol ge handen gedragen wort. Eenige zyn als
boomte ſtondt, en zich verder in 't lant een zeer kleene meloen, roodt, geel, en
uitſtrekte. Deze plaets noemenze Ceſlan, groen gevlakt. De pitten zyn kleen en
gelegen ontrent een half uur van daer de wit. Ik bewaerde die ook, gelyk de
rivier Aras ter regter hant loopt. In dit vorige. Men gaf my ook eene dezer

ſtilſtaende meer vint men by hoogh wa vruchten, die geheel roodt was. Deze
ter, dat uit de Aras komt, veel viſch, ververſchingen zyn hier licht te bekomen.

Groote ook verſcheide ſchiltpadden, waer onder Men koopt er een of twee voor een ſtuiver.
An
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Andere meloenen gelden ook weinig gelt, vlaegh, met donder vermengt. Die over
maer zy zyn maer tamelyk goedt.
zynde maekten wy ons ten 3 uren voor
Nu trokken een uur voor den onder den dagh gereedt om voort te trekken.

gang der zonne de Kamelen van daer, en Over wegh ſtortte de regen weder op ons

wy volgden twee uren daer na, gaende neder. Dogh ik ging echter voort ne
naer 't Z. Ooſten.

Eer een half uur om mens de twee Armeniers in zulk eene dui

was togen wy door een riviertje ontrent ſterniſſe, dat men geen hant voor zyn ge
5 voeten breet en 14 diep. In het door zicht kon bekennen, en d'een den ander
waden viel hier een paert om, dat met geſtadigh moſt toeroepen, om niet van

twee zybalen geladen was, die den In

den

# af te dwalen.

Maer het moeie

dianen, die wy by ons hadden, toebe lykſte dat ons deerde was dat myn paert
hoorden. Het overige raekte altemael niet voort kon. Dit was toegekomen door

wel over. Vervolgens trokken wy den onvoorzichtigheit van ons volk, dat zy
ganſchen nacht door de Mokaniſche heide nen voorſten voet aen den agterſten ge

of vlakte. Wy raekten op den 7 der maent bonden had gelaten, zoo als het des nagts
geſtaen had. Waer door het niet dan op
drie beenen kon voortgaen, wat moeite

ten twee uren in den morgenſtont in het
gebergte, dat meeſt zandigh maer hart en
goedt om te begaen was. De zon was nu
een uur opgeweeſt, als wy ons nederſloe
gen in een vlakte, die rontom met bergen,

wy ook daer toe aenwendden: weshalven

wy begonden te denken dat het krepel ge
worden was. Terwyl wy hier mede ſuk
alle van eene gedaente, was bezet, by kelden, merkten wy dat de reſterende
een rivier van ſchoon klaer water. Deze karavaene niet volgde. Het welk ons
rivier wort genaemt Baſcharu-'t ſjei, of
Balaru. Zy komt voort uit het lant van
Talis, en loopt in de Kaſpiſche zee. Maer
tegenwoordig is er weinig water, ſprui

deed beſluiten met ons drien terugh te

ryden. Wedergekeert op de ruſtplaets
vonden we alle beeſten ongeladen, om
den dagh af te wachten. Toen zagen wy
tende alleen een wel of twee uit den gront eerſt wat myn paert ſchortte, dat my zelf
van onderuit het gebergte. Het lant voert tot lachen verwekte: hoewel wy een groot

hier den naem van de rivier. In veele ja ongeluk hier door zouden kunnen gekre
ren hebben over deze plaets geene kara gen hebben, indien het ons op eenenge

vanen gereiſt om de groote meenigte der vaerlyken wegh of eenige ſteilte weder
dieven, die zich in deze ſtreek onthielden. varen was.

Met het aenbreken van den

Maer het is nu drie jaren geleden dat de dagh trokken wy weder voort door het
Dieven

vernielt.

zoon van den Chan den Koningh verzogt, gebergte tot het dorp Barſan, nevens het Het

dorp

dat hy in zyn vadersplaets het bewintmogt welk w in de vlakte ruſte hielden, ſtroo Barſan.
aenvaerden, biedende zyn hooft te pande, |mende #ier de voorgemelde rivier, rond

zoo hy niet alle de roovers uitroeide. De |om bezet met bergen, waer achter zich
koning ſtond hem zyn verzoek toe, en ook nogh eenige hooger bergen opdeden.
zond hem derwaert. Hy was niet zoo Nu waren wy 4 uren voortgetrokken in

haeſt gekomen ter plaetſe daer dit geſpuis | eenen gedurigen regen. Waerom wy in
zich onthielt, of hy hakte met zyne ben het dorp ons gemak zochten. Maer wy
den al neder wat hem voorquam, zonder vonden er de huizen zoo ſlecht, dat wy
zelfs vrouwen of kinderen te verſchoonen.

weder naer onze tent gingen. Het dorp
Van dien tydt af wert de wegh weder beſtaet in een tamelyk getal van huizen,
veiligh , en men begon daer aenſtonts en eenigh geboomte. Anders ziet men in
weder door te trekken.

dit gebergte geene boomen. Dezen ge

Den agtſten der maent begaven wy ons heelen nacht hadden wy eenen zwaren re
een uur voor den dageraet weder op wegh. gen, waer door al ons goedt, dat op den
Dogh twee kamelen miſſende lieten eeni

gront lagh, als in het water dreef. Dit

geluiden op de plaets, die hen met den weder niet zynde om voort te reizen, be
dagh vonden, en ons volgden. Na 3 gaven wy ons weder naer het dorp. Daer
uren reizens over eenen goeden wegh tuſ veranderden wy tweemalen van huisveſ
ſchen het gebergte, ruſtten wy in eene ting, dewyl alle de huizen niet dicht te
Het dorp vlakte by het dorpje Sjigomoerat. Dit gen den regen waren. Het is ook niet
et in tien of 12 huizen van riet opge wonder : want zy ontfangen al het licht
Sjigo
InOCTAt.
ſtelt.
Wy hadden dezen morgen hier door het bovenſte gat. Wy droogden
Perſiaen
veel
ontmoeting
van Perſiaenſche boeren dan ons goedt zoo veel ons doenlyk was
ſche boe
met hunne vrouwen, kinderen, en vee. by kameel-en koedrek, welke tot ronde Kameel
ICIl,
Deze menſchen onthouden zich des win ſtukken gevormt is. Zulke agt ſtukken en Koe
ters in 't gebergte, en des zomers in de kogten wy voor eenen ſtuiver. Deze ſtuk-#"

vlakte. Eenige van hun bragten ons denken worden gebruikt, als by ons de turf. #
vorigen dagh voeder uit het gebergte voor Den elfden der maent begon het weder
de beeſten. Dit gebergte vertoont zich te bedaren. Des zonden wy des avonts

groen. Het is meer zandigh dan rotſigh. de Kamelen vooraf, en volgden 3 uren
Dezen nagt overviel ons een harde regen- voor den

##3 in redelyk licht w:
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hoewel men noch maen noch ſtarren ver met eenen helderen maneſchyn.

nam.

Na cen halfuur reizens togen wy

yºkº

In het

ontmoetten wy veele dor

door een kleene rivier genaemt Barfand , |pen zoo ontrent den wegh als in het ge

en binnen een uur nogh veertien of vyf bergte. Des anderen dacgs bleven wy in
tienmaelen door dezelve , waerna wy over een heuvelagtige vlakte van hoogh ge
bergen quamen, die ten deele met ſneeu bergte, zynde dit een dorp gelegen 5 uren
bedekt lagen. Gelyk'er daer nevens ook van de plaets, daer wy vernacht hadden,
andere hooger bergen lagen, niet minder en 2oo uren van Ardevil. Hier zagen wy
met ſneeubedekt, dat groote koude maek de hooge bergen met ſneeu bedekt. Des
te. Door de hoogte waren ze ook ne avonts ontrent 8 uren trokken wy weder
velagtigh, als of het ſtof regende. Bui van dacr met helderen manefchyn, die
ten dezen regen hadden we anders tot haeſt verdween. In wiens plaets een miſt
nogh toe lieffelyk weder gehadt. Maer uam, dit tot in den morgenſtondt duur
hier traden we als van den zomer in den |
Hier door rackten wy van den rech
winter. Des anderen daegs rackten we ten wegh af, en zworven twee uren om,
ten 9 uren door het hoogh gebergte in de verdeelt in twee partyen. Vroegh in den
Het dorpvlakte , by het dorp Noeraloe, dat in morgenſtondt quamen wy tot het dorp
Nocraloe, weinig huizen en Tartariſche tenten be Adſgarneloe, daer wy over een brugh met #t?
Gersee ſtact. Hier kogten wy ſchoonchoenders, zes bogen trokken, onder welke een was,..."
lewens die 3 (tuivers het ftuk koftten : 1o eiers waer onder de rivier Goeroetjou loopt, die"
middelen voor een ſtuiver. Wy kregen er ook goe zoo veel betekent als drooge rivier, omdat Drooge
de melk en verſche boter. Nogh een goedt zy veeltydts geen water heeft. De Kara-rivier.
half uur voortgetogen zynde, bleven wy vaen bleef in het dorp: dogh wy begaven
tuſſchen de bergen in een ſchoone vlakte ons naer de ftadt, daer wy ontrent 1o
Het i- benevens het riviertje Siloof: dat zoet en uren quamen, tredende binnen de Kar
viertje Si-klaer van water was. Wy vonden hier wanfera der Armenicrs, daer we clk een
"f ontrent de bergen veel aengenamer, veele byzondere kamer namen. Den 15 des
dorpen daer rondom , en zeer fracie ge morgens was het nogh al miſtigh : dogh
zichten. Op den middagh kregen wy het weder helderde vroegh op. Waerom
weder

Echº

weder en zonneſchyn. ik den volgenden dagh myn goedt uit het

Waerom wy desmiddernagts weder voort dorp liet halen en hier brengen, dewyl
togen, meeſt over vlakten in de bergen wy hier eenigen tydt te blyven hadden.

XXII. Ho of T S T U K.

Beroemde Mezar, of Begraefplaets van den Koningh Seff Be
ſchryving van Ardevil. Voornaem graf aen het dorp Kel
geran. Vertrek van Ardevil. Aenkomſt te Sangal.

M

Y luſt, eer ik ſpreeke van de groene, geele en witte koleuren. Aen
ſtadt Ardevil, voor af te laten het einde van dezen gangh treedt men

- gaen de beſchryvinge der be
roemde Mezar of Begraefplaets van Sja
Sefi, en andere Perſiaenſche koningen,
die vervolgens daer begraven zyn. Myn
verlangen zeker ſtrekte vooral om dit ge
bou te gaen bezichtigen, en daerom wil
ik mynen lezer ook aenſtonts daer de be

ſchryving van mededeelen. Van deze
zucht gedreven begaf ik my naer deze
plaets, gelegen by de Meidoen, dat een
voor. tamelyk groote plaets is. Op myn aen
name be-komſt vond ik de voorpoort zeer groot,
graef van voren ſierlyk gemackt van ſteenen
P"

met verſcheide koleuren beſchildert. Bo

door een tweede poort, waer van de deur
dik met zilver beſlagen is. Dan is men
in een ſchoon hoogh vertrek, daer aen de

regterzy een groote ruime plaets of zael
met een koepel overtogen gezien wort,
zonder eenige kolommen tot ſteunſel ,
even als de kerk genaemt de Rotonde te
Rome, dogh daer by vergeleken kleener.
Deze is belegt met tapyten, en ſtrekt
voor de Boekery, ook voor een bidtver
trek. Ter ſlinke zyde der zael regt over
den ingangh van dezen koepel is een fraei
groot en hoogh vertrek met volten. By
het zelve gaet men door een poort, waer

ven waſze boogswyze innewaert gaende. van de deur mede met zilwer overtrokken
De deur des ingangs was van hout. Daer is. Dan komt men op een opene plaets,
door getreden quam ik in een ſchoone lan die weinigh breeder dan langh is, in wel
ge galery , aen welker bovenmuren veele ker midden een boom ſtaet. De muur is

niſën fierykbeſchildert zynmet blaeuwe, ontrent 5 mans lengten hoogh, zynde aen
el
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elke zyde 3 niſſen, alles met ſchoon blaeu|de hoogte 9 voet, 1o duim. Hier zyn Graf van
en andere koleuren beſchildert, en met twee deuren, die men opſlaet. Hierdoor scſi
Graf
ſteden.

bloemen en lofwerk verſiert. Op deze treedt men in een kleen rond vertrek, in
opene plaets ziet men aen de rechter zyde welx midden het graf van Sefi ſtaet, ge
vele graven, daer verhevene zerken op maekt van ſchoon marmer, en met een
leggen, op eenige van welke veel ſieraed gout zyden kleet bedekt. Op elken hoek
werk uitgehouwen is. Aen de ſlinke zy ziet men een hooge goude vaes. Boven
de zyn ook andere, die met een muurtje het zelve ziet men veele zilvere, ook eeni
geſcheiden en afgeſloten zyn. Deze zegt ge goude lampen, gelyk ook in de rond
men dat graven zyn van voorname perſo te. Het graf is 9 voeten langh, 4breet,
nen , uit Koninglyke huizen geſproten. en 3 hoogh. Hier voor ſtonden twee an- Andere
Zy komen tegens de buitenzyde van het dere graven, waer van het eene kleen was, graven.
graf van Sefi. Ter rechter en ſlinke zy als van een kint : nogh twee ook agter
de dezer plaets is een vertrek ontrent 3 het graf van Sefi: zoodat er vyf graven in
voeten boven den gront verheven: waer Zyn, als dat van den Koning Sefi, den
van de gewelven koepelswyze gemaekt Koning Fedredin, eenen zoon van Seſi,
zyn, en van voren met hout tralywerk ge den Koning "Tzenid, en eenen zoon van
ſloten. Ter ſlinke zyde ziet men aen den Fedredin, genaemt Sultan Aider, diende
hoek der zelve plaets een groote poort, Turken het vel over de ooren getrokken
met twee deuren, die men toeſlaet. De hebben. Nogh is er een graf van eenen

# Aider.

ze zyn beide van zilver traliwerk dicht
overtrokken, hangende daer aen een ke
ten van louter zilver. Hier moet men zy
ne ſchoenen of muilen uittrekken, om

zoon van 'Tzenid, en

door te treden over eenen witten marme

goude kandelaren gezet worden. Boven

De lampen hier hangende, worden alle
avonden aengeſteken. Zoo mede twee
waskaerſſen, die alle avonden op groote

ren drempel, zonder dien te raken. Voor dit graf komt een kleene koepel, die van
d'andere plaetſen was mede zulk een drem buiten met gout overtrokken is : en daer
pelſteen. Hier voor was de gront met benevens is ook een tweede fraeie koepel,
matten belegt : en verſcheide Perſianen boven met groen en blaeu verglaeſde ſtee
zaten daer op de ſteene banken, die aen nen belegt. Eenigen hebben aengetekent
beide de zyden voor de poort zyn. Deze dat geene werreltlyke perſonen, ja zelf
zyn opzieners van deze plaets: en men is den Koning niet, vry ſtaet door deze gou
genootzaekt hun eene vereering te doen, de deur te naderen aen het graf van Seſi,
eer men verder voortgaen magh. Dunkt en dat de deur zelve altyt geſloten gehou
hun de gift niet groot genoegh, zyne den wort. Maer het is onwaer, als aen
men de vryheit van zulx te zeggen , ja my gebleken is, hoewel ik er weinigh
daer by te voegen dat zy vyf-of zeſmael binnen tradt, als wel wetende in hoe groot
zoo veel moeten hebben. Maer merken eene achtinge zydeze plaets hielden. On
zy dat men beſluit weder te keeren, ge dertuſſchen was het dit volk overal omgelt

lyk ik op hunneneiſchmyne ſchoenenaen te doen: zoodat ik meenende buiten eens
# weder aentrok, zoo ſlaenze einde vooral wel betaelt te hebben, nogh ge
lyk den koop toe, uit vreeze van niets houden was voor elk verſcheiden vertrek

te krygen. Door deze poort dan treedt

weder in de beurs te taſten.

Voor de reſt

men in de eerſte plaets, die zeer kleen is, beantwoordden zy al wat ik vraegde gaer

waer boven een gewelf komt als een hal- ne, en hadden een welgevallen, naer het
ve koepel. Ter rechterhant gaet men in ſcheen, in te zien, hoe ik alles naeukeu

een langwerpigh koſtelyk vertrek door een righ aentekende, waer toe zy my behoor
deur met zilver of gout traliwerk geſiert. lyken tydt gaven.
Dit hing vol zilvere en goude lampen, Als men in komt ter ſlinke zyde van dit
waer van eenige een elle in de rondte be ſchoone vertrek, vint men eenige kleene
epen, zoodat men de meenigte niet tel- byzondere vertrekjes, die met houte deu
# kon. De gront was met tapyten be- ren geſloten worden, waer in ik uit hun

legt. Aen beide de zyden ſtonden kleene verſtondt dat andere graven van Koningen Graven
houte ſtoeltjes, die men toeſlaet, daer en Koninginnen zyn. Want men zegt ##"
groote boeken op lagen. Deze plaets is dat hier begraven leggen Koning Iſmaël, #
5z voeten lang, en 34 breet. Achter aen een zoon van Aider: Koning Tamar, een gen.
het einde der zelve is de plaets van het zoon van Iſmaël: Koning Iſmaël de twee
graf van Sefi, dat verheven en met drie de, een zoon van Tamar : Koning Ma
trappen opgaende is. Hier
zonder groote goude lamp.

# een by humet Chodabende, een zoon van Iſmaël,

Daer agter |Iſmaël Mirſa, Hemſa Mirſa en Koning

nogh een trap hooger ziet men een trali-Abbaesgebroeders, zoonen van Chodaben
werk van louter gout, dat rond gedraeit, de. Deze begraefplaetſenzyn zonder eeni
en zoo dik is als een goedt hecht van een ge ſieraden.

mes. Buiten de lyſt der deur bevond ik Uit de treffelyke zael van dit geboutre
dit traliwerk te zyn 6 voet, en 9 duim: dende , bezagh ik ter rechter zyde een
WC1
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Keuken, weinigh omgaende de keuken, aen wel- dagh daer toe te verkiezen. Op dezen

ker ingang ook een groote deur met zil wegh bezagh ik een huis, waer in het
ver overtrokken was.

De keuken was

mcel gemalen wert, door middel van wa

tamelyk groot, maer ſlecht, komende ter, dat afkomende van het hoogſte ge
ganſch niet over een met de zilvere deur. bergte, dat ten weſten de ſtadt altoos met
In het midden der zelve ſtonden twee ſhccu bedekt legt, daer in vloeit door een
groote verhevene waterputten of bronnen. verheven kanael , daer toe van aerde ge
Voor een gedeelte was rondom de keuken mackt. Dit water ſtort met ecnen val
een verheven muur met groote gaten: onder 't zelve huis, en verſpreid zich door
waer in zeer veele overgroote ketels ſton het vlakke lant naer het Zuidooſten, daer
den, en onder elke der zelve ecn byzon op dezelve ſtreek ook d'andere is, daerik
der fornuis. Hier uit worden de luiden, reets van geſproken heb. Deze huizen
die tot deze plaets behooren, geſpyſt. Al hebben onder cenen molen, en boven twee Kooren
Armen le avonden ook word aen eenige honder groote platte ronde ſteenen, die geſtadigh molen.
gepytt. den van armen ſpyze, die mect in Pclaw omgaen, leggende op een uitgeholt hout,
beſtact, hier uitgedcclt. In eenzydever daer het koren door een houte goot onder
trek aen de keuken zagh ik ook nogh vce den ſteen loopt, en dus kleen gemalen
le ketels op den gront Itaen.
wort, werpende zich rondom ter zyden
Alles hier bezichtigt hebbende begaf ik uit. Ontrent dezen laetſten loopt de rivier
my weder naer buiten op de Meydoen, onder door een groote hooge brugh met
en binnen des Konings tuin, welke beide 5 bogen, waer van het onderſte gedeelte
door een muur afgeſcheiden van elkander met groote ſteenen bezet is: zynde aen
af ſtaen aen de zyde des grafs. Hier hccft de buitenzyde tufchen de boogh tot fie
de Koning Sefi zich langen tydt binnen raedt de verbcclding vancen halfrondtto
onthouden in een ſteenen gebou, dat nu rentje.
dagelyks meer en meer vervalt. Binnen zyn Nu wort het tydt te melden de gele Gelegen
twee vertrekken, elk met een ſchoorſteen. genheit der ſtadt, gemccnlyk genaemt eit der
Hier zoude hy zich naer hun meening Ardevil, of Ardebil, ook wel Ardovil.ſtadt.
onthouden hebben. Buiten dezelve vint Zy is gelegen in het Noorderdeel van
men veele andere vertrekken, benevens een Perſie, in 't Ooſterdeel van het lantſchap
kleene banje, of waſch-badt, dogh alles Servan in 't oude Medie, ten Zuiden der
zonder ſierlykheit. De tuin ook is wilt, Kaſpiſche zee en ten Ooſten der ſtadt
en zonder eenige orde. Zy is vol vrugtboo Taurus. De gebouwen der zelve zyn be
men: maer bloemen of kruiden van eenige ter dan die van Samachi, dogh van dezel
waerde zyn'er niet te vinden. Zyistamelyk ye ſtoffe gemaekt. De Baſaren of Win
#. wordende door bornwater, dat er kelſtraten zyn ook fraeier en beter over
oorloopt, op veele plaetfen befproeit. In dekt. Evenwel ziet men hier niet veel
d'andere tuin is geen huizing. Zy is ook winkels van goude of andere koſtelyke
zoo groot niet, en de boomen, die er in ftoffen , nocht cdel geſteente, gelyk wy
ſtaen, zyn veel hooger. Hier vond ik van andere winkels getuigt hebben. Naer
alles zoo ſlecht, dat het niets minder dan het zeggen van anderen zyn deze koſte

Water

leiding.

iets koninglyx verbeeldde.
Middlerwylen naer buiten gereden, om
met het werpnet te viſſen in een klene ri
vier, die uit het gebergte komt, vond ik
daer een waterleidinge van aerde opge
maekt, eenige voeten hoogh. Het wa
ter loopt daer boven door een goot, en
onder door een huis, dat daer toe geſtelt

lykheden voor dezen hier ook geweeſt,
maer allengs verdwenen. Men ziet hier
vele kerken met koepels overdekt, waer

onder de fracifte en grootfte uitmunt, ge
naemt 414-zyd , 444-3-hit 2 of Ma-zjit Voor
Adine , of Zondaghkerk. Zylegt in dename

ſtadt ten Ooſten op eenen kleenen berg, Kerk.
door, welke verhevenheit zy zich heel

is, naer de ſtadt, om de tuinen der zclve van verre doet zien. Verſcheide afgezon

te bevochtigen. Aen de andere zyde van derde plaetſen zyn'er in, waer in gebeden
het huis ſtort het als een waterval in de wort. De voornaemite is groot en ront,
beek, die door het lant loopt. Wy viſten waer boven de koepel komt, die op eenen
hier, maer vingen niet dan 3 of 4 kleene lagen ronden muur ſtaet, ſtekende to
viſchjes, die ik in Spiritus leide om ze te renswyze uit het gebouw, dat een vlak
bewaren. Des anderen daegs reedt ik een ke muur is. Voor deze kerk ziet men
gocdtuur buitenaen de Zuidzyde der ſtadt een fontein, waer van het water van het
met inzicht om ze van dien kant op eenen gebergte door een onderaertſe goot her
bergh af te tekenen. Want van geene waert loopt ten dienſt der genen, die daer
Zyde kan men naeulyx daer iets van zien, komen bidden, hoedanige menſchen ik in

door de meenigte der boomen, die het goeden getale in de vertrekken zagh zit
gezicht daer van benemen. Maer de ten. De andere Kerken zyn van die waer
hoogte deed ook weinigh voordeel daer de niet. Hier zyn ook veel Hamans of
toe. Ook vond ik my genootzaekt door Banjes. De voornaemſte ſtraten, daer
den opkomcnden regen eenen anderen de meeſte winkels zyn , zyn maer drie of
vier
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vier in getal. De overige zyn al meeſt

niet dan wanneer ze iets zeltſtems over

kleen en ſmal. De huizen zyn boven plat,
zoodat men van 't eene op 't ander gaet.
Meeſt zynze ongezien en ſlordigh, Kar
wanſeraes zyn'er zoo veel niet, als te Sa

zich hadden: het zy dat ze by uitnement
heit groot, of kleen waren, of drie bee

machi.

Drie worden er bewoont van In

nen of zoo veel armen hadden, of met

twee hoofden geboren waren, of iets had
den dat de verwondering der aenſchouwe

dianen, die hier ook niet in grooten ge ren trekken kon. Ik voegde daer nogh
tale zyn. Chineſen zyn'er niet, zoodat er by dat ik den opwachter der Karwanſera
ook minder handel gedreven wort. Aen eenen heelen gulden geven zoude, als hy
verſcheide oorden binnen deze ſtadt ziet

de luiden, die dagelyx aen myne kamer

men veele hooge Elze-en Lindeboomen quamen, daer van daen kon houden.
ſtaen, waer nevens de rivier vloeit. Ook
Ondertuſſchen bragt ik nu de ſtadt op De ſtadt
worden tegenwoordigh nogh veele jonge papier, tekenende haer af van de voorge- afgete
boomen buiten de ſtadt aen de wegen in noemde plaets by de gemelde brugh, op"
goede orde geplant : dat mettertydt een eenen tamelyk hoogen ronden bergh, die
aengename ſchaduw geven zal. De voor daer benevens legt ten Z. Weſten van de
naemſte plaets is de Meidoen, of plaets ſtadt. De verbeelding daer van ziet men
daer het graf van Sef is. Aen de eene en an op No. 48. Waer in al wat kenbaer is,
dere zyde ſtaen eenige weinige ſlechte hui met letteren aengewezen wordt. Dus be
zen, waerin gemeene luiden arbeiden. Alle tekent A de koepels van het graf van Sef,
de huizen buiten de winkelſtratcn hebben waer van'er zich drie vertoonen, kunnen
meeſt hunnen eigen tuin, verzien van de de goude van die zyde niet gezien wor
vrugtboomen en andere: waer van eenige den, te meer dewyl zy kleen en lager is.
vrygroot zyn, inzonderheit aen de bui B vertoont de groote Kerk Adine. C een
tenſte zyden, daer weinige huizen ſtaen: brugh met 8 bogen, leggende over de ri
zoodat er veel ledige plaets is, die echter vier, die door het lant loopt. Niets an
met boomen beplant is. Dit maekt de ders van deze ſtadt kan men wyders on
ſtadt groot, die rondom met hoeken uit derkennen, dewyl zy, als wy gezegt heb
ſpringt. De ſtadt is derhalven zoo dicht ben, geheel in 't geboomte legt. Ik te
niet bebout als Samachi, maer veel groo kende ook deze brugh met 5 bogen af,
ter in haer begrip, leggende in een ronde gelyk zy met No. 49. wort aengewezen.
vlakte, die van d'eene tot d'andere zyde Den zeſden der maent reed ik naer het
een ſtreek maekt van 3 goede uren. Ron dorp Kelheran, gelegen een goedt half
dom is zy met hooge
beſloten, uur ten Noorden van de ſtadt. Den reg
waer van de hoogſte genoemt wort Seva ten wegh daer naer toe gaet men van het
lan, of Sebelahu, leggende ten W. N. graf van Sefi, ſtaende van daer af een

#

Weſten, waer op, gelyk wy gezegt heb meenigte van hoogeelze-en lindeboomen,
ben, geſtadigh ſneeu gezien wort. Ooſt
often Z. Ooſten is het Chilaniſche ge
bergte. Tot Dervies heeft men eenen
diergelyken hoogen bergh, genaemt Sa
hand, en by Hamadan eenen derden ge
naemt Alvand , die wel de hoogſte is.
De ber- Deze worden om hunne gelykheit de drie
en Ge Broeders genoemt.
Ontrent deze ſtadt
#. in
het gebergte zyn verſcheide warme ba
Warme
den, die voor gezonde fonteinen gehou
baden.
den worden. # is er twee, andere 3
uren van de ſtadt, andere nogh verder.
Toen ik door deze ſtadt gingh, kon ik

naeulyx de ſtraten doorgaen om de nieuſ
gierigheit der menſchen, toeloopende om
myne Duitſche kleedinge te zien. Zyhad
den my zelf nagevolgt tot aen het graf
van Sefi, zoodat men hen met ſtokken

die aen beide de zyden van een ſmal ri
viertje ſtaen.

In deze ſtreek wonen de

meeſte Armeniers, die daer twee Kerken

hebben, maer zeer kleen en donker ge
bout. Als men uit de ſtadt komt, heeft
men eenen zeer fraejen en gelyken bree
den wegh, beplant van wederzyden met

jonge Linde-en Elzeboomen. Hier rydt . .
men voorby des Konings tuin, die met #

eenenaerdenmuuromtrokken,envrygroot"ë"
is, dogh zeer wilt, gelyk wy van de vo
rige luſthoven gemeldt hebben, en zon
der eenige orde. Eenige goede vrucht
boomen zyn'er in, als appels, peeren, en
kleene pruimen. De bloemen zyn niet
noemenswaerdigh. Over dezen tuin ſtaet
een diergelyke , waer in een vervallen
gebou is met verſcheide vertrekken. Als
men vorder in het gemelde dorp komt,

van daer moſt dryven: en echter volgden
Konink
veele tot door den eerſten gangh. By wy ziet men daer een ſchoon graf van den Va lyk graf.
len liepen ze my agter aen, tot binnen de der van Koningh Sefi, genaemt Seid Tzei
Karwanſera, en quamen daer dagelyx, en brail, nevens nogh twee andere grafſte
kel om my te zien. Ja zeker Perſiaen be den, waer in leggen Seid Sala, vader van
loofde denopwagter eenen halven gulden, Tzeibrail, en zyn grootvader Seid Kud
zoo hy hem by my wilde brengen. Het beddin. Dit graf ſtaet in eenen grooten

welk als de Armeniers my gezegt hadden, tuin, omtrokken met eenen muur vanaer
antwoordde ik, dat men in onze landen de , waer aen twee groote poorten zyn.

wel menſchen voor gelt liet zien, maer Aen de achterſte poort komt men van den
groo
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grooten wegh, zynde de voorſte in het dewyl ik voor grooter ongemak bekom
waren

dorp. Het graf is in zyn vierkant van mert was. Want deze menſchen
kleene ſteenen tamelyk hoogh opgetrok in hun eigen dorp, en vervolgens, gelyk
ken : waer boven een lage ronde toren men zegt, ſtout op hunnen grondt: zyn

ſtaet met een groote koepel, die groen, de ook van nature fors en boosaerdigh:
en doorgaens met gout ingelegt is, loo zoodat ook de Gouverneurs wel 4o jaren
nde daer blaewe ſtreepen by wyze van langh veel werx met hun gehadt hebben,
# door. Boven op ſtaen gulde dewyl ze van geen ontzagh wiſten, en
verhevene knoppen. Aen elke zyde van tot die ſtoutheit uitſpatten, dat ze zich
den muur ſtaen 6 venſters. De bovenſte niet ontzagen het verkoopen hunner wa
weigeren. Groote
eenigen van hun heeft baldadig
nen zyn'er houte venſters. Boven en on moeten dwingen te verhuizen van hier na heit.

is ſierlyk gemaekt van dezelve koleur; de
onderſte is met yzere tralien. Van bin

ren aen hunne bedienden te
Waerom men ook

der de Cornis zyn drie ſmalle vakken met Spahan. Dogh de tegenwoordige Chan,
verſcheide koleuren geſiert. Achter aen gelyk reets gezegt is, heeft het nu zoo
in het midden is een deur van hout, waer

door men over een hoge treede ingaet.
Boven vint men een ſieraet half boogſwy
ze, met drie kleene venſteren verzien. Ik
vond deze agterbuitenpoort aen denmuur

verre gebragt, dat de hier nogh zynde
zich ook ſtilhouden. Het was zeker hoogh
tydt. Want de ongebondenheit dezer ru
we menſchen ging in vorige tyden zoo
verre, dat zy by den eenen of anderen man

geſloten. Voor deze is een fraei over een goelyke vrou vindende, zich niet
dekt portael van ſteen gebout. Hier zyn ſchaemden hun die afhandigh te maken,
de, en geene menſchen vernemende te en die zich daertegen ſtelden doot te ſlaen.
kende ik, ziende door de reten der deur, De Koopluiden zeker waren binnen de
het zelve graf, gelyk gy het verbeelt ziet Karwanſeraes niet veiligh. Want hen
op No. ro. Aen de zyde van het graf ziende gelt handelen, ſtoven ze daer bin
binnen het dorp, dat voor het voorſte nen, en namen den buit naer zich ; om
moet gerekent worden, ſtaet een water van geen meer andere dartelheden nu te
put of fontein, gelyk met den grondt, ſpreken.
die 16 ſchreden breedt, en 14 langh is. Deze Chan heeft onder zich 3.oo Rui- Lyf.
Dan gaet men 6 trappen op tot voor de ters, waer van een gedeelte, zoo dik- wacht des
deur, daer men zyn ſchoenen of laerzen wyls hy uitrydt, by hem is, zonder datChans.
moet uitdoen, en over den drempel heen hier eenig meerder getal van voetvolk of

treden, gelyk wy in de beſchryvinge van
het graf van Sefi gezegt hebben, en naer

ſoldaten is.

Den 7 den maent wert het goet der

de gemeene wyze den rechter voet voor Koopluiden afgehaelt en gebragt in het
uit zetten. Deze grafſtede wort van vee dorp Adſgaerneloe, daer de meeſter on

len gekuſt. Als men in het eerſte ver zer Karavane zyn woning hadt. Dit was
trek is, dat boven ſierlyk voltenswyzege wel de voornaemſte reden dat wy hierzoo

maekt, en waer van de grondt met ſchoo langh blyven moſten, en het ſchoonſte
ne tapyten belegt is, ziet men door een weder laten voorbygaen. Want het was
tweede deur, die rechtover de eerſte komt, gezegt dat wy den 9 vertrekken zouden.

het graf, dat boven den grondt in het mid En op dien dagh regendehet juiſt zoo ge
den van het vertrekſtaet, zynde zeer groot,

ſtadigh dat wy niemant onzer reizigers

en hebbende een mans lengte hoogte. Het vernamen. ,,De volgende dagh gaf ons
is van houtwerk gemaekt, en met gout ſchoon weder: zoo dat nu belooft wiert,
tuſſchen de voegen, gelyk men my on de reize den 12 der maent voort te zetten.
derrechtte,

#

Het was met een

Op dezen dagh quamen my eenige Arme

zyden kleedt overdekt, hangende boven niſche Prieſters begroeten, en verzoeken
het zelve eenige goude en zilvere lampen, iets te willen toebrengen tot het ſtichten
gelyk voor de deur van het graf twee gou eener Kerke, St. Jan toegewydt, binnen
de, en twee zilvere. Men

# my niet een dorp buiten de Stadt. Ik gaf hun een

verder te genaken dan aen de deur van dit kleen geſchenk, nevens eenen wenſch van
graf. Waer mede ik my ook vergenoegt geluk in hun voornemen.
hield, dewyl ik daer binnen genoegh Den 11 der maent vervaerdigde ik alles
zien kon.
tot de reize, die wy des daegs daer aen,
alles,
met
was
bezigh
hier
ik
na een verblyf van vier weken, eindelyk
Terwyl
Onge
makkelyk zoo veel my mogelyk was, na te ſporen, ſtonden voort te zetten, en zondt myn

"Wat gebeurde het dat de Armenier, dien ik goedt vooraf naer buiten. Den dagh ge
tot mynen leitsman medegenomen hadt, rezen zynde, ontmoette ik verſcheide Per
en het volk, dat hier was, eerſt aen woor ſianen, die al zingendeen vreugde bedry

den geraekten , en daerna hantgemeen vende door de ſtadt reden, omdat ze C
wierden. Ik vond my hier niet weinigh lukkigh waren wedergekeert van M#,
mede bedremmelt, en ſpande alle myne daer het graf is van Mahomet, hunnen
kragten in om den twiſt wech te nemen, opperſten Profeet.
Het
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Het was 3 uren na den middagh, als richten hadden, dus langh in de ſtadt ge
wy met de Karavane voortgingen, ryden bleven. Vier uren voor den dagh gin
de al Zuid aen ontrent 14 uur door de vlak gen wy voort, en ſloegen ons met het
te, van waer wy in het gebergte quamen, aenkomen des dageraets van den 17, der
van het welke de ſtadt zich aengenaem maent neder in het gebergte, nadat wy
opdoet, omringt van een meenigte dor nu drie uren gereiſt hadden over moejely
pen, die tegens de bergen aenleggen. E ke rotſen en ſteenigh gebergte. Dezen
venwel is de afſtandt te verre, om alles dagh quamen wy by onze Kamelen, van

duidelyk te kunnen zien. . De geheele ons eenige dagen vooraf wech gezonden.
Karavane had zich nedergeſlagen by het Hier vertoonde zich de bergh Taurus, een De bergh
Het dor

Sardale,

Pdorp Sardale 3 uren van de ſtadt. Maer half uur afſtandts voor ons. De inwoners Taurus
in het gebergte gekomen zynde vonden noemen hem Caſcluſan. Hy ſtrekt zich
wy zulken miſt, dat het naeulyx te be wydt en zydt uit, en neemt naer de ver
kennen was. Hier was ſchoon boulant, ſcheidenheit der plaetſen ook andere na
en meenigte korenhoopen lagen by een. men aen. Dogh hy behout in 't Zuider

Het dorp is al vry groot. Wy bleven er deel van kleen Aſie den naem van Taurus,
in tot 3 uren na middernagt, en trokken dien eenigen ook voor Caucaſus hebben
toen het gebergte verder door. Toen de aengetekent.

Wy maekten 3 uren na

dagh aenbrak, zagen wy de agterſte ber middernagt eenen aenvangh om hem te
gen heel met de kruin in de wolken. Hier
vonden wy ook ſchoon lant, Gn Perſiaen
ſe boeren, die het met oſſen en buffels be
ploegden. Na het trekken door verſchei
de dorpen quamen wy ten 9 uren aen het
Het dorp dorp Koraming , dat wy ook groot en

K#-

"ë

beklimmen. Eerſt quamen we in een groo
te laegte, moetende te voet gaen om den

ſteilen afgang.

Toen gingen wy den

bergh op, dien ik zeer ſteil bevondt, en
vol akelige ſteenrotſen, hier en daer ook
yſſelyke klooven, en vervaerlyke diepten

met veel korenhoopen omzet vonden, op van elkander geſcheiden. De wegh is hier

de wyze der andere dorpen, waer van we om de ſmalte zeer gevaerlyk: waerom men
geſproken hebben.

meeſt te voet met de paerden achter zich

Hier hielden wy ſtandt, en gingen leg-|moet voortgaen. Men rekent gemeenlyk
gen in de vlakte, nevens een levendigh|een goedt uur tot het trekken over dezen
riviertje, dat weinigh ſchreden van hier |bergh : maer wy waren met zulk een

vogel door het lant loopt. Veel duiven zyn hier,|groote Karavane meer dan 2 uren hier
jagt

ook waterſnippen, en lyſters, waer op over bezigh. In het wederaf komen zagh Yſſelyke
ik vervaerlyke en woeſte gezichten aen de gezichten.
rechter zyde met holen tuſſchen de rots

ik met het roer jagt maekte, en eenen
goeden vangſt deed. Ook ſchoot ik twee
jonge Entvogels, die by een zworven,
de eenigſte, die ik hier te zien quam. By
alle deze dorpen vint men Wilge-Elze-,

ook eenige vrugtboomen. Wy bleven
nogh al hier om eenige luiden af te wach
ten, die van de ſtadt ſtonden te komen.
Gezicht Middlerwylen vervaerdigde ik een gezicht

op het pa op het papier, zoo als wy met de Kara
pier ge
bracht.

vane benevens het dorp lagen , gelyk op
No. 5 1 verbeelt wort , met voornemen,
van ook eenige gezichten van het lant ,
en eenige dorpen daer in, te vertoonen.
Dezen avont begon het te miſten. Dogh
het weder opklarende, vertrokken we
ontrent middernagt, trekkende by Maen
licht over het hoogh gebergte. Wy to

kloven, dat by nacht zeer naer voorkomt.
Als men den bergh heel over is, komt
men in cene vlakte, die eenige honderden
van ſchreden groot is. Deze trekt men
ter ſlinke hant door, en weinigh vandaer
komt men aen eenentweedenbergh. Want
deze berg Taurus is als in twee bergen af
gedeelt, tuſſchen welke heel beneden in

den gront de rivier Kiſiloſan
loopt, die De rivier
ook Kurp genaemt wort. De vloed van Kiſiloſan.
dezen ſtroom is zeer ſnel, hebbende ver
ſcheide watervallen, of afſtortingen, die
met groot geruiſch tuſſchen de klippen
heen bruiſchen. Deze rivier vloeit van het

Weſten, en loopt naer het Ooſten, tot

dat zy eindelyk in de Kaſpiſche zee ſtort.

gen ook by wylen door de laegte, en na Om er over te trekken heeft de Koning
het trekken door verſcheide dorpen brag Tamas een groote ſteene brugh doen ma- Aenmer
ten wy het des morgens den 15 vroegh ken, die 1o ſchreden breet, en 15o langh kelyke
Het dorp tot het dorp Fattaba , nadat wy eenen is. Zy is tamelyk hoogh, en heeft 6 bo-brugh.
Fattaba.

wegh van 4 uren afgelegt hadden. Des gen, waer van er drie vry groot zyn. Bo
anderen daegs vervolgden wy een weinigh ven tuſſchen de vier bogen zyn drie gaten,
voor den morgenſtondt onze reize door waer onder men nogh ten deele ziet een
het gebergte op eenen ſchoonen wegh , half rond, toornswyze gemaekt. Deze
Het dorp
en quamen ten 9 uren by het dorpje Je rivier loopt tegenwoordigh maer door
Jeries.
ries 3 uren afgelegen van het laetſt ge eenen of twee der zelve bogen, hoewel
melde. Dezen nacht quamen de twee Ar by hoogh water ook door d'andere. Toen
meniers, myne reisgenooten, by ons met wy deze brugh over getrokken waren,
eenen der meeſteren van de Karavane. Zy zetten wy ons neder om het overige der
waren om eenige dingen, die ze te ver Karavane af te wagten : de Armeniers

Q-2

meeſt
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meeſt om hier Kaffee te drinken, dogh koudc. Getrokken zynde door een ver
ik om een gezicht dezer brugh, der ri vallen dorp, en over een of twee tamelyk
vier, en bergen op het papier af te teke hooge bergen, ſloegen wy ons ten 7 uren
nen, waer toe het licht der maen mygunſ neder by een loopend water, ontrent het
Gezicht tigh was. Myn tekening ving ik acn van dorp Jamkocla, gelegen 3 uren van de
geskeut de N. Weizyde, gelyk te zien is op Nº. lactſte ruſtplaets. Hier zagen wy de eerſ

52. Toen trokken wy den tweedenbergh te vogels, die ze Baeker-Kara noemen.
op, die hooger, grooter, en moejelyker Drie uren na middernagt gingen wy den
was, dan d'eerſte. Want van te voet tc 2. I wcder op wegh, en quamen met den
gens de hoogte op te gaen, en dan weder dageraet acn het dorp 't Sargabrand, daer Het dorp

naer de lacgte te dalen, vermoeit zynde, wy ons, nu 3 uren gereiſt hebbende, ne-'t Sarga.
waren wy gedwongen veelryts adem te dêrſloegen. Dit dorp legt in een vlakte,"
ſcheppen: totdat wy een goede ſtreek vin en heeft cenen kleenen tuin, waer in de
dende, wedcr tcpacrde (legen, en eindclyk hoogſte boomen Wilgeboomen zyn. Ter
de opperſte kruin des bergs bereikten. rechter zyde is een tamelyk hooge bergh,
Men ſtelt gemeenlyk voor het opklimmen op wiens ſpits men verbroke rotsſtcenen
anderhalf uur. Maer wy waren er langer ziet. Het overige des bergs wort beploegt
over bezigh, dogh wel tevreden dat wy gelyk het omleggende lant. Veele ande
met een gedeelte der beeſten zonder ecni re dorpen leggen daer ontrent. Men ziet
geſchade te lyden, met den dageraet daer hier den Taurus in 't verſchiet. Het ge
boven op quamen. De reſterende Kara zicht tekende ik hier , gelyk het met
vane quam wel 2 uren na ons. Ik bevond N9. J 3 wort acngewezen. Den zz
hier dat men weinigh weder nederwaert trokken wy twee uren na middernagt
gaet, maer een hoogh lant bchout, dat weder voort langs eenen goeden wegh.
binnen de ſtreek van een half uur goedten Met het aenbreken van den dagh reden
wel bebout is. W y trokken nogh tot 9 wy door een zeer groote vlakte, hebben
uren by zonneſchyn voort, wanneer wy de ter regte en ſlinke zyde hooge bergen.
ons nederloegen tufchen laegh gebergte, Ten negen uren hielden wy ſtil, en bleven

by een goedt vlietend water, ontrent het in de vlakte by het dorp Nouut, gelegen het dorp
dorp Kaſiebeggidaraſſi , gerekent 4 uren 6 uren van de placts, der wy onże nagt-?"

af te leggen van de plaets, daer wy ver ruſt genomen hadden. Wy gingen al ten
nacht hadden. Hier werden ons de eerſte

Zuiden aen, en kogten weder druiven schoone

druiven te koop gebragt, en tot zulk ccnen | voor den zelven prys, zoo blaeuwe als druiven,
goedenprys, dat wy voor 4ftuivers?: pont
hadden. Als men over dezen bergh is,
krygt men al meeſt ſchoon lant, en eenen
goeden wegh. Achter den bergh Tau
4.

witte, wonder goedt van ſmaek.

Des

nagts den 23 togen wy weder voort meeft
al in vlakte ten deele vol ſteenen en grof
zandt. Eenige dorpen ter regterhant

na bergrus vertoont zich een bergh, die veel hoo- voorby getrokken zynde reden wy door

s'jiï ger is, genaemt Saulalan, waer op altydt de ftadt Samgael, aftygende en ons neder
ſneeu legt. Den volgenden dagh bleven leggende aen ginſe zyde. Hier kregen wy Emande.

wy nogh hier, om ruſt te geven aen de volop van Granaetappelen, hoewel ze te vruch
beeſten, die van den moejelyken wegh kleen waren, van appelen ook aengenaem ten

afgemat waren. Den 2o trokken wy we- van koleur en ſmack, nevens druiven en
der voort 3 uren na middernagt. Wy andere vrugten, die ons een acngename
hadden ſchoon weder , maer by nacht ververſching gaven.

XXIII. H o O F T S T U K.

Beſchryving van Samgael en verſcheide andere plaetſen op den
wegb maer die ſtadt. Komſt tot Kohm.

H.
º
ook nogh blyven den volgenden Zy heeft een brave hooge Baſaer ofte
gekomen zynde moſten we

ook van ſteen onder aerde vermengt.

dagh, omdat de tol voor de goe- Winkelplaets, die tamelyk langh en
deren betaelt moſt worden, en de tolmeeſ-|boogſwyze geheel overdekt is, waer in de
ters buiten de ſtadt vertoevende niet te voornaemſte winkels zyn van lakenen,

Gelegen voorſchyn quamen. De ſtadt Samgael heeft ſtoffen, katoenen, en andere dingen van

º: geheel de gelykenis van een dorp. Eeni-|die natuur. Buiten deze zyn er nogh
Samael. B* huizen ſtaen'er, die tamelyk hoogh, verſcheide andere winkelplaetſen, mede

*

en van aerde wel opgebout zyn, zommi-loverdekt. Verſcheide kerken zyn er ook
-
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meeſt om hier Kaffee te drinken, dogh koude. Getrokken zynde door een ver
ik om een gezicht dezer brugh, der ri vallen dorp, en over een of twee tamelyk
vier, en bergen op het papier af te teke hooge bergen, ſloegen wy ons ten 7 uren

nen, waer toe het licht der maen mygunſ
Gezicht

getekent.

nederby een loopend water, ontrent het

tigh was. Myn tekening ving ik aen Van dorp Jamkoela , gelegen 3 uren van de
de N. Weſtzyde, gelyk te zien is op Ne laetſte ruſtplaets. Hier zagen wy de eerſ
52. Toen trokken wy den tweeden bergh
op, die hooger, grooter, en moejelyker
was, dan d'eerſte. Want van te voet te
gens de hoogte op te gaen, en dan weder

te vogels, die ze Baeker-Kara noemen.

Drie uren na middernagt gingen wy den
21 weder op wegh, en quamen met den
dageraet aen het dorp 't Sargabrand, daer Het dorp

naer de laegte te dalen, vermoeit zynde, wy ons, nu 3 uren gereiſt hebbende, ne- 't #-

waren wy gedwongen veelryts adem te derſloegen. Dit dorp legt in een vlakte, Pr"
ſcheppen, totdat wy een goede ſtreek vin en heeft eenen kleenen tuin, waer in de

dende, weder te paerde ſtegen, en eindelyk hoogſte boomen Wilgeboomen zyn. Ter
de opperſte kruin des bergs bereikten. rechter zyde is een tamelyk hooge bergh,
Men ſtelt gemeenlyk voor het opklimmen op wiens ſpits men verbroke rotsſteenen
anderhalf uur. Maer wy waren er langer ziet. Het overige des bergs wort beploegt

over bezigh, dogh wel tevreden dat wy gelyk het omleggende lant. Veele ande
met een gedeelte der beeſten zonder eeni re dorpen leggen daer ontrent. Men ziet
geſchade te lyden, met den dageraet daer hier den Taurus in 't verſchiet. Het ge
boven op quamen. De reſterende Kara zicht tekende ik hier , gelyk het met
vane quam wel zuren na ons. Ik bevond N° 53 wort aengewezen. Den zz
hier dat men weinigh weder nederwaert trokken wy twee uren na middernagt
gaet, maer een hoogh lant behout, dat weder voort langs eenen goeden wegh.
binnen de ſtreek van een half uur goedten Met het aenbreken van den dagh reden

wel bebout is. Wy trokken nogh tot 9
uren by zonneſchyn voort, wanneer wy
ons nederſloegen tuſſchen laegh gebergte,
by een goedt vlietend water, ontrent het
dorp Kaſiebeggidaraſſi , gerekent 4 uren
af te leggen van de plaets, daer wy ver

wy door een zeer groote vlakte, hebben

de ter regte en ſlinke zyde hooge bergen.
Ten negen uren hielden wy ſtil, en bleven

in de vlakte by het dorp Wouul, gelegen Het dorp

6 uren van de plaets, daer wy onze nagt- Nouul.
ruſt genomen hadden. Wy gingen al ten
nacht hadden. Hier werden ons de eerſte Zuiden aen, en kogten weder druiven schoone
druiven te koop gebragt, en tot zulk eenen voor den zelven prys , zoo blaeuwe als druiven,

goedenprys, dat wy voor 4ſtuivers7: pont witte, wonder goedt van ſmaek. Des
hadden. Als men over dezen bergh is, nagts den 23 togen wy weder voort meeſt
krygt men al meeſt ſchoon lant, en eenen al in vlakte ten deele vol ſteenen en grof
goeden wegh. Achter den bergh Tau zandt. Eenige dorpen ter regterhant
rus vertoont zich een bergh, die veel hoo voorby getrokken zynde reden wy door
De berg

ger is, genaemt Sawalan, waer op altydt de ſtadt Samgael, afſtygende en ons neder
ſneeu legt. Den volgenden dagh bleven leggende aen ginſe zyde. Hier kregen wy Enande
wy nogh hier, om ruſt te geven aen de volop van Granaetappelen, hoewel zere vºuch

Sawalan. &P

beeſten, die van den moejelyken wegh kleen waren, van appelen ook aengenaem ten.
afgemat
waren.
&D

Den 2oidd
trokken wy W
we van koleur en ſmaek, nevens druiven en

der voort 3 uren na middernagt.

y

andere vrugten, die ons een aengename

hadden ſchoon weder , maer by nacht ververſching gaven.

XXIII. H o O F T S T U K.

-

Beſchryving van Samgael en verſcheide andere plaetſen op den
wegh naer die ſtadt.

Komſt tot Kohm.

IER gekomen zynde moſtenwe|ge ook van ſteen onder aerde vermengt.
H#
nogh blyven den volgenden Zy heeft een brave hooge Baſaer ofte
dagh, omdat de tol voor de goe- Winkelplaets, die tamelyk langh en
deren betaelt moſt worden, en de tolmeeſ-|boogſwyze geheel overdekt is, waer in de
ters buiten de ſtadt vertoevende niet te voornaemſte winkels zyn van lakenen,

Gelegen

voorſchyn quamen. De ſtadt Samgael heeft ſtoffen, katoenen, en andere dingen Valn

heit der
ſtadt

geheel
de gelykenis
dorp.hoogh,
Eeni-|die
natuur.andere
Buiten
deze zyn er mede
nogh
ge huizen
ſtaen'er,van
die een
tamelyk
verſcheide
winkelplaetſen,

Samgael.

en van aerde wel opgebout zyn , zommi-loverdekt. Verſcheide kerken zyn'er #
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met koepels, waer van de voornaemſte woont wort van een volk, genaemt Card,
van buiten ſierlyk groen, en uit den blaeu dat zich al in dorpen onthout: hoewel men
wen verglaeſt is. Een vervalle kerk zagh my zeide dat er in 't gebergte een kleene,

ik'er, die redelyk hoog,h en met een koe maer ſterke ſtadt was, die genoemt wiert
pel verzien was. Deze was voorheen een Keyder Peyamber. Na eenigen regen,
Moſque der Turken geweeſt, toen zy die een gedeelte van den nacht bleef du
hier den meeſter ſpeelden. De ſtadt zelve ren, trokken wy den 26 der maent 2 uren
is kleen in haer begrip, leggende verma voor den dagh weder voort over de vlakte,
kelyk in de vlakte aen de zyde ten Ooſt houdende wederzyts het gebergte. Na

en N. Weſten met hoogh gebergte be het doortrekken van eenige dorpen had
zet. Een half uur van daer aen de Zuid den wy met het aenbreken van den dagh
zyde vloeit een ſchoon klaer water, daer de ſtadt Sultanic ter rechter zyde van ons, De ſtad:
wy ons hadden nedergeſlagen, gelyk ook 2 uren afgelegen van de plaets, daer wy Sultanie.
Geboom-aen de N. Weſtzyde in de laegte, daer vernacht hadden, leggende aen den wegh
te rond men veel vermakelyk geboomte en tuinen een dorpje, waer langs men dicht heen
# meeſt al met afgeſchotene muren ziet. trekt. De ſtadt legt in de vlakte dicht by
Met deze legt de ſtadt zoodanigh bezet, het gebergte ten weſten, hebbende aen
dat men ze aen de meeſte zyden naeulyx d'andere zyde ook hooge bergen, en ter
dd I.

De ſtadt van buiten zien kan. Waerom ik be rechter den bergh Keyder. Hier reden
quaemſt vond een verbeelding daer van te wy tot myn ongenoegen voorby, dewyl
kent.
maken aen de N. Ooſtzyde, gelyk N9. de voerluiden daer niet te doen hadden,
J-+ dic aciawyſl 5 looncnde al war kenlyk
en, zooze daer quamen, gehouden waren

afgete

is met letteren. Dus verbeelt de letter A de

den tol te betalen. Hier by quam dat de

vervallckerk der Turken, B de voornaemſ meeſter der Karavane my wys maekte,

te kerk, C een groot vervallen gebouw. dat wy weinigh van daer onze ruſtplaets
Verder heb ik er niets kunnen vinden dat

zouden nemen. Waer in hy my leelyk

der aenmerkinge waerdigh was, of eenigh misleidde: want ik verſlont wel haeſt dat
overgebleven gedenkteken der outheit de verblyfplaets eenige uren verder zoude
verbeeldde. Dat vremt is, dewyl het een genomen worden. Hier over in mynen
oude ſtadt is. Zy is voordezen in vollen geeſt moejelykheit hebbende beſloot ik
bloei, en zeer neringryk geweeſt, daer te rug te ryden , en de Karavane te laten
na door Tamerlaen verwoeſt, en by ver voortrekken. Ik deed het ook, en ge
der verloop van tyden door de Turkenbe keert zynde ſtelde my aen de Ooſtzyde
dorven.

Men heeft'er maer eene Kar

tegens eenen heuvel om de ſtadt af te te
wanſera : maer zy is zeer groot, en van kenen, waer van de afbeelding op No.

aerde en leem gebout. Aen de Ooſtzy 56 ſtaet. In deze ſtadt zyn 4 groote
de naer het gebergte loopt de ſmalle ri kerken, waer van de 3 voornaemſte groe-:
vier Sangansjaey, naer welke de ſtadt ne koepels hebben. In de allervoornaemſte#

ſchynt genoemt te zyn. Naer dezelve is het graf van Sultan Muhammed Choda- voorna
zyde afziende van onze ruſtplaets tekende bende, van wien men gelooft dat de ſtadt me graf
ik het gezicht, zoo als ik het vertoon op
No. 55. Een Daroega of Schout heeft
hier het gebiedt. Wat den tol aengaet,
waerom wy hier vertoeven moſten, voor

geſticht is. Dat naer hun voorgeven nu
by de 4oo jaren zoude geleden zyn. Men
betuigde my dat deze grafſtede groots en
wel gebout was, de kapel ook ſierlyk en

ede.

yder laſtpaert, geladen met zyde of laken, mct zilver cn gout opgepronkt , hebben
moeten 3o ſtuivers betaelt worden. Voor de tot de inkohnſt 3 poorten, welker eene
ſlegter ſoort geeft men 15 ſtuivers. ,,Te voor byzonder fraei en groot gehouden
gen den avondt kregen wy regen, die tot wiert. Het gezicht daer van doet zich
2 uren voor het ryzen van den dagh bleef van buiten vermakelyk op.
duren. Maer het weder op geklaert zynde

De ſtadt zelve heeft poorten, noch

Hoeda
vertrokken wy den 25, hebbende de Tol muren. Alle de huizen zyn van aerde, #"
-

meeſters beſloten te komen ter plaetſe, kalk, en leem gebout. Agt of tien Kar- der ſtadt.

daer wy blyven zouden. Den wegh had wanſeraes zyn'er: Baſaers van weinigh be
den wy hier vlak en goedt. Met denda lang, dewyl'er geen handel gedreven wort.
geraet togen wy ter rechter zyde voorby Voor de verwoeſting evenwel, door Ta
een dorp, dat in 't geboomte legt, kort
daerna ook voorby een ander, leggende
aen 't gebergte ter zelve zyde, eindelyk
nogh voorby 3 andere: tot dat wy ten 9
Het dorp uren aen het dorp Kurkjandy quamen,
Kurkjan daer wy bleven, zynde 3 uren van de ſtadt,
dy.
ten Z. Ooſten. Ter ſlinke zyde ſtrekt

merlaen aengerecht, is het eene der prag
tigſte ſteden geweeſt. Het voornaemſte

geboudaer in was geweeſt de Koninglyke
Reſidentieplaets, die nu geheel vervallen
is.

Een half uur van de ſtadt ziet men

nogh een gedeelte van eenen hoogenſtee

nen tooren en poort, die men zegt dat

zich hier een arm van den bergh Taurus, eertyts aen de ſtadt zou behoort hebben.
uit het Noorden loopende naer het Zui Zy legt op de hoogte van 36 gr. 3o min.
den, naer het lant Curdeſtan, dat be Ondertuſſchen was de Karavane nu zoo
Q-3
VCT
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verre voor uit geraekt, dat ik, ſchoon en geboomte. Ook zyn hier ontrent nogh
ſterk aenrydende, eenen wegh van twee andere luſtige en vermakelyke ſtreken.
uren moſt afleggen, eer ik er weder by | De twee vorige dorpen met die vremde
quam. Weinich voor den middagh ſloe- torens, daerwe zoo even van ſpraken,
Het dor
Pgen wy ons nederby het dorp Thalis, daer dragen ook den zelven naem van Paſheym:
Thalis.

ik een meenigte van Baeker kacraes zagh, en worden deze plaetſen alle onder eenge

Vrent

( een gevogelte dat onze patryzen gelyk, rekent, hoewel zy al een goede ſtreek van
maer wat grooter is, van onder ook meeſt een leggen. Aen de ſlinke zyde ſchcen nu
wit, gelyk de vleugels.) Zy vliegen by het gebergte te eindigen. Nu bevonden
wyleningrote menigte famen, vry hoogh; wy dat wy 5 uren voort getrokken,
en zitten dan weder op den gront by i. en met een des nagts wel een uur
van den rechten wegh afgeraekt waeren.
ploegt lant. Ik ſchoot'er eenen, die
zonder zwaer, en wel gevocdt was: waer Twee of 3 uren na middernagt gingen wy
om hy ons ſmakelyk viel in 't eten.
weder van daer, ten deele over heuvelag
Nu trokken wy 2 uren voor den dagh tigh lant, hebbende wederzyts verſcheide
weder voort, en kregen dus ontrent den dorpen, die wy voorbytrokken. Met
morgenſtondt wederzyds een ander ge den dagh hadden wy ter flinke zyde we
bergte, rydende door een ſchoone vlakte, der andere bergen geheel met fineeube
die ter rechter zyde meeſt beploegt was, dekt. Wy trokken drie- of viermacl door
en met verſcheide dorpen bezet. Aen een kleene rivier, in byzonder ſchoon en
d'andere zyde waren er geene. Nadat wy warm weder, en quamen in het dorp
eenen wegh van vyfuren afgelegt hadden, Gihara, daci we ons op den middagh ne- Het dor
Het dorp bleven wy in het dorp Gromdara, dat ik derfloegen. Elke party der Karavane Giar.
Gronda zeer groot bevond. Het was ook vol ge legerde zich binnen den omkring van ee
boomte en tuinen, loopende de meeſte hui nen lagen vervallen muur , hoedanige
zen in de laegte, daer een klaer water plaetſen hier veel zyn. Dit dorp is zeer
ſtroomt. De huizen naer gelang van een groot, en men rekent dat er ontrent yco
dorp in dit lant zyn al vry goedt, en huizen in zyn. De meeſte leggen op ee
eenige der zelve al tamelyk hoog gebout. nen heuvel, echter tamelyk hoogh ge
Wy trokken 2 uren voor den dagh hier bout. Zoodat zy van verre eenen ſchyn
gevogel
tc.

I'd.

weder van daen over de vlakte meeſt al

geven eener ſterkte : maer als men nader

Z. Ooſt aen. De bergen leggen hier we
derzyds, als voren, ontrent 14 uur van
elkander. Met het begin van den dagh
zagen wy het lant wederzyts bezaeit, ne
vens vele dorpen, daer we midden door
de vlakte voorbyreden. Hier zagh ik

komt, ziet men dat het maer gemeene
gebouwen zyn, zoo als in dit lant be
WOOIlt wº.
Veel geboomte en tui
nen ziet men er rondom, nevens een goedt
getal huizen, die niet bewoont worden.

wy geven er u de verbeelding af, van de

hoe de boeren hun lant met kleene plaet N. Ooftzyde opgemaekt, op No. 57.

Goede
ſenafſcheidden door het hoogen deraerde, Goede eetwaren vond ik hier, ſchoon cetW
drel,
om het water dacr op te behouden. Be ſchapenvleeſch, hoenders, goede meloe
nevens den wegh ziet men eenen water nen, ook ſchoone Watermeloenen, waer

loop, die hun dient, om over het lant te van ik uit de beſtede pitten bewaerde. Ik Angoert
doen vloeien. Nu trokken wy door twee ſchoot hier eenen Angoertvogel, die vogel.
dorpen, die elk een toorn aen de kerk ſchoon en groot was, en heel zweemde
hadden, hoedanige ik tot dezen tydt toe naer eenen entvogel. Maer deze vogels
nogh niet gezien had. De toren was be vliegen hooger, en gaen regt op even
neden zeer dik, en deſzelfs punt ſpits. als een haen. Zy onthouden zich veel
Boven was een gedeelte daer van groen op 't lant, daer water ontrent is, waer in
met geele ſtrepen. Men onderrechtte my, ze nu en dan zwemmen. Het lichaem is
dat het een graf was van eenen der Perſi geheel root: de hals tot by het oogh ros
aenſche heiligen, daer naderhant een kerk geelachtigh: om het oog wit tot aen den
aen gebout was. Ontrent den middagh bek, die zwart is. De vleugels zyn wit,
reden we ter zyden in de laegte af op een root, en zwart. Myn hont bragt hem
plaets rondom eenen waterloop hebbende, my levendigh, Ik geef u hier de teke
die 5 of 6 voeten breet was, en met twee ning van een dorpje, hier by gelegen, op

watervallen ſterk afliep van het N. Weſ N., ſ& , en den gemelden Angoertvogel
ten, nemende zynen loop Z. Ooſt heen op No. 59.

door het lant. Hier by leggen twee dor

In deze lantſtreek vond ik ook hier en Afbeel

van
pen, waer van het een genaemt word daer katoen ſtaen, het welk my luſtte op dingh
Katoen.
De dor-Parſaheym , en 't andere Touoekhſi, welk papier af te tekenen, zoo groot, als men

pen
Par- het kleenſte is, zynde gelyk een tuin met het ziet groeien in veele takjes by een,
fahey m
en Tou

oekhfi.

eenen muur van aerde omtrokken : waer |zynde 3,4, of vyfknopppen aen elk takje.
in men treedt door een groote poort. Dan Zoo als het hier getekent ſtaet, is het in

vint men de huizen daer binnen. Het zyne volkomene rypheit, gelyk blykt aen

eerſt genoemde dorpisgroot, en voltuinen het eene knopje, dat reeds open gebarſten
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is, dat wit van koleur zich opdoet, en niet klaer konden raken met de tollenaers.
vol katoen is.

Dit verzamelen ze met af

te nemen. By wylen valt het van zelfs
af, wanneeer zich de knop opent en ver
droogt. Als de knoppen nogh in hun
geheel en ryp zyn, zynze ontrent purper
van koleur, en geven een aengename be

Dit deedt my den tydt doorbrengen met
ſchieten naer eenige duiven, die ik hierin
groote meenigte vond.

Twee uren voor den dageraet trokken
wy weder voort, en eenige dorpen door
getogen zynde, quamen wy met den op

ſchouwing in de velden, omdat de ge-jgang der Zon aen het dorp Araſangh, dat Het dorp

barſte hunne witheit daer onder vertoonen ter rechter zyde aen eenen heuvel gelegen Araſang"
Zie hier het fatſoen in grootte daer af op is, verzien van goede huizen, en veele
-

No. 6o.

-

Zenaer

Zenaerboomen, die groot en fraei voor 't,QQIll&ſl.

Den 3o der maent bleven wy mede oogh zyn. 'Dit ſlagh van boomen had ik
hier om de beeſten te doen ruſten.

On nogh niet gezien, en ik zal er daernabree
trent den middagh trok hier door een der van ſpreken. Wy trokken het dorp
Gezant van Polen, die nu weder terug door, en de Karavaen daer nevens. Hier
uit Spahan quam, daer hy drie maenden |ververfchten wy ons met Granaetappelen,
was itil
Toen hy hier door trok waer van wy'er 4 voor eenen ſtuiver kog

i.

was ik alleen buiten het dorp, my verma ten. Het hart hier mede ſterkende, re
kende met ſchieten naereenigh wilt. Ee den we verder over kleene bergen, laten
nigen van zyn gevolg my ziende op zyn de de vlakte hier ter ſlinke zyde van ons,
Duitſch gekleedt riepen my toe. Maer om den wegh te nemen, die naeſt naer
ik denkende dat het Perſianen waren ging de ſtadt Kohm loopt. Een weinigh meer
myns weghs. Waer op 2 of 3 perſonen ter rechter zyde van het gemelde dorp is
te paert op º afquamen, verzoekende de wegh naer Sawa, dat, als men naer
in de Italiaenfche tale, my te pickeu, en Kohut trekt, eenen dagh uit den wegh is:
daer by voegende datze #ºn Waren. dewyl de Karavanen daer doortrekkende,
Hier over verzet ſtaende tradt ik naer hen driemael tol moeten betalen. En als men de

toe, en in 't ſpreken met hun , trók de zen wegh op Kohm neemt, betaelt men
Gezant met zyn gevolgh door. Ik be maer eens. Waerom ze gemeenlyk de
antwoordde hun vragen, die op nieus en plaetſen kiezen, die hun voordeeligſt zyn.

dingen ſloegen, maer myn beſte kenniſ

Ontrent den middagh ruftten wy tuf

e, zeggende dat ik hun niet veel mede ſchen de heuvels in een vlakte by het dorp
te deelen hadt, dewyl ik reets zes maen Hangeran, hebbende 5 uren wegs afge

den van Moskow geweeſt was. Zy had legt. Hier vonden wy uitnement ſchoon
den den vorigen nacht weinigh uren van broot, en trokken 3 uren na middernagt
ons in een ander dorp gelegen. Zy be vervolgens voort over gebergte, gelyk
dankten my door den tolk des Gezants, te voren. Daerna kregen wy vlak lant,

die my in d'Italiaenfche tael aengefproken

en quamen ten 1o uren aen het dor

Sa- Het dorp

had, met betuiging, hoe leet hun was, rande, waer nevens wy ruft hielden bysarande.
dat zebezigh met voorttrekken my geene een ſchoon loopend water. Hier ontrent
beleeftheit bewyzen konden. Waer op zagen wy verſcheide dorpen, en kregen
ik met gelyke beleeftheit, antwoordde. voor de eerſte mael wyn van Ardevil, dogh
Dus ſcheidden wy van elkander, hebbende met groote moeite, dewyl'er geen vry
ik aengenomen hunne vrienden te Spahan heit is om dien te verkoopen. De wyn
te begroeten, gelyk zy beloofden dezen was wit, maer tamelyk goedt van fmaek.
pligt ook te zullen afleggen by de myne Wy gaven voor het Badman , dat men
zyn ge- tº Moskow, daer ze heen trokken. Ik hier rekent 1 1 ponden te zyn, 12 ſtuivers.
volgh.

zagh dat hun gevolg beſtont in ontrent Ontrent dit dorp ziet men veele groote
30 perſonen te paert, wordende 4 of 5 putten, waer in het water door een on
ſtandertjes gedragen van eenigen onder |deraertſch kanael naer het dorp geleit
hen, dat een ſierlyk gezicht gaf. Toen | wert. Wy togen weder op wegh, meeft

volgden 23 Kamelen met de pakkaedje |Ooft ten Zuiden aen.

Den 4 der maent

|frokken wy ten 9uren door het dorp Ab
Ten 3 uren na middernagt ſcheidden wybaſſabaet: van waer wy togen over een

agter aen.

weder van daer, en door verſcheide dor-vlakte ontrent 14 uur langh , toen over

pen getrokken legerden ons met den mor ſteenagtigh gebergte z eindelyk weder
Het dorp genſtondt by het dorp Sakſawa, gelegen over een vlakte, waer in twee uren ge

*ſawa A uren van de leſte verblyfplaets. Dit reden hebbende, bleven wy by het dorp
dorp was wel zoo groot, als daer we des Angelawa, daer wc, na 7 uren reizens,
daegs te voren waren, ook vol geboomte. een uur na den middagh aenquamen, hoe
Aen de rechterzyde heeft het een groot wel het wel 3 uren was, eer de ganſche
vervallen gebouw, aen de ſlinke een ver Karavane daeraenquam. Nu waren wy

valle Karwanſera, gelyk in de afbeelding nogh 7 uren van de ſtadt Kohm. In de
No. 61 vertoont wort. wy waren ze ſtreek vonden wy vcele putten, 4 of
hier genootzackt te vertoeven, omdat we 5 ſchreden van elkander afgegraven.

º:
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tuſchenruimte van den gront, dº onder dergoedt te zullen komen afhalen. Wy

ook hol is, verſtrekt voor de volten

of wachtten dit af, zynde wel op onze hoe
het gewelf van den waterloop, waer door de , maer vernamen hen nict. Ten 1 1

het water een weinigh onder 't lant heen
loopt naer het dorp 3 hoedanige wate:
loopen men veel in Perſie ziet, en dic, als
men ze leggen zal, grooten arbeit in hcb

ben. Het dorp zelf vonden wy ſlecht, in
weinigh voorraedt voor ons daer in. Ik
zag hier kracjen, groot by uitnementheit,
doghzout,
weinigh
in getal.
hier
omdat
de grontHet
hierwater.
en in Was
het

omleggende lant falpêterachtigh is.

Het

was jgh vroegh in den nacht» als Ye

uren vonden wy ons in een ſteenagtigh
gebcrgte, wacr over wy trckkcnde, rot

ſen zagen van vremde verbeeldingen, zyn
de allerhande gedaente daer in te beſpeuren.
Hierom tekende ik het gezigt daer van, met atgete
º
het gebergte ter regter wyde van de fiadt kent.
in 't verfchiet, gelyk te zien is op No.
62. Want op eenen der voorſte bergen
was het niet anders als of men den kop en
hals van een beeſt zagh.

En daer nevens

doen zich weder andere vremde vertoo

onze Kamelen voor afzonden, van welke ningen op, hoedanige ik noit gezien heb.
een geladen met twee pakken laken door Een goedt uur van de ſtadt afzynde kre
de tollenaers van Sawa wech genomen gen wy verſcheide dorpen ter regter zyde
wert, omdat de doortogt daer niet ge naer het gebergte van ons, en zagen de
ſchiedt was, dewyl deze lantſtreek onder ſtadt tuſſchen twee bergen heen, dogh
het zelve gebiedt behoort. De Kamelen niet kennelyk genoegh door den afſtant.
moften dus weder te rug keeren, en wy Wy trokken door een dorp, daer veel
hier blyven tot den 6 der maent, wanneer huizen ſtonden, maer ledigh van men
wy een uur voorden dagh te gelyk voort ſchen, die naer allen ſchyn met hun vee
trokken in groote duiſterniſſe. Waerdoor en tenten in ’t velt waren. Aen de ftadt
het gebeurde dat wy aen een greppel ge komende 1eden we over een groote ſteene

komen zynde, die wy niet zien konden,

brugh, waer nevens vele tenten van voor

verſcheidepaerden daer in omvielen, on name en gemeene luiden waren opgeſla
der welke het myne ook was ; waer van gen, ftaende daer veele paerden nevens
ik echter geen ongemak had. Zoo ging elkander gebonden. Men verhaelde my
het ook met het paert , daer myn goedt dat deze menſchen, waer onder vele vrou
op lagh. Deze belemmering over zynde, wen waren met hare Kaſuaes, of draeg

quamen wy ten 9 uren aen de rivier Sa zetels, naer een der voornaemſte graven
waeſiaey, die haren loop van Sawa heeft. hunnerheiligen trokken, en een bedevaert
Op zommige plaetfen is zy vry breet om gingen afleggen. ,,Wy reden de ganſche
de laegte des lants, daer ze tuſſchen hoog ſtadt door tot acn het einde der oude mu
lant loopt, een groot ſtuk wegster ſlinke
zyde nevens ons naer het Zuiden. Wy
hadden den wegh over een zandige vlak
te, aen welker regter zyde eenige zant
bergen leggen, die zoo rul zyn, dat'er
geen menſch of beeſt kan opkomen zon
der gevaer van daer in te verzinken. Ag
ter j zyn andere hooge bergen, tuſ

ren, dat wel een half uur duurde, waer

na wy in het velt, nevens de vervalle mu
ren, en andere oude overblyfſels, gingen
nederleggen. Het was nu 3 uren na den
middagh : maer daer liepen nogh twee
uren heen, eer de geheele Karavane hier
was, die niet eerder voort kon geraken

omdat, eer men aen de ſtadt komt, veele
ſchen welke twee ſtreken de wegh van zeer ſmalle bruggen leggen over ſtroomend
Sawa naer Kohm loopt. Wy hielden op water, waer door d'een achter den ande
dezen togt goede wacht, dewyl de genen, ren langſaem moet voortgaen. Wy bleven
die onze Kameel hadden wechgenomen, hier nogh den volgenden dagh, en hadden

zich lieten verluiden van ons nogh meer het genot van zeer ſchoon en warm weder

XXIV. H o o f T s T U K.
Beſchryving van Kohm, en Caſian. Aenkomſt te Spahan.
Gelegen
heit van
Kohm.

Oś
ging ik de ſtadt voor de voornaemſte der ſtadt gehouden
van binnen bezichtigen, nadat ik wort. Hierin legt begraven Fatma-ſora, *
de oude overblyfſels en puinhoo-dochter van Mahomet, en gemalin van"
Pen bezien had, waer van ik in het ver-Alie. Hier by ſtaet een kerk, waer in

Volg breeder gewagen zal Myne aen-begraven legt de Koning Abbaas, en an
merking verdiende daer allereerſt de Mu-|dere Perſiſche Koningen; gelyk ook Sjia
mºkºid, of Ma-zjit-Matſama, een kerk, die Suleman, vader van den tegenwoordigh
Voorna
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Deze aen de Zuidzyde binnen den omtrek der

kerken zyn beide ſierlyk gebout, en hun oude ſtadt Kohm , eertyts Chonana ge
ne koepels groen blaeu verglaeſt. De ſtadt naemt, en gerekent te leggen in Medie:
verder ingetreden vond ik 4 Kolommen, welk lant men meent dat zich tot Kasjan

ontrent 6 mans lengten hoogh , waer heeft uitgeſtrekt, tot aen eenig gebergte,
van er twee by een ſtonden, en tot een dat voor de grenſplaets gerekent wort, en

gebou of kerk behoorden, ruſtende op onder de inwoners voor het lantſchap A
eenen vierkanten muur, die ontrent zoo rak bekent is.
hoogh van den gront komt, als de Ko
Het eerſte, dat my hier van deze out
lommen hoogh zyn. Het voorportael van heden voorquam, was een ſoort van een ,,.

..

dezen muur is een byzonder groote volte. Piramide, dogh rond, ſtaende dicht aen,#ne
De andere twee kolommen zyn van een den muur: hoewel men eenige ſchreden”
geſcheiden, en meer verbroken. Boven optredende tuſſchen dezelve en den muur

aen de eerſte twee ziet men als een Kapi kan doorgaen. Ik bevond dat dit gevaer
teel, dogh zonder orde. Alleen ziet men te 78 ſchreden in zynen omtrek, en de

daer aen 3 partyen van omloopende ryen hoogte van ontrent 8 mans lengten had,
of banden. De Kolommen hebben in 't verzien van 4 ſchuinſe afloopende muren,
oogh hunne evenredenheit, hoewel boven daer geen trappen aen zyn ; welker in

wat dunte, om onder het Kapiteel eenen gang ten deele met ſteenen en puin geſtopt
groenengout, dogh verbroken. is. De dikte des muurs beſloegh eenen
Zy ſtaen een ſtuk wegs van de Baſaer af, vadem: de afgang daer van ſchuins geno

#

die maer gemeen is, als al het overige dat men 1, vadem.

Dan loopt het ſteil naer

daer is. En het is geen wonder, dewyl beneden, ontrent zoo diep onder d'aer
het geen koopſtadt is, daer handelomgaet. de, als hoog boven de aerde. Onder op
Aen de brug, die men overkomt, ſtaet
een groot gebou, waer in van binnen een
zeer fraeje vierkante ruime plaets is, in
welker midden een groote # ſtaet.

Dit gebou is een kerk of gebedeplaets,
waer in men zegt dat de zuſter van Imaan
Riſa en Imaan Ainu hammed, die over
75 o jaren geleeft hebben, begraven

den gront is het vlak en rond. Men kon
'er door de gaten bequamelyk in zien,
maer niet in komen, dat my vremt voor
quam, dewyl het met voordagt zooſchynt
gemaekt , en niet verbroken is. Waer
toe het eigentlyk geſticht is, weet ik niet
wel te bezeffen, hoewel ik voor het naeſ
te denk dat het tot een grafſtede gebout

legt. Voor dit graf hebben ze groote is. Dc gelegenheit hier van vertoont zich
agtinge , rekenende deze vrouwe voor op No. 63. Hier nevens ſtaet ter rechter
eene der voornaemſte nakomelingen van zyde het overblyfſel van een Tempeltje,

#

Men
ook gedurig veel en eenige andere vervalle brokken. Ver
der naer buiten ſtrekt zich de vervalle muur
aenzienlyke mannen binnen zitten.
Gedaente Wat de brug aengaet, ik bevond dat der ſtadt nogh een goedt ſtuk heen. Maer
der brug ze 1oo ſchreden langh , en 8 breet was, daer aen te veel verval vindende, zoodat er
Mahomet.

zynde daer wederzyts een muurtje aenge weinigh kenlyx aen was, begaf ik my een
bout van kleene ſteenen, waer van de brug weinigh naer de zyde der ſtadt, 2oo of
ook gebout is, ontrent 2 voeten hoogte. 3.oo ſchreden van de gemelde Piramide,
daer ik een gedeelte des ouden muurs met
De rivier Onder zyn 1o bogen, door welker eenige
de rivier loopt, die Kohmjay genoemt wort: de vervalle torens daer aen vont , zynde
Kohm
ſiay.

hoewel ze ook door alle ſtroomt, naer nogh tien ronde torens aen deze zyde des
den aenwas van 't water.

Men verhaelt

muurs, die ontrent 6 of 7 mans lengten

dat in den jare 1o31 hier een zware af
watering geweeſt is, waerdoor 12oo hui
zen ingeſtort zyn. Het welk de koning
Sjae Abbaas verſtaen hebbende met groote
koſten eenen dyk gemaekt heeft, ontrent

wat dun oploopende. De verbeelding
met het gezicht des lants wert vertoont
door No. 64. Hier ontrent zagh ik nogh

hoogh, en vry dik zyn, hoewel boven

een groote vervalle poort, die aen den

twee mylen langh, om dergelyk eene ver muur gedient had, zynde van binnen 5
woeſtinge, door het water veroirzaekt, ſchreden diep, en even wydt. De muur
VOO1 tC KOIImC11,
was van dezelve dikte, dat te beſpeuren
In de ſtadt zyn 24 wyken, en 21oo was uit de zyden, die er nogh aen ſton
huizen, in welke alle een put is. Daer den. Vorders is alles van aerde, leem,
zyn ook 3oo Abenbaars of waterbakken. en kleene ſteenen, die in de zon gedroogt
De ſtadt heeft 4 poorten, 4 Baſaars, en |zyn, gebout. Wat my aengaet, ſchoon

een Meydaan, ook vele badtſtoven, ker-lik noit oude gebouwen van duſdanigh een
‘ken en bidtplaetsjes. Van eenige voorname ſtoffe, gezien heb, en my hier door veele
overblyfſelen der outheden ziet men aen twyffelagtige gedagten opquamen, geloof
der
deze zyde der ſtadt niets, zynde geene |ik egter dat deze de regte overbl

#

daer van te vinden dan aen den anderen

ſtadt, die er geweeſt is, zyn.

ant de

kant, daer we ons, als gezegt is, met de oude ſchryvers maken ook gewagh van
Karavane hadden nedergeſlagen, te weten zulk eene bouwinge, aen een gelaſcht van
R.
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aerde brokken, in de zon gedroogt, en der benevens eenen ſchoonen grooten
andere week gekneede ſtoffe, die voor tuin, omtrokken met eenen grooten vier
kalk gebruikt wert. Daer is ook blyk in kanten muur, waer aen een ruime voor

de heilige bladen dat de ſtigters van den | poort was aen den wegh ter rechter zyde;
toren van Babel zig van zulk eene floft ſtekende boven den muur veel ſpitſe boo

hebben bedient, gebruikende de tichelen men uit. Ten 8 uren vonden wy ons in
voor ſteenen, en het leem voor kalk. De eene vlakte, die zeer ſteenagtigh was:
zon ook geeft hier te lande groote hitte, ter regter zyde was ander hoogh geberg

en drooge lucht, waer door de aerde licht
droogh en bequaem gemaekt wort, om
voor ſteen te gebruiken. Naer het zich
laet aenzien, zou er ook gekapt ſtroo tot
meerder vaſtigheit onder gemengt zyn.

te, en aen alle kanten lagen dorpen. Ten
9 uren, op den 9 der maent , rufttenwy
aen het dorp Sinſin, zynde 7 uren af van Het dorp
de plaets, daer wy vernagt hadden. Dit inſin.

dorp beſtaet voor het grootſte gedeelte in

Men ziet ook hier te lande de bouwing vervalle gebouwen, en Karwanſeraes. Het

dagelyx op deze zelve wyze geſchieden. is tamelyk groot.

ant men weet ganſch Perſie door niet

Veele andere leggen

ook hier omtrent, inzonderheit een, dat

anders dan van aerde in de zon gedroogt, zich uitſtrekt naer het gebergte, en in 't
en dezelve (toffe, die tot kalk bereit wort. aenkomen fraci opdoet. Twee uren na
Dus zyn de huizen alom ſlegt en licht, en middernagt togen wy weder op wegh in
daer door de vergankelykheit onderwor een goede vlakte, gemakkelyk te beryden
pen, vooral veele, die van loſſe en niet om den zantgront. Veele dorpen vonden
wel gedroogde aerde, met ſlyk, voor wy hier om i. , en met den morgen
kalk, vermengt, ligt opgeſlagen worden. ſtont veele reizigers, veel geboomte, en
De lantaert ook zet zich niet om ergens de ter regter zyde een groote (treek bezaeit
hant aen te houden, of het vervallene te lant. Met den opgang der zon kregen Komſt te
herſtellen.
we Kafian in 't gezigt, daer wy ten 7 u Kafian.
Dit bezichtigt hebbende, begaf ik my ren binnen reden, begevende zich een ge
ten N. Weſten der ſtadt in het velt, de deelte der Karavane in deze, een gedeel
wyl daer geene hoogten zyn, en bragtze te in die Karwanferaes van de voorftadt.
op papier, zoo als op No. 65 te zien is. Deze zyn zodanigh aen de ſtadt gehegt,
Daer in vertoont de letter A de Kerk, dat men meent daer binnen te zyn. Want

genoemt Maſama B die der Koningen: daer is niet dan de afſcheiding des muurs,
C de Brugh : D de Kerk van een groot die om de ſtadt loopt. De huizen ook
gebou: E de twee grootte kolommen zyn fiaei, en alle op eene manier gebout,
aen het voornoemde geboubinnen de ſtadt. grooter ook myns oordeels dan die van de
Men ziet in de afbeelding hoe de andere ſtadt, die voor zoo veel dit lant aengaet
kolommen van elkander afgeſcheiden zyn. al vry fraei is, en voor eene der voor
De laetſte kolommen, die nogh ontrent naemſte ſteden van ganſch Perſie gerekent
de Kerk met de koepel zyn, verdienen wort. Geene ook had ik nogh gezien,

niet, dat we onze teekeningh daer om die hier by halen kon. De menſchen wa
ren'er ook vry beleefder en hoffelyker,
verlengen.
Den 8 der maent, een uur voor den | als gelegen naeſt aen de hofſtadt Spahan,
dagh, verlieten wy deze plaets, trekken te weten ten Noorden der zelve op de
de nogh voor een gedeelte voorby den ou hoogte van 35 gr. 5. 1. min. Zy wort

den vervallen muur: vervolgens door de ook Kaſſian, ook Kaſan, en Kaſtaan,
vlakte, daer veele dorpen leggen. Een van anderen ook Kaſchan genaemt. Zy
uur van de ſtadt zynde, zagen wy met legt aen 't einde of aen de ſlinke zyde de
den morgenſtont twee groote vervalle to zer vlakte by het hoogh gebergte. Ik Afieke
rens, die nogh ten halve ront waren. Ten tekendeze afaen de Noortooftzyde in dening $;
9 uren bleven wy benevens het dorp Lan vlakte op eenen kleenen zantheuvel, daer""

garoet, by een klaer loopend water, 3 u zy zich 't fraeiſt opdeed. Ter flinke zy
ren ten Zuiden van de ſtadt. Op midder de der ſtadt legt ook zulk een ſpitſe ronde

nagt reden wy verder voort, en na een Piramide, als wy verhaelt hebben dat was
uur tydts nevens een out vierkant vervalle by de vervalle gebouwen der ſtadt Komh.
ebouw, wacr van de muur zeer dik was. Alles vertoont zich op No. 66.
i. meent men, is een oude ſterkte ge Een Viſier heeft hier het bewint. Wel-Bewints.
weeſt, dogh is nu zodanigh vervallen, dat ke waerdigheit in Perfie minder is dan die"
men niet weet wat men er van maken zal.

van Chan, die weder zwichten moet voor
Digt by dezelve zagen wy ter ſlinke zyde eenen Be elerbie, die boven de Chans

van den wegh nogh een andere met ver zyn, en hen by wylen naer andere plaet
ſcheide vertrekken. Na een uur rydens ſën verzenden.
ontmoetten wy 10 of 12 wel gewapende De muur dezer ſtadt is 5 of 6 mans

Perſiaenſche reizigers by het gebergte, lengten hoogh, en heeft 7 poorten bui
daer wy een goedt ſtuk wegs door reden, ten eene, die Danlet genoemt wort. On
toen door een dorp, en een weinigh ver trent ten N. Weſten ziet men een zeer
ſchoo
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ſchoone Meydoen, als een renplaets, waertrokken. Recht over deze Karwanſera,
op twee korte kolommen ſtaen , zynde is een nedergangh van yo tamelyk vlakke
aen de buitenſte zyde een hooge ſtok, daer trappen, gemaekt van levendige ſteenen.
iets boven aen gehecht wort, als het Ren-|Beneden heeft men een kleene plaets, die
of Steekſpel geſchieden zal. . Ik bevond naer allen ſchyn tot eenen waterput dient.
dat de lengte dezer plaets wel 77o ſchre-|De zydmuren en het gewelf zyn van klee
den beſloeg, en de breette wel 1oo. Ter |ne ſteenen net zamen geſtelt. De poort

regter zyde,als men buiten de poort komt, hier van de ſtadt intredende, gaet men
is de Koninglyke tuin, omtrokken met 8o ſchreden onder een ſchoonevolte door,
Koning
lyke tuin,

een muur, die de hoogte heeft van ontrent in welker midden een diergelyke koepel

5 mans lengten, en byzonder groot, ook is, als de laetſtgemelde is in de Karwan
met veele ſchooneboomen bezet is. Want ſera. Aen het einde vint men een groote
men vint'er Pyn-en Granaetboomen, ook houte deur met yzer beſlagen, daer nogh

andere, wel en op orde geplant, ook bloe-|een kleene deur aen is, die geopent wort,
men van veelerhande ſoorten, loopende als de groote geſloten is. Hier door treedt
door het midden des zelfs een watergoot men aenſtonts in een Baſaer of winkel- Winkels,
of kanael. Daer is ook een fraei gebou|ſtraet, die fraei uittermaten en met ſier
in. Deze luſthof is geſticht door Abbaes lyke boogen opgetrokken, en wit bepleiſ

den grooten. Men ziet daer langs heen tert is. Tuſſchen elken boogh heeft hier

#

4 groote en 2 kleene poorten. Door de
zyn winkel. Men vint'er Banket
eerſte, die digt aen de poort der ſtadt is, bakkers, Suikerverkoopers, Droogiſten,
rs, Goutſmeden, Bontwer
gaet men
in een uitnemend ſchoon gebou, ||Paſteibakke
dienende voor een Karwanſera, en wor-|kers, Koperſlagers, Koks, die allerhan
dende bewoont van Indianen. Deze poort de ſpyzen gekookt en gebraden gereedt

is byzonder fraei en groot, en heeft van hebben, Bakkers, en anderen, die fruit
buiten eenen boogh. Zy is 36 ſchreden en# verkoopen, en wat meer te

diep, en 7 breet. Het gewelf is boogs-bedenken is. Alles is hier in zoo goede
wyze gemaekt, in welks midden een koe- orde en nettigheit dat het naeulyx te #
el is, en bovenaen een lantaern op de |gen is. Deze ſtraet is zeer langh: zoodat
taliaenſche wyze. Ter wederzyden is ze loopt door de geheele ſtadt van de poort
een boogh of volte, waer onder de woo-|Doulet genaemt, tot de poort Fien, ſtaen

ningen gemakkelyk gezien worden. Bui-|de de Munt in het midden der zelve. Aen
ten dezelve zyn bequame zitplaetſen. Als de zyde ziet men de andere Baſaers op de
men hier doorgegaen is, komt men in zelve manier, uitgezeit eene, die boven
een opene plaets, die 1oo ſchreden langh |alle de andere uitmunt. Deze is ook af
en 8o breet is, daer een gebou om loopt geſcheiden, en met poorten geſloten, zyn
van twee verdiepingen, hebbende 15 bo-|de ook zelf by dagh altoos een keten ge
gen aen elke zyde der lengte, en 1o aen ſpannen in den doorgang, waer onder men
de breette, in welke bogen de eene ka-bukkende moet doorgaen. In deze heeft
mer boven d'andere komt. Hier # zyn men de voornaemſte winkels van lakenen,
nogh ettelyke kleene vertrekken, die aen zyde ſtoffen, en andere waren van dien
de zydmuren uitſpringen, zoo fraei ge-|aert. Nogh is er een andere, waer in de
maekt, dat ik noit een dergelyke Kar-|meeſte zydeverweryen zyn. Hier zagh

wanſera gezien heb. Als men hier uit, ik wonderlyk ſchoone koleuren van Kar
en verder opgaet, vint men een tweede|mozyn, en andere. Door deze Bazaers

poort met een ſchoone volte van buiten, kan men, al regent het, droogh gaen de
waer van de deur, die zeer groot is, met geheele ſtadt door. Men vint'er ook voor
namegedur
en,zitten
s
en is. n,Ikendiebezag
nde,||nen
yzer beſlag
openh vinde
Tabak
waerte in
de Perſia
ighshuiz
n, en-Tabak
daer binne
tradt
den tuin,
tabak
rooke
huizen.

dien ik, als gezegt is, wel geregelt vond,|kaffee te drinken. Ter wederzyde der Karwan
en met groote en kleene boomen orden-Bazaers heeft men de Karwanſeraes. Inſeraes.
telyk beplant. Vervolgens komt menaen die treet men door een groote poort met
de derde poort, of liever een groot ge-|een ſteene volte. Men vint'er eenige, die
bou, dat hoogh verheven boven denmuur fraei, en met twee verdiepingen gemaekt
uitſteekt , verzien van veele deuren en|Zyn, loopende al meeſt rondt met eenen

venſters, waer onder men doorgaet in den ſteenen opgang van 5 of 6 trappen voor
tuin. De vierde poort doorgetreden zyn- de vertrekken. Men ziet er zeer veel bin
de, vint men een opene plaets, rondom |nen deze ſtadt, wordende hier de meeſte

eſchikt voor het zetten van paerden, die zydeſtoffen gemaekt, ook met gout en
alle overdekt ſtaen. De twee kleene poor-, zilver doorwerkt in zulk een meenigte,
ten daer aen volgende ſtrekken maer tot dat er op elken dagh zeven pakken zyde,
deuren, om in den tuin te komen. Aen waer van het gewicht komt op 1512 pon
de andere zyde der plaets ziet men mede den, vervaerdigt worden. De Meydoen
hier is kleen.

Hier en daer door de ſtadt

eenen tuin, wel zoo groot en fraei niet,
ige waterputten, als ik
maer echter met eenen lagen muur om zyn ook zodan
2.
V3In
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van den put, die by des Konings tuin is, dagh over verſcheide heuvelen gereden
gezegt heb.

Kerken.

Poorten.

Aen de Kerken zyn ver hebbende, ſloegen we ons neder nevens

ſcheide tamelyk hooge torens, maer wei
nige verhevene koepels, ook geene ge
koleurt. De zeven poorten der ſtadt wor
den genoemt A/thrick-abaat, Fien, Thafa
haan, Daulet , AMergi , Kahht , en cene
welker naem my onbekent is. Mergi, en

het dorp Boeſabatge, 6 uren van de ſtadt
gelegen. Twee uren na middernagt trok

ken wy weder voort door de vlakte, hou
dende nogh al cenen zandigen en gocden
wegh. Het gebergte hielden wy ter reg
terzyde nevens ons. De toppen daer van
Kahht betekenen ſterfte en dierte, omdat lagen meeſt met ſneeu bedekt. Met den
die twee plagen in zwang gingen toen de opgangh der zon quamen wy aen het ein
ze poorten gebout wierden. Twee de de van 't hoogfte gebergte, daer wy over

zerpoorten blyven geſloten. In de ſtadt

een rivier moſten trekken tuſſchen andere

zyn vier Meydoens, waer van de eene
#.
is Meydain Arabaam. Hier wor

bergen in.

Daerna trokken we ook over

eenige lage bergen. Aen het einde dezer
en fpyzen
De andere noemen vlakte zagen wy 5 dorpen by een leggen,
ze Chodzjah Ammaad, ſtaendeaen die Mey verſcheide ook in 't gebergte. Nu wa
doen een Meſdzjid, voor 8o jaren door ren we 7 uren gevordert. Des wy een
den genoemden Chodzjag Ammaad ge uur voor den middagh ſtil hielden aen het
ſticht. De overige Meydoens worden ge dorp Ghor, een uur van het ſtedeken Na-Het dorp
noemt Meydani Kohonel, dat is, de oude thans. Dit dorp vond ik zeer fraei: zoo Ghor.
AMeydoen , en Meydaní Mier Abdulaziem. dat my de luſt beving van het af te teke
Het geheele jaer door vint men hier nen: dewyl eenige huizen byeen op eenen

#.

fruit, ook bloemen in alle ſaizoenen van bergh leggende, het gezichte verbeeld
't jaer. De vruchten worden hier veel den eener (terkte. Ter linke zyde vint

eer ryp, dan op andere plaetſen. Zoodat men op eenenbergh een Kerkje, en naer
op de twee maenden der Lente op de Ba het andere gebergte veele luſtige ſtreken.
ſaers te koop gebragt worden, Meloenen, De print van No. 67 vertoont dit alles.
Druiven, Abrikozen, Moerbezien, Gra
naten en Komkommers.

Molens.
Huizen

Dorpen.

Voor
natte

Fontein.

Men vint ook

wee uren voor den opgangh der zon

vertrokken wy van daer', over en tuſ

nergens zoo goede Watermeloenen. Men ſchen bergen, en quamen ten 7 uren in
zegt dat hier ontrent 7o Karizen of wa een vlakte, die zeer langh, en een goedt
terloopingen zyn, welker water naer de half uur breet was. Hier lagen 5 of 6
ſtadt vloeit. Het getal der badtſtoven, dorpen by een. Ook trokken wy voor
die hier zyn, wortgerekent op 1 zo. Vee by 2 ſchoone tuinen, waer van de laetſte
le Abenbåars of waterputten zyn'er, waer wel een half uur in zynen omtrek beſloegh. Groots
in men met veele trappen naer beneden Daer was een goede muur omgetrokken,tuin.
aet, gelyk gezegt is. Het getal der mo waer in een aerdige toren ſtont, dienen
ens meent men dat wel 12o halen magh. de voor een duivenhuis, waer van ik hier
3ooo huizen zyn'er, verdeelt in drie wy na breeder ſpreken zal. Aen den tuin was
ken, die elk 1.ooo huizen begrypen. On een groot huis, dat nevens den tuin den
der Kasjaan zyn 60 dorpen.
Koning toebehoort. Hier aen legt een
In Fien is een Koningshuis, waer van kleen dorpje, genaemt Paedijabath. N a;j
men wil dat de fontein ten tyde van Su een half uur rydens in deze vlakte vonden E
leimaan voortgebragt zou zyn. Dit wa we ons in 't gebergte, waer in men rond
ter komt van eenen hoogenbergh , ge om niet als andere bergen ziet, gelyk'er
noemt Rochi 't Sahil. Daer zyn 27 mo ook om de vlakte bergen leggen, waer
lens, waer door dit water in Kaſiaan, ten van eenige met ſneeu bedekt waren. Wy

tyde van Abbaas den grooten geſticht, ge hielden onzen wegh Z. Weft aen, en ble
bragt wort. Het water komende van den ven op den middagh by de Karwanſera
bergh Demawend loopt naer de ſtadt Rei Sardahan, wanneer we 7 uren afgelegt
en Thaharaan. Zy geven het den naem hadden. Hier moſten we eenigen tol
van de rivier Dzadzjeraan, waer van het voor onze goederen betalen.

Op deze

overige water zich ontlaſt in de Kaſpiſche plaets, loopt een ſchoon water over de
zee. Op den wegh tufſchen Kafiaan en rotsbergen, die wyovertrokken, met ver
Khom kan men den bergh Demawendal ſcheide watervallen. Dit water vloeit door
ZłCIn.
de laegte, nadat het van defneeu der ber
Wy verlieten op den 13 der maent de gen is afgeſtroomt. Deze Karwanſeraes,
ze ſtadt twee uren voor den morgenſtont | die 2 in getalzyn, bragt ik opp het
net papier
papier,
met goet weder , trekkende over eene verbeelt door No. 68.

De eene is een

ſchoone zandige vlakte, en eenige zant goo. ebou, geheel van ſteen. De voor
heuvels. Eenige uren voortgetrokken ſpoort heeft een §. volte , en is 2 o

zynde, hadden wyaen de ſlinke zydeeenen ſchreden diep.

an binnen vint men een

langen lagen zantbergh. Wy gingen al open, en rondom volten, daer men zich

Z Ooſt aen, en trokken ten 11 uren door met een optrede van 3 voeten hoogh in
een gemeen dorpje. Een uur naden mid-lzet. Ook zyn'er eenige dieper vertrekken,
daer

i

-

-

-

n
A

-

-

t

,

-

-

-

-

-

-

- -

.
-

-

-

-

-

-

-- ---- --

-

-- --

-

-

--

---

-

*

-

t

R.

-

-

- ,

- -

is - ,

-- - - - - - "

-

-

-

-

--

t

-

--

,'

-

i

-

r-

-

*

l

-

-

»

-

-

-,

-

* **

* R. - - - r- - - - - """
.
v, " ,

e. "
-

-

-

-

-

-

-.

-

«r
-

-- **--

-

n

:
e

's
-

-

-

n

-

l

R E I
daer 'tgoedt in geborgen wort. Benevens hier het bewint heeft ,

te gaen be

de kleene Karwanſera is een overdekte

ſchry
groeten. Ik trof dezen Heer, genaemt De
ver be

waterwel , of bron, die uit den gront

François Kaſtelein, ter maeltydt aen. Hy groet het

komt.

ontfing my zeer hoffelyk, en boot my Opper

hooft der
Een uur namiddernacht trokken wywe alles aen, wat dienen kon tot het vervul Hollant
rten,
rde
en begee dat ik ſche
der voort met heldren maneſchyn in vry len myner begee

kout weder. Twee uren door de bergen eenige uren zou by hem blyven. Hy gaf Maet e.
gereden hebbende quamen wy weder in my ook op myn verzoek eenige zyner ſchappy
een kleene vlakte, die ons weder in 't ge dienaren mede , om my aen toegang te
by den Heer Eduard Oouwien,
bergte bragt. Met den opgang der zon helpen
s de Engelſche Ooſtindiſche Ook den
wegen
Agent
quamen wy weder in een vlakte, die zeer
Engel
breet was. De lengte was niet over te Maetſchappye, die my met even gelyke ſchen A
zien. Het was al zandigh onvruchtbaer heusheit ontſing. Van daer begaf ik my gent.
lant met vele bergen omzet. Dien nagt naerde Karwanſera jeddee genaemt, ſtaen
trokken wy voorby twee Karwanſeraes, de aen de Meydoen ofplaetsby des Konings
waer van de laetſte wel zoo fraei was, als hof, en behoorende aen de Koninginne des
die van des daegs te voren. Nadat wy'er Konings moeder. In deze zyn alle de goe

nogh eene, die vervallen was, voorby

deren

#

Armeniſche Koopluiden, ook

ereden waren, leiden wy het neder by hunne winkels, en die van andere laken

# dorp

Rieck.

Nu waren wy 7 uren koopers.

Deze Karwanſera is de voor

gevordert, en zagen verſcheide andere naemſte der ſtadt, en de beſt gelegene:
dorpen hier omtrent. Drie uren na mid waerom ik begerende daer in te blyven,
verzoek en aenbeveling van ons
dernagt begaven wy ons met ſchoon we op hethooft
voor wien zy veel inzichten
Opper
der op wegh, en geraekten vervolgens hebben, een, goedt
vertrek bequam, waer
aer op kort hier na
door de vlakte.
gen onthielt, zoo
in
ik
my
genoe
met
veel
de wegh ſmal wert, leggende wederzyts
lang
ik
in
was.
ſtadt
deze
De Koning
het lant opgehoogt, dewyl de wegh een
en bui
zyne
bywyv
met
toen
was
tydt
ter
groote ſtreek door bebout lant legt. Na
eide
en
ten
de
zich
verſch
op
plaetſ
ſtadt,
le
dat wy eenige verval dorpen en gemeene
Karwanſeraes voorby waren, quamen wy verluſtigende. Ondertuſſchen beving my
luſt tot het bezichtigen der ſtadt, ne
met den opgang der zon aen de voorſtadt een
vens
de plaets genaemt Iulfa, daer de Ar
Komſt te van Spahan, daer wy wel een half uur
s woonen. Ik bezogt ook eenigen
menier
Spahan door, en nevens de muren der ſtadt reden.
eers, zoo geeſtelyke perſonen
Europ
der
Het was 1o uren, toen ik binnen de ſtadt,

en in de Karwanſera geraekte. Ik dankte als andere, meeſtal Françoiſen, die my
Godt, dat ik in gezontheit gekomen was alle ook in myn herberg quamen verwel
ter plaetſe, daer ik zoo langh naer ver lekomen. De Heer Kaſtelein ook verzogt
langt had,als zynde het voornaemſte oog my den volgenden dagh aen zyn tafel, om

wit myner reize. Ik toefde dan niet langh, na den maeltyt ons vermaek buiten de
maer maekte my gereedt om den Heer, die ſtadt te gaen nemen.

wegens onze Ooſtindiſche Maetſchappye

XXV. HO

O F T S T U K.

Statelyk uitryden. . Zeehagedis , en andere aenmerkelykheden.
Graf met ſchuddende torens. Des Konings wederkomſt in
de ſtadt. Groote meenigte van volk. Begroetingen op den
eerſten dagh van 't jaer. Schoone wyn. Groote vaſten der
Perſianen.

H

ET weder begunſtigde ons voor met groote ſtatelykheit. Twee tolken re
nemen, en gaf my gelegenheit den voor aen, waer op de Heer Kaſtelein
om het voornaemſte, dat buiten volgde, hebbende 12 voetloopers nevens

deze ſtadt is, te bezichtigen, als de zich. Hier agter quam de Secunde oftwee
Chjaer-baeg, de fraeie bruggen entuinen de perſoon: toen ik, en vervolgens de an

des Konings, en de begraefplaetſen der deren agter een , elk in zymen rang : tot
van 12 paerden. 't Heele ge
Armeniers en Europeers, waer van ik ver het
ap
e een gevolg uit van 25
zelſch
maekt
volgens in het byzonder zal ſpreken. Ons
en.
of
26
perſon
En nogh wert by 't leven
uitryden geſchiedde naer de wyze deslants
der
R 3

#
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der gemalinne van dezen Heer de ſtaetſie
Zy was ſ of 6
maenden voor myn aenkomft in Spahan
overleden, en daer met groote ſtaetſie ter
vry grooter gemackt.

'aerde befteit in een groote en pragtige
grafſtede, overdekt met een gewelf văn
Lof van ſteen, dat aen 4 zyden openſtaet. Zy
de Genia was genaemt Sara Jacoba Six van Chan
bº, delier, uit Franſchen bloede geſproten,

iº.

een vrou van vertant en verdienften, en

verf in de keuken af, terwyl'er de kok
naer wagtte om hem te bereiden voor het

middagmael , als zynde vaſt van vleeſch,
wit , en byzonder goet van ſmaek. De
afbeelding wort u gewezen door. No. 69.
Dezelve heer beſchonk my ook met vier
klacutjes van vogeltjes of becsjes, gevon
den in een ſtuk Ambergrys tot Spahan,
wegende tuſchende 33 of 34 ponden;
De Koning liet dit ſtuk opkoopen ,

hierom van yder geprezen en bemint. brcken, cn ſmclten , om ’er de form
Haer Oom de Heer Joan Six van Chan van eenen bal af te maken, die in
delier had zich eenen naem gemaekt in É. gevat, en met edele geſteenten be
Hollant door het kunſtigh berymen van ezet wert , zullende dienen tot een ge
Davids Pfälmen.
ſchenk naer Mediena aen het graf van
Tegens den avont te rug keerende von Mahomet. Uit deze klaeutjes beſluit ik
den wy twee voetknechtenaen de Chiaer dat d'amber een gom zynde eerſt door de
Baeg ſtaen met brandende lichten, dat zee opgeworpen, en de ſlymheit of week
eigentlyk ballen zyn van linnen zamenge heit des zelfs door het geſtadigh opwer
rolt, en in oly geſteken, en op lange pen der golvcn hart wort, zoo als mende
ſtokken in een rondyzerwerk gezet, waer amber opgcfpoelt zynde gemeenlyk vint.
onder een rond koper vertint bort komt, Men krygt deze koſtclyke gom meeſt om
even als een ſchenkbort, daer het vet op de Ooſt, en in andere plaetſen van Indie.
druipt. Schoon de avont nogh niet vol Men bragt my ook eenen vogel, ge- vremde
komen gevallen was, werden egter deze naemt Paes-gelek, hebbende de gelykenisvogel.
fakkels, die een groot licht geven, aen van eenen Entvogel, dogh den kop en bek
geſteken, naer het gebruik van luiden van als van een kraei, over 't lyf geheel zwart,
aenzien. Dus reden wy door de ſtadt de pooren onder breer mer #. verdeelin
nacr de wooning der Maetſchappye, daer gen, en het lyf lang. Deze vogels zyn
ik na het houden van 't avontmael den onſmakelyk. Gy ziet er een afbeelding
Heer Kaſtelein bedankte voor de eere my van op No. 7o.
bewezen, en weder naer myn herberg Den 23 der maent reden wy weder uit Het dorp
keerde, zynde wel vernoegt, omdat ik op de voorgemelde wyze naer het dorp :
vecle aenmerkenswaerdige dingen gezien Kaladoen, een goedt uur van de ſtadt af-"
had.

gelegen ten Z.Weſten, om het graf van

Den volgenden dagh ontfing ik van ons
Zeehage
Opperhooft
gedroogde
dis.
nogh in haer een
geheel.
Zy waszeehagedis,
zoo groot
als een gemeene hagedis, en van dezelve
gedaente. Zywort in de Perſiſche golf
gevangen, en by hen genoemt Seck-am
kaer. Zy maken er veel werx van, en
ons wys , dat zy heet is tot in den
derden
graed. Derhalven wort ze ge
Voor ge
ncesmid droogt, en tot poeder geſtooten vermengt
del ge met andere hartſterkende dingen, Paerlen,
bruikt.
Amber , Saffraen, Opium , en wat des
meer is. Zy ſchryven dit geneeſmiddel

Abdulla te bezien.

Deze wil men dat

eweeſt zyde waterbewaerder van Emoen
Offeyn, een der 12 navolgeren, of, zoo
zy gelooven, Apoſtelen van hunnen pro
van
feet. Dit grafitaet in eenen vierkanten Graf
Abdulla,
muur van kleene ſteenen opgetrokken.
Het is van graeu marmer, rondom vol van
Arabifche Karakteren, gelyk ook het bo
vendexel, dat van gebakken ſteen is, waer
boven, gelyk ook in 't ronde, veele ko
pere vertinde lampen hangen. Men klimt

naer dit graf met 15 trappen, hebbende
elk de hoogte van cenen goeden Rynlant
een kragt toe, die dienen zoude tot opwek ſchen voet. Dan zyn'er 15 andere dierge
ken der minneluſten in de mannen, ma lyke trappen, die nogh hooger zyn, wan
neer men op het vlakke vierkant is, breet
ken'er kleene pillen van, en nemen die
Handel wort hier evenwel weinigh mede aen elke 7yde 32 voeten. Op dit gebou
ftaen aende voorfte zyden ten Z. Weften
gedreven : maer de Koopluiden, en
twee
Kolommen, op elken hoek een,
deren, die aen het Hof iets te bejagen

.
.

hebben, kopen ze op tot een geſchenk mede van kleene ſteenen opgetimmert,
en doorgaens met blaeuwe ſteentjes inge

Melk
viſch.

voor de grooten, welker hulp zy van doen
hebben. Zy wort in 't Latyn genoemt
Scincus marinus. Alle ſchryvers maken er
gewagh van. Nogh is'er viſch genaemt
Sjir-na-jie, of melkviſch. Deze was by

legt. De voet is aen elke 5 der gemelde
voeten breet, hebbende elke Kolom aen

de binnen zyde een poortje, waer door
men langs eenen wenteltrap naer boven
zonder fraei van koleur : de buik ſchoon gaet, die ook 15 treden heeft als de vori

geel tot aen het halve lyf: de vinnen uit
den voode: en de reft van 't lyfgroenblaeu.
Hy had de grootte van eenen gemeenen
ſchelviſch. Ik tekende hem met water

ge. Dogh beide zynze door den tydt
verbroken: en ik kon niet anders beſpeu
ren, of ze zyn wel eens zoo hoogh ge
weeſt. Deze doorgang is zoo naeu dat
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een gemeen perſoon werx genoegh heeft weder ter hant ſtellen, nevens de geſchen
om er op te komen. Die eenen hoedt op ken , als niet wetende met wien hy te
zyn hooft hout, kan er niet door. Ik trok doen hadt.
Den laetſten dagh der maent reden wy

zelf mynen bovenrok uit, en ging tot op

de hoogſte trappen, zoo dat ik met het weder naer buiten, wanneer ik omzagh
halve lyf boven uit de kolom quam. Maer naer eene bequame plaets om de ſtadt in
dit was het zeltſaemſte. Teweten als twee dit ſaizoen af te tekenen, dewyl dat by
perſoonen, yder op een kolom gaen ſtaen, den zomer niet te doen is, omdat men er
zoo kan d'een door het ſchudden van zyn dan weinigh van zien kan wegens de mee
lichaem d'andere ook doen bewegen, dat nigte derboomen, en tuinen, waer door
den genen, die bewogen wort, vreeze zy zich byna als een boſch vertoont. W

aenjaegt. Ik nam er zelf de proef van, gingen voor een gedeelte tegensdenberg
en deed door mynebeweging den anderen, opwaert aen, om daer een gebou te be
die op de andere kolom ſtondt, ſchudden zien, dat tegens het hangen van den rots
en beven. Wat de oirzaek hier van zy, bergh geſtelt is, maer ten deele vervallen,
heb ik niet kunnen begrypen, nochte ook waer van ik by de afbeeldinge ſpreken zal.
onderſtaen. Ik tekende dit gebou van be Nu vond ik de waterkanalen en groote
Stoutheit
Van ee

nen jon
gen.

neden, gelyk No.71. dat aenwyſt. Ter fonteinen , niet tegenſtaende het water
wyl ik hier mede bezigh was, klouterde zynen gedurigen loop heeft, vaſt met ys

een jongen van 12 of 13 jaren, die van

bezet.

voren eenen bult had, dien anderen op Ondertuſſchen quam veel volk en pak
den rug dragen, van beneden den gront kaedje terugh van den Koningh, die des
buiten tegens den muur op tot boven # morgens tegemoet gezien wert. Waer
de kolom, welker bovenkanten hy rond om de wegh van de Chiaer-baeg om het
om bewandelde. Op dezelve wyze quam ſtof alom met water begoten wert. De
hy weder naer beneden, zonder zich er Heer Kaſtelein hier van bewuſt deed my
gens aen vaſt te houden, als met de vin hier op met zyn geheele huisgezin gelei
geren en teenen tuſſchen de voegen der den op die plaets buiten de ſtadt, die ik
kleene ſteenen, daer de kalk hier en daer had uitgekozen om ze af te tekenen, om
was uitgevallen. Dit rechtte hy aen en den Koning, die daer voorby moſt ko
kel om ons te vermaken, waerom wy zy men, met zyn gevolg bequamelyk te kun
nen dienſt door eene belooninge erkenden. nen zien. Wy reden dan op het ſierlykſ

Wy keerden kort voor het ondergaen te uitgedoſt , met koſtelyk gemonteerde
der zonne weder in de ſtadt, en kregen paerden, waerontrent men hier zeer prach
hier op verandering van weder. Want tigh is, ten 3 uren na den middagh uit de

|

de vorſt begon zoo fel op te ſteken, dat woninge of 't hof der Maetſchappye. Wy
het water niet alleen op de wegen, maer wachtten aen de Chriſten graven een groot
zelf in myn kamer bevroos, hoewel het uur , wanneer wy eindelyk een groote
by dagh evenwel warm was. Het ſneeu meenigte volk te paerde, ook veele ka
de

ook, maer niet veel.

meelen met pakkaedje geladen zagen voor
Den 28 der maent quam zeker Arabier af komen. Ook waren er 6 Olifanten op

van Aleppo met eenen brief aen ons Op |den wegh, 4 groote, en 2 kleene: waer
perhooft, dien hy voorgaf van den Baſſa van er 2 den Koning tegen gingen, bly

te zyn Dogh hy was in zynaenbrengen vende de 4 andere op de Chiaer-baeg.
zoo duiſter, dat wy niet ramen konden
hoe het met hem was, gevende zyn ge
zicht ons te denken , of hy al wel met
het hooft bewaert was. Hy ſcheen een

Een

half uur voor het ondergaen der zonquam
de Koning met zyne voornaemſte Ryx
raden, en andere Grooten van 't Hof, ver
zelt van eenige honderden van menſchen.

geeſtelyk perſoon te zyn, naer allen ſchyn De Koning reedt voor dezen troep, ge
uit Turkye gevlugt om de beroerte daer zeten op een ſchoon kaſtanjebruin paert,
ontſtaen. Want weinig dagen voor myn en toog ons digt voorby, daer wy in rang
aenkomſt in deze ſtadt, was hier tyding voor een riviertje te paerde gezeten ſton

# dat de Turxe Keizer af- en zyn den te wagten.

Wy lichtten alle den
roeder Sultan Achmet in zyn plaets op hoedt, en groetten den Vorſt, die zyn
den troon gezet was, dat ook de eerſte gezicht een wyl op ons veſtte. Het brug
Mufti verſtoten, van alles berooft , en getje, daer al dit gezelſchap over moſt,

zyn ganſche huis uitgeroit was. Zynge was vry ſmal: waerom de grootſte party
waedt was ongemeen net en proper. Hy het riviertje , daer het bruggetje over
bragt met zich een arm geſchenk, beſtaen lagh, doorwaedde, vallende ook eenigen,
de in een paer geele laerzen, twee of drie
kleene ſlechte neuſdoekjes, een hant vol
dadels, en twee ſtukjes walch. De Heer
Kaſtelein liet den brief, die zonder op

die op het bruggetje waren, daer in, om

dat zy elkander verdrongen.

Maer wy

het gedrang willende myden, namen den
veiligſten wegh door Julfa , en quamen
ſchrift was, geſloten, en den zelven, als met den avont in het huis van het Opper
hy den volgenden dagh weder quam, hem hooft, die wel in zyn ſchik was, dat

#
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136
C O R N E L I S de B R U IN S
alles met genoegen gezien hadt. Het is 30 perſonen ſterk, en bleef daer ter mael
--

naeulyx te gelooven, hoe veele duizenden tydt, en wert deftigh onthaelt des mid
Yan menſchen den Koning, als hy naer dags en des avonts, tuſſchen beide ook
buiten rydt, verzellen. Het was niet an met banket en ververſchingen verquikt.
ders als of er een leger aenquam, daer De Engelſche Agent was er niet tegen
nogtans eenige dagen tevoren al een groot woordigh om eenige onpaſſelykheit hem
#. celte van menſchen binnende ſtadtge overgekomen. Maer ik vont'er zyn Se
omen was, en veelen nogh ſtonden te cunde, en den Hofmeeſter, ook den Vader
volgen. De kamelen waren ook ontel Antonio Deſtirro, Reſident wegens den Reſident
baer: zoodat ik er noit zoo veel by een Koning van Portugael, eenen man van#
gezien heb. Op de Chiaer-baeg was by vele begaeftheden, die de werrelt gezien"
uitnementheit veel volk te paert en te voet. had, en zich wonder op het welleven

:

i

De Koning begaf zich ineenenzyner luſt

verſtont , ook verſcheide voorname Ar

hoven, waer door hy naer het Paleisging. meniſche Koopluiden. Maer deze feeſt
Een weinigh voor hem zaten twee Lui ging nu met meerder ſtilheit toe dan in de
Paerts elk op een paert. Deze dieren wa vorige jaren, om den rouw, dien zyn
Ten tot de jagt gebruikt. Men zag er ook Edt. Drocgh over zyn afgeftorvene ge
Valken. Denzelven avont quamen ook malinne. Anders was men gewoon eeni
de vrouwen binnen,
ge hondert ſchooten uit 3 of 4 kleene velt

Nu naderde het Paeſchfeeſt, dat wy by

ſtukken te doen.

Met deze evenwel was

den Heer Kaſtelein op den 14 der máent des morgens het teken tot het vieren
hielden. Den volgenden dagh reden wy van den dagh gegeven: waer op ook eeni
Zamen op dezelve wyze als te voren we ge ſpeelluiden uit Julfa zich daer heen be
der uit, bezoekende de paters, die hier in gaven.

In deze vreugde myne oogen

drie verſcheide Conventen zyn. Twee overal latende gaen vond ik als iet zeltſaems
dagen daer aen zagen wy in het huis der dat op deze pacts een waſchkaers ſtondt Grººt
Maetſchappye een witte kraei, die al ette |te branden 5 of 6 voeten hoogh , en di R waskatis

lyke reizen te voren gezien, maer eer ie- naer gelang, zoodat ik noit dergelyke heb
mant zyn roer gereedt konde hebben, gezien, zynde zeer aerdigh van onder tot

weder wech gevlogen was. Kort daer boven opgeſiert. Onder dezelve was een
aen verſtondt ik dat ze voor den Koning groot bert, daer het waſch op droop om

§.

Was.

In deze dagen wert in geene vloertapyten of iets anders te beſcha

e woninge der Maetſchappy een kleene |digen. Dit branden ſtondt groots en def
viſch ge-vyver ſchoon gemaekt, waer in veel klee tigh om de grootte der kaerſſe, die mee
vangen, ne visjes waren, beſtaende in vierderhande nig malen kan gebruikt worden, eer ze

foorten, waer van wy dikwyls een water verteert is. Nadat wy dezen dagh en a
zootje vingen.

De eene ſoort met de vont in vrolykheit hadden doorgebragt

grootte (chobben was over 't geheele lyf begon het des nagts te regenen, dat den
getekent als een netje. De Perſianen noe

volgenden dagh zoo ſterk aenhielt, dat
c

-

menze Ghaerma-ji, of Ezelſvis. Dean de wegen byna niet meer te gebruiken
dere ſoort was ten deele geſpikkelt met waren, dat ik alleen aenroer omdat dit
kleene ſchobben, hetende Sjir-ma-ji, of wat zeltſaems is by dezen tydt des jaers.
Melkviſch.

De derde was boven uit den

Maerden zeſden, zynde dagh van de drie

groenen, en het lyf onder wit,genaemt Sar
aep; welk woort te kennen geeft dat deze
viſch zich gemeenlyk boven 't water hout.
De vierde ſoort beſtaet uit kleene aerdigh
geſtreepte visjes uit den bruinen, voorts
wit, en het geheele lyf over fraei gete

Koningen, herſtelde zich het weder, en

klaerde op. Eenige dagen hierna onthael

de ons de Engeliche Agent op dezelve Massit
wyze als de Heer Kaſtelein op Nieujaerſ- ;º

dagh gedaen had. Hier was volle vreugt. #.
Onder het drinken der gezontheden wer-#

kent. Van welke ſoort maer een eenigh den in den hofeenige Itukken kanon luf
visje gevonden wert, dat daer al voor 2 tigh los gebrant: waer onder zich eenige
jaren in gezien was zoo groot als het nu ſpeelluiden volgens de wyze des lants lie
was. Uit zinlykheit zette ik dit, en ee ten hooren.

Dit volk begon ook te zin

nige van de andere ſoort in Spiritus , om gen met een geſchal, dat men in ons lant
dat wy deze ſoorten in ons vaderlant niet voor een wilt geraes zou keuren. TegensSpeelen
den Georgiaenſche
avont quam daer
ook voor
dendedagh
.
hebben. Alle deze visjes zyn zoet en lek een
danſſer,
die alle
aer- ICC

ker, hoe men ze ook toemaekt, byzon
die hy geleert had, voortbragt.
Den eerften dagh van het jaer 17o4 digheden,
Het was weinigh te beduiden. Toen

der als men ze fruit.
Nieu-

iff;"g" vierden wy ten huize van den hëer Katte wert'er een man aengedragen, die onzigt

*" lein naefde wyze hier te lande gebrui

baer in een wit laken gerolt was, hebben

kelyk. Op dien dagh komen de meeſtelde om beide zyne armen de kleederen van
Europeers en andere bekenden ons Op- twee kinderen, waer van het eene een

perhooft hier een gelukkig Nieu jaer wen- jongsken, het ander een meisken verbeeld

ſchen. Het gezelſchap was wel ontrent de Hy zelf lagh met het lichaem †.
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Terwyl ik hier was kreegen wy met

klank der ſnaren geeſtige bewegingen met brieven over Aleppo, gedagtekent den 8
zyne armen, dewyl zyne handen in de November tydingh uit ons vaderlant :
windſelen der verbeelde kinderhoofden be wordende gewoonlyk loopers of voetgan
ſloten waren. De meeſte vertoning, die gers gebruikt om deze brieven derwaert te
deze ſchynkinderen maekten, beſtont in brengen. Deze zyn alle in dienſt van onze,

vryaedje, en in daerna elkander luſtigh of van de Engelſche Maetſchappye. Zy
wat af te kloppen.
gaen ook naer Gamron, en andere plaet
Hierna bewees my de Heer Kaſtelein ſen.
alle beleeftheit. Hy zond my 14 groote Op dezen dagh nam de Beyram of groo- Perſiaen
fleſſen, gevult met witten wyn, waer te Vaſten by de Perſianen een begin, dienſch:

Schoone
wyn.

mede hy my ook verzagh, zoo lang ik
my hier onthield, houdende my ook alle
middagen ter maeltydt: welken geeindigt
zynde ik dan weder naer myne herberge
keerde, om den tydt in myne eenigheit
wel te beſteden volgens het opzet, dat ik
genomen had. Wat dezen wyn aengaet,
het is zeker dat er, in het ganſche Ryk
van Perſie, geen gevonden wort, die hier
by halen kan. Want in Spahan laet nie
mant zich veel gelegen zyn aen het toe
bereiden der wynen, die al meeſt beroert,
ſterk, en onſmakelyk gedronken worden.
Maer de wynen, die van Zjieraes komen,

zy een maent of maen langh houden. ZyW"
beſtaet in 29 of 30 dagen: dat is te Zeggen,
tot dat de nieuwe maen weder by hen ge
zien wort , op de zelve wyze als de Tur

ken voor gebruik hebben. Zoo lang deze
vaſtendagen duren, is hun verboden te eten
of te drinken, ook het rooken van tabak,

daer ze anders geweldigh op gezet zyn,
als zynde hun voornaemſte lekkerny en
tydtkorting. Zy maken derhalven van
en nacht den dagh op deze wyze. Zoo
dra de zon ondergaet, beginnenze te bid
den, rookende een half uur daer na tabak.
Dan eten ze en drinken ze naer hunnen

en den beſten naem hebben, worden hel luſt tot dat de zon weder opgaet.

Dit

der en klaer bereit, gelyk ik hierna bree onderſcheiden ze zoo evenwel, dat ze na
der zeggen zal.

De andere wynen wor het rooken van tabak eenige konfituren,

den maer geacht by luiden hier te lande, vruchten, of andere verſnaperingen ne
die niet beter weten, of niet beter gewoon men, en na middernagt eerſt gekookte
zyn , oordeelende den ſterkſten wyn al ſpyze nuttigen. Dan wort ook (gelyk ze
tydt voor den beſten, hy magh zoo troe anders gewoon zyn) des middernagts niet
bel zyn , als hy wil. Deze onkunde is geſpeelt, maer gewacht tot 4 of 5 uren in
ook by de meeſte Europeers, die door den morgenſtondt : wanneer ze dat zoo

verloop van tydt, als van lekkeren wyn veel harder doen, om door dit geluit de
geheel ontaert zyn. De wyn, my ver werkluiden op te wekken, en als een te
eert, was zoo klaer als kriſtal, en niet al ken tot den arbeit te geven. Dit teken
te zoet. Ook was er onder die den ſmaek waerſchuwt ook de menſchen, die van

van Rynſchen wyn hadt, en zoo lieffelyk buiten aenkomen, dat ze vryheit hebben
op de tongh, dat hy voor geenen derbeſte van hunne waren, vruchten, groente, en
Franſche wynenbehoefde te wyken. Ook wat des meer is, binnen te mogen bren
was er roode, die in ſmaek den Floren gen, dat anders gewoonlyk na midder
tynſchen zeer na komt. Als deze wynen nagt geſchiet. Het andere gewoonlyke
bereit zyn, en hunne werking gedaen heb geſpeel geſchiet gemeenlyk een half uur
ben,
welk geſchiedt in groote aerde voor den ondergangh der zonne, om te
potten, in plaets van vaten of tonnen, even dienen voor een teken aen de Koninglyke
als ik op het eilant Cyprus gezien heb) wachten van zich te ſtellen ter plaetſe,
wordenze afgetapt in groote glaze fleſſen, daer ze moeten oppaſſen. Tuſſchen 8 en
genaemt Karbaſſen , die elk ontrent 8 9 uren des avonts moeten alle winkels ge
ſtoop houden, blyvende het drabbige of ſloten zyn, wanneer yder zich naer huis
de moer in de gemelde potten. Zy zoe begeeft. Twee uren voor den dagh gaet
ken hier toe de beſte druiven uit, zonder de Molla of Leeraer op de Kerk of Too
daer by eenige verrotte of bedorvene te ren, en roept het gebet uit. Dit hervat
gedoogen, daer anderen profytshalven dit hy op den middagh, ook des avonts even

#

zoo naeu niet nemen, en hier door hun na het ondergaen der zonne. Met het op

ne wynen onſmakelyk maken. Zy wil komen der zonne, ook met het onder
len ook wel wat gezwavelt, en met kar gaen beginnen ze de uren te rekenen. Vor

damom verſterkt zyn tegen de bedervinge,

der rekenen ze niet net uit hoe laet het in

waer door ze dan met eenen welriekende den dagh of nacht is. Is de dagh korter
worden.

Men drinkt die dan, als ze een of langer dan de nagt, zygaen daerin niet

jaer out zyn : en zyn ze twee jaren out, dan naer giſſinge te werk.
In deze volgende dagen zagh men hier
zy zyn'er niet te arger om. Dus verquik
te my deze goede heer, boven wien ik zwaerys in de rivier. Dit belette even
niemant hier naeukeuriger gevonden heb wel den dienaer van den heer Kaſtelein
niet eenen viſch buiten de ſtadt te vangen,
in hettoebereiden der ſpyzen.
S

wiens
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wiens gelyk in grootheit hier zelden ge feeſt noemen ze 't Goeroortnig, of Indoping
Zien wort.

F. ,

Het was een ſoort van Ker

van het kruis.

Het wort gehouden, even

wel drie vierde dcelen van een el

als by de Ruffen, op den zeften daghvan
angh. Wy aten hem , en vonden deze January , feeſtdagh der drie Koningen.
ſpyze zeer ſmakelyk. Deze viſch wort Wy quamen ontrent den avont te Julfa
Melkviſch genoemt Sjir-majie, of Melkviſch ; van aen, en begaven ons aenſtonts ten huize
gevan
hoedanige ſoort ik reets geſproken heb, van Sigr. François Sahid onzen Tolk, die
8CT1,
Op den 16 der macnt, nadat ik gele ons met een goedt avontmael onthaelde.
genheit gevonden had om over Aleppo Na eenige uren geſlapen te hebben, be
myne vrienden in 't Vaderlant kenniſſe te gaven wy ons naer de Kerk, genaemt An

geven van myneaenkomſt in dit lant, reed na-baet of Biſſchoppelyke Kerk, de voor
ik met het huisgezin des Heeren Kaſtelein naemſte, die de Armeniers hebben, en
Fceſ der nacr Julfa om het feeſt der Waterwydingquamen daer drie uren na middernagtaen,
Waser
y te woonen, die by de Armeniers voor op welken tydt de ceremonien cenen aen

wydinge den morgenſtondt geſchieden zoude. Dit

vang namen.

XXVI. H o o f T s T U K.

Kruisdoop. Vyantſchap der muilezelen en beeren. De feeſt
dagh Gaddernaebie. Feeſt van het Zonnejaer. Prachtige
maeltyd des Konings. Spruiten van Rhabarber. Feef van
Abrahams offerhande. Meenigte van Schapen binnen Spa
han vertiert.
ET begin dezer plechtigheden was ſtaende Armeniers, zoo veele als daer by
lezen, zingen, en miſſe doen. konden komen. Andere ſchepten het wa
kruis
Al dit duurde tot het aenbreken ter met kannetjes uit het vat, en droegen
doops. van den dagh. Toen werden eenigen der het voor geheiligt water wech. ,,Deze
geeſtelyken, die alle in 't zwart gekleet zelve plechtigheden werden ook in ver
waren, uitgezondert de Biſſchop, die de ſcheide andere Kerken verricht. Eenigen
ceremonien verrichtte, Biſſchoppelyke verrichtten dezelve in een riviertje dicht
kleederen ofte rokken omgehangen, alle aen Julfa gelegen. Dus ging het houden
van gout laken: terwyl de Biffchop een van dezen feeſtdagh in zyn werk, waer
roote breede muts of myter opzette, die van geen aenvang magh genomen worden
É.
twee ſpitſe punten hadt, voorts vol dan met toeſtemminge des Konings. Waer
paerlen , en met edele geſteenten bezet. om eenige dagen te voren de Kalantaer of
Hy hielt een tamelyk groot kruis met ge Burgermeeſter der Armeniers zich voor
ſteente verſiert in zyne rechter hant, dat den Koning vertoont, dien hy te verftaen
hy met eenen wittendoek, met goutdoor geeſt dat deze feeſtdagh voor handen is.
Plechtig

heden des

H

werkt, aenvatte, houdende in de ſlinke Waer op hy vryheit verkrygt om'er mede

eenen diergelyken, die wat gemeener was.| voort te gaen.

Weinig dagen hier "Gelt voor

Het getal der geeſtelyken beſtont in vier wort het jaerlyx gelt, dat in 2oo goude EKo.
of vyf en twintigh perſonen. Zy dus uit-dukaten beſtaet, voor den Koning inge- ningh in
geſtreken traden buiten de Kerk naer eene|haelt. Hierom bemoeit zich ook het Hofgezameli.
Hierlyke verheve plaers, die voor de Kerk met den geeſtelyken te believen, zenden
Kruis

doop.

en overdekt is, hangende boven dezelve de wagters ter plaetfé , daer de ceremo
twee klokken. Hier was geſtelt een groot nien door den Biſſchop verricht worden ,
rond koper vat met water gevult: by hº het welk ook dienſtig is om alle wanorde

welk weder gelezen en gezongen wert, voor te komen , dewyl de toeloop van
meer dan een uur langh. Waerna de Biſ Perſianen en Turken, uit nieuſgierigheit
ſchop het kruis voor een gedeelte drie m. toeſchiettende, zoo groot is, en het ge
len in 't water ſtak. Dit geſchiedt zynde, drang zoo ſterk, dat ook nu de Biſſchop
wert hem een hooge zilvere kop of kan het water niet naderen konde, om het
met olie gevult in handen gegeven. Deze kruis daer in te ſteken, en gehouden was
olie goot hy in 't water: en hier mede ein te rug te treden, totdat het gedruiſch der
digden deze ceremonien. Toen ſtaken aendringende menſchen met ſtokſlagen
de geeſtelyken in der yl hunne handen in verjaegt was. Aen deze Kerk Anna-bact,
dit water, en beftrekén daer mede hunne of Biſſchoppelyk klooſter, wonen alle de

aenzichten. Dit volgden aenſtonts de om Biſſchoppen, die hier 7 ingetal zyn. Daer
-
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in zyn ook eenige Prieſters. Dit Klooſter daer de muil hem niet kon volgen. De
loopt om de Kerk, en beſtaet in kleene ze muilen ſlaen zeer vervaerlyk naer de
vertrekjes, waerin men niets ziet als twee beeren, zoo wel met de voorſte als agter
of drie kleene vakken in den muur, daer ſte pooten, en byten niet minder. Dit
ze eenige boeken in kunnen leggen. Even komt my vremt voor, dewyl ik dit noit
wel is'er een verheven leſſenaer, waer voor elders van de muilen gezien of gehoort
zy op den gront nederzitten. De wanden hebbe. My gedenkt ook niet gehoort of
zyn wit , en worden wel onderhouden. gelezen te hebben dat ze in vegtplaetſen
Zy ſcheppen licht aen eene zyde door twee of ſchouburgen by de Romeinen of ande
#drie kleene glaze venſteren. Men ziet re volkeren oit tegen eenige dieren geſtelt
'er ook een langh vertrek, dienende tot
hun Refertorium, waer in ze hun maeltydt
doen. Aen de zyde ſtaet een predikſtoel,
waer op iemant eenige kapittels leeſt, ter
wyl ze eten. Het Kerkje is van binnen
beſchildert van boven tot onderop de mu

Zyn, om te vechten.

Het moet dan we

zen dat de muilen in andere landen van

eenen anderen aert zyn dan hier.
Den 29 dezer maent bleven hier alle

winkels geſloten: en men zagh weinigh
menſchen op de ſtraten verſchynen, de- Gedach
ren toe. Men ziet er al meeſt verbeel wyl dit de dagh was, waer op hun groote en, van
dingen van Bybelſche hiſtorien, van Ar Profeet Alie geſtorven was : van welken den Pro
dagh zy een groot feeſt maken.
feet Alie.
meniers met weinigh kunſt gemaekt. De
Biſſchoppen mogen niet trouwen , de In het begin van February vermeerder
Prieſters wel. Twee Patriarchen zyn'er, de de warmte des weders zoodanigh, dat

waer van er een hier is, en d'ander zich veelerhande groente zich uit de aerde quam

't Eetſin-aſin onthout. Dit is een plaets,
die in drie Kerken beſtaet, gelegen by

VCrtOOnen.

In dezentydt quam de Engelſche Agent

denbergh
Ararat, 3 uren van de ſtadt een bezoek geven aen ons Opperhooft,
Ervan of Eri van.

by zich hebbende den voornoemden Va
In deze dagen namen wy ons vermaek der Antonio Deſtirro, nevens nogh ander
met twee muilezels, en een zwart varken, gezelſchap. Zy werden alle van ons Op
daer de muilen met zulk een driftoplos gin perhooft op twee verſcheide reizen des
ze het zouden gedoot hebben, zoo avonts, eenige uren na elkander , ont
aer in niet ware voorzien geweeſt. De haelt, en ſcheidden laet in den nacht. Dit

#

#aetder
Heer Kaſtelein vertelde my,hoe hy op zeke gebeurde altemet al eens, dewyl de Agent
Muileze
len tegen rentydt eenenmuil had gehad,nevens eenen

de Bee
ren,

en ons Opperhooft goede vrientſchap on
grooten beer, daer hy den muil op los liet. derhielden, en elkander over en wéer ver
De muil viel op hem aen met zulk een gattten. Dit ging niet toe zonder groote

gewelt, dat hy hem in den rugh beet, ſtaetſie, want elk bragt een groot getal
en ſterk vaſthoudende, van den gront op zyner bedienden met zich , die alle , zoo
lichtte, en kort daer aen om 't levenbragt. wel als de meeſters , moſten onthaelt

De muilen zyn hier te lande zoo gebeten

worden.

De Perſianen den 6 van February de Einde van
wilt en zwart zyn, voor beeren aenzien, nieuwe Maen vernemende, eindigden aen- den Perſie
en er aenſtonts op aenvallen. Hierom is de
ſtonts
hunnen
wekten
de vreugdoor
luſtighvaſten,
op te en
doen
ſpelen,
dat al #

op de beeren, dat ze de varkens, die hier

e

0

in
ki.

het de gewoonte dat de Karavanen over
wegh eenige beeren vernemende, die de den nacht over duurde. Op den 7 daer
paerden dikwyls verſlinden, de muilen aen volgende, den eerſten dagh na den
daer buiten om zetten, die de beeren in 't vaſten, wert volgens oude gewoonte het
aenkomen aenſtonts aenvallen en om 't le feeſt gehouden onder een geſtadigh geſpeel.
ven brengen. Onlangs was hier ook op De Koning hout dan naer de jaerlyxe ge
de Chjaerbaeg gebeurt dat zeker man eenen woonte eenen zitdagh , en onthaelt de
rooten beer eenige kunſten liet doen voor Grooten van zyn Hof, nevens de buiten

# volk.

Terwyl dit geſchiedde komt er lantſche Staetdienaers en Gezanten, als ze

een Perſiaen, gezeten op zynen muil, aen op dien tydt daer zyn.

# tot zyn groot ongeluk.

Want

e muil hadden reuk van den beer zooras

De volgende dagh was de feeſtdagh van #
G#
Dees wort alleen van den #

niet wech, of hy liep er als verwoedt op Koning geviert, die eenen zitdagh aen
aen. De ruiter in doodelyken angſt, riep ſtelt om alle de Ryxraden, die voor hem
vergeefs om hulp: maer niemant durfde er verſchynen, te ontfangen. Hunne ge
ontrent komen. De muil vervolgde den malinnen en dogters begeven zich dan ook
beer, die geſtadigh van d'eene naer d'an binnen 't Paleis, en eenige van deze, daer
dere zyde van den wegh vluchtte, zoo de Vorſt behagen in vint , blyven daer

dat de man zich niet langer kunnende over eenige dagen agter een, en roemen hier
ende houden, van den muil viel, zoda op, als op cene genade, die hoogh te

nigh gewondt, dat hy eenentydt lang het ſchatten is. Zy komen des avontsaen het
huis moſt houden. De beer eindelyk red-| Hof, en verſchynen des morgens daer aen
de zig door een gat in eenen der tuinen ,l voor den Koning. Die dagh wort dan
S 2.
-
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Geſchen
kcnaen
den Ko

C O R N E L I S de B R U INS

in Vreugt doorgebragt, en des avonts wor Aenſtonts lieten zich des Konings ſpeellui
den binnen het Paleis veele vierwerken den hooren. De Koning hout dan ook
aengcftcken.
openbare zittinge , en men ziet alle de
. Op den 1o dezer maent ontfangt de Ko Grooten voor hem verſchynen. Welke
ning jaerlyx veele geſchenken, beſtaende ſtaetſie deze mael in een uur tydts tenein

ningh ge in fraeijigheden,

kunſtigh van waſch ge de gebragt wert, wanneer een yder weder
mackt, als huizen, tuinen, en andere din van daer ſcheidde. De Perſen noemen dit

geVcn.

gen meer.

feeſt Nouw-roes, en zy rekenen het af

. In deze dagen ontſtont een harde wint naer den tydt dat de zon ten 6 uren op,
uit den N. Weſten, die jaerlyx in dezen en ten 6 uren onder gaet. Voorts duur

Harde
wint.

tydt eenige dagen achter een blyft waejen. de dit gefpecl den ganfChennacht, gelyk
Zy noemen hem Baad-Biedmusk of Bid ook den 21 tot den ondergang der zon
mit wint naer den nacm van een bloem, die

Vremde
bloem.

nC IOC.

dan uitloopt. Deze bloem vint men aen Op dezen voormiddagh begaf ik my,
een ſoort van wilgeboomen, ſpruitende alleenlyk verzelt van onzen flameefter, die
uit knoppen, zoo groot als een lange zink zelf een Perſiaen , en wel bekent was,
noot. Zy valt fyn en ſmal, en heeft eenen binnen des Konings Paleis, die alle de
lieffelyken reuk. Men trekt met water voornaemſte Heeren van het Hof ontha
door diſtilleren de kracht daer uit.

Dan len zoude. Deze maeltydt begon 2 uren Koning
ke

Aengen,
me drank. heeft men er eenenzeer aengenamen drank voor den middagh, en eindigde in een half acltydt.
In

aen, byzonder als men er wat ſuiker by uur tydts. De ſpys wcrt opgedragen in
doet, op de wyze van ſerbet of limoena goude en zilvere ſchotelen, die met hoo
de: hoewel deze drank gezonder, en meer ge dexelen beſloten yder door een perſoon
verſterkende is. Dit water wort bewaert worden aengebragt. Het getal dezer ſcho
in fleſſen het geheele jaer door, om voor telen quam wel op 2oo uit, en het getal
drank gebruikt te worden. Men droogt is wel eens zoo veel, als de maeltyden
ook dezen bloeſſem wel, om by linnen te grooter zyn. Zy zyn meeſt alle van lou
leggen, dat daer door eenen aengenamen teren goude, waer in een gedeelte van de
geur krygt. De boeren komen er in groo grootsheit der Perfiaenſche Monarchen
te meenigte mede op de markt. Ik weet beſtaet. Op dit gaſtmael ook hebben de
niet, dat men zulk ſlagh van bloemen in voornaemſte Ryxheeren een groote koſte
ons lant aen de wilgeboomen vint. Dacr lyke muts op het hooft, bezet met paer
om tekende ik die af, gelyk op N9.72 te len en edele geſteenten.

Dit hooftſieraet

zien is, met de bladeren daer aen, die in noemen zv 'Tha-eits-timaer. Anderen ziet
het leſt van April eerſt uitkomen. De men daer geſiert met zwarte bosjes van
wint, waer by deze bloemen groejen, Reigerſvederen, die zeer koſtelyk zyn.
duurt gemeenlyk tot het laetſte dezer Zoodra zy uit het Koninglyk vertrek ſchei
maent, wanneer men ook veel ſchoone en den, zetten ze aenſtonts deze muts af, en

ty

warme dagen krygt. Maer den eerſten hun gewoonlyke weder op; wordendede
van Maert kregen wy eenigen regen, en
veele dagen daer aen harden wint, ook
koude, voorts ongeſtadigh weder, dat al
meeſt de ganſche maent door duurde.
Nu ſtomt opvrydagh den 29 der macnt,
Feeſt
van
die
hun zondagh is, hun feeſt van 't Zon
”t Zonnc
nejaer gehouden te worden. Hierom be
jaer
wandelde ik eenige avonden te voren alle
de Bafaers, welker winkels op dien tydt
zeer net en ſierlyk toegeſtelt worden,
muntende hier in boven anderen de Ban

ketverkoopers uit.

eerſte door eenen hunner dienaren voor

henkoſtelykheit
gedragen. van
Zygewaedt
munten op
PrachtPer
in
uit,dezentydt
hoewel i.
antin,

ze anders evenwel genoegh tot pracht ge

negen zyn. Maer op dit feeſt ziet men
byna niemant, hoe geringh hy ook is, of
hy heeft een nieu gewaedt aen. Ontrent
de placts , daer de Koningh zyn mael
deedt, zagh ik ook 12 jº hantpaerden,

daer met voordagt geſtelt, met zeer koſ
telyke montering vanfehabrakken22adels,

Yder evenwel doet en ander tooifel, altemael met gefteenten

zyn beſt om ſierlyk zyn goedt voor te en paerlen geſiert. De toomen zyn van
doen, tot de fruit-en groenverkoopers toe. louter gout. De paerden, die nevensel
Al het welke by de kaers des avonts een kander ſtaen, zyn met zyde koorden, en
zeer aengename vertoning geeft. Op dien de voeten op den gront vaſt gebonden.
tydt zyn de koks geweldig in de were met Maer men moet zich wel hoeden van op
allerhande bereide ſpyze te venten. Men de koorden te treden. Zeven dezer paer
vint hen in alle ſtraten, wel verzien van den waren wit van koleur , hun voeten,

allerhande gebrade en gekookte (pyze: een en een deel van 't lyf en de ſtaert, waren
gemak, dat ik in geene andere landen oit ſchoon root of oranje geverft. My was
gevonden hebbe. Daer is ook zulk een niet toegelaten daer by te komen, voor
toevloedt van menſchen, dat ze in deze dat ik eenen goeden ſteekpenninghaende
feeſtdagen alle de winkels ledigh koopen. poortwachters gaf. Benevens de paerden
Het feeſt nam zyn begin op den gemel was de gront befpreit met een tapyt, waer

den dagh, als de zon öndergegaeń was. op de Heer zat, dien de zorg over deze
-

–

paer

w

---

-

# # # NEVI YORK
T- -

-

7D :

-

UBLIC LEBRARY
Aeºro R. Lys No X

-

art. Even FGUNDATIONS
-een------------

r

-

w

-

-

"-

- --

-

*

r

-

-

-

-

'-

-

**
-.

*
-

4.

-

-

- -

--

----------

-------------------

---------

--

----- --

ü\

-

-

t

-

& »

º

º

º

-

>

*Y

-

º
-

:

º:
irº U

RHABARBER BLADEREN MET STEEL EN woRTEL, EN FocKIE FocKIE sE.
--→

-

––––––

-

-

-

:r;
º,

R
aerden aenbevolen was.

E

I

Z

Nevens hem

E

N.

i 4f

welker gunſt zy zoeken te winnen. Wyspruiten

agh een groote goude hamer, waer me- kregen toen ook in ſop van jong Lamſ-Van Rha
de de paerden beſlagen worden. Daer vleeſch de ſpruiten van Rhabarberwortel,
ſtont ook een # gouden watervat, die zeer ſmakelyk en rinſch zyn, en voor
waer uit de paerden drinken. Voor gelt bloetkoelende en afdryvende gehouden
evenwel kon ik niet geraken ter plaetſe, worden. Deze ſpruiten worden hier zoo
daer de Koning aen tafel was, zoodat ik vroegh in 't jaer ook hoogh geacht. De
moſt te vrede zyn met eene plaets niet ver bladeren der zelve zyn gekrult, en groen,
re daer van daen, daer alles digt voor my geel, en ros van koleur. De ſteel is wit,

moſt voorbygaen

Op dezen zelven tydt dogh wat geelagtigh.. Eenige ook zyn

worden veele geſchenken aen den Koning
gebragt, zoo van de Grooten, die aen 't
Hof zyn, als van de Baſſaes en Stedehou
ders van andere plaetſen. Deze beſtaen in
eenige ſoorten van goederen, zakjes met
gout gevult, veelerhande beeſten, paer

geheel ſchoon root, he# de dikte
van 2 of 3 duimen in de rondte. Zom

mige ſpruiten hebben de hoogte van eenen
halven, andere van eenen heelen voet.

Van de beſte ſoort wort de ſteel alleen ge

geten. Eenige queken die zodanigh aen,
den , kameelen, en muilen. Alle deze dat ze de uitkomende ſpruiten bedekken
geſchenken worden elk byzonder gedra met verhooging van aerde, gelyk men
# door de burgers, die elk in hun wyk met de Aſperges leeft. En dan wordenze
aer toe gereedt moeten ſtaen volgens laſt

te grooter. Ontrent de ſtadt Laer by het

des Konings. Op de plaets voor het Hof dorp Cama worden er met voordagt aen
werden ondertuſſchen 1o of 12 koppen gequeekt , om daer een geſchenk van te
met hooi gevult op lange ſtokken omge doenaenden Koningh, dat de Gouverneur
Zegete
ken om

dragen, tot een teken van overwinning jaerlyx moet onderhouden. De bladeren
op de vyanden, die ze # de Aeſ van deze hebben in den omkring 2 of 3

gedragen. beekſe

Tartaren te zyn , behaelt. Dit vademen. . De wortel en bladeren zyn als

# my voor als een gemaekt werk, wor

de Rhabarber, maer hier zonder kragt,

ende depaerden, elk met een zyden kleet gelyk in 't lant der Usbeeken tuſſchen Chi

bedekt, zonder zadels binnen 't Hof ge na en Moskovie. De Perſianen eten den
leid. Het gaf ook een vermakelyk ge ſteel dezer jonge ſpruiten ook raeu met
zicht, toen alle de Heeren weder van daer peper en zout, gelyk de Italianen de
over de plaets vertrokken in tegenwoor Finotje en Artiſokken, zynde zeer rins
digheit van ontallyke toezieneren, die al en aengenaem. Ook maken zy daer wel
Eiergiſ om door het Hof zwierden.

Deze feeſt

ten,

een ſyroop van, die voor verkoelende ge

duurde eenige dagen langh, gedurende houden wort. Uit zinlykheit ſchilderde
welke veele beſchilderde eiers uitgedeelt ik dezelve met bladeren en wortel : waer
werden. Ja zelf is de Maer-ſejel-daer of mede bezigh zynde bevond ik dat de
Maerſchalk gehouden jaerlyx eenige der grootſte bladeren anderhalf voet in de
zelve aen den Koning te brengen : die hoogte, en nogh meer in de breette be
fraei beſchildert en met gout en zilver ver ſloegen. De wortel had vier takken,
ſiert , voor een ſtatelyk geſchenk door graeu en geſpikkelt van koleur. Dit kruit
OIaCIT,
was my van Julfa toegezonden, daer het
Den 23 hielden wy het Paeſchfeeſt by 19 jaren in d'aerde geſtaen had. Hier by
ons Opperhooft: en den volgenden dagh was nogh een andere vrucht, die ik daer
uam de Engelſche Agent de gelukwen by ſchilderde, ſchoonze later uitkomt.
-

Paeſch

feeſt ge
houden

#

by hem afleggen, verzelt met de De Perſianen noemenze Badens-joen, de
boven gemelde heeren en vrienden. Zy Europeers Foekje fockieſe. Zy is paers van
werden als te voren onthaelt, en ſcheid koleur: men vint'er ook die wit is. Meeſt

den na het genieten van veel vermaek laet al is zy grooter dan een gemeene kom
in den nacht. Hier op volgden andere kommer, ook is er onder, die wel eens
bezoeken, die ons den tydt kortten, en zoo groot is. Zy zyn zeer ſmakelyk in
de maent, eer wy het gewaer werden, pottaedje: ook, als ze in de boter gefruit,
of op andere wyzen toebereit worden.

ten einde bragten.

Met het ingaen van April ontſing de

Als

# boomtjes daer van nog jong zyn,

Heer Kaſtelein een vereering van nieuwe wordenze verplant, om des te ## vrucht

Aſperges: van welke vrugten ook den te geven. De bloeſſem daer van is wit,
volgenden dagh eenige te koop gebragt paers, en geel. Zy groejen in 't gemeen
werden. Voor ontrent 6o of 7o, waer anderhalfvoet bovend'aerde met verſchei
onder veele nogh zeer dun waren, dorſten de takjes, die door de zwaerte der vrucht
ze ontrent zo gulden eiſchen. Want duſ nederwaert gebogen worden. Een dezer
danige vruchten, als ze eerſt uitkomen, boomtjes ſchilderde ik met vrucht, bloeſ
worden hier uittermaten dier betaelt, en

ſem, en bladeren, gelyk ik de aenwyzing

meeſt al gekogt van luiden, die er een daer van doe op N973 daer de bladeren ver
geſchenk van willen doen aen voorname toont worden door de letter A, de wortel

perſonen, waer aen ze gehouden zyn, of door B, en de Fockie-fockieſe door C.
S 3
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Den 7 der maent viel in Julfa zulk een
zware regen, als er in geen jaer gezien
was, met zoo veel hagel, dat die drie
vingers hoogh op de wegen lagh , hoe
wei men er binnen de ſtadt weinigh van

dat er al eenigen op de plaets doot geble
ven waren. Het gedrangh was door de
meenigte der paerden zoo ſterk, dat elk
genoegh te doen vond, om er onbeſcha

digt uit te geraken. Want ganſche par
gewaer wert. Vervolgens was het in tyen werden verſcheide malen wech ge
deze geheele maent zeer windigh weder, dreven: en de ſtokſlagen vielen er als re
brengende regen voort met ongeſtadige gen; dat my in tydts van daer deed ver
buien.

trekken naer de Chjaer-baeg, om de we

Ondertuſſchen wert den 15 het feeſt derkeerende meenigte te bezichtigen.

# van geviert, dat ze noemen Bairam korban of Toen eindelyk yder zyn deel van het beeſt
e offerfeeſt ter gedachteniſſe van Abrahams bekomen had, voerde hy het op zyn paert
ferhande offerhande. De Heer Kaſtelein ziende heen, beſtuwt van twee perſonen. Dus
dat ik genegen was het zelve te gaen zien, trok men als in triomf voort, loopende de

belaſtte zynen ſtalmeeſter nevens twee an wykluiden voor uit, waer van eenigen
dere dienaers met my derwaert te ryden. hunne bloote ſabels, anderen hunne hoo

ge ſtokken om hoogh hielden, danſende
en ſpringende zonder ophouden met een
groot geſchreeu: terwyl zommigen onder
het ſchreewen en zingen geluit ſloegen o
zonne, verpoozende zy elkander (want bekkens en tamboerynen. Het eerſte #
ze zyn ſterk in getal) met beurten. Ik van het beeſt wert geſchikt voor den Ko
vervoegde my dan ten zeven uren op de ningh, en voor hem gedragen op de punt

Des daegs tevoren hadden de Koninglyke
ſpeelluiden met den ondergangh der zon
ne weder begonnen te ſpelen: dat tot de
zen dagh duurde tot den ondergangh der

Chjaer-baeg, daer de Koning uit de eerſte
poort zyner tuinen ſtont te komen. Het
eſchiedde ook na verloop van een groot
alf uur niet zonder een groot gevolg van
edelen, waer van'er ontrent 2oo geſiert

van een lans. Wyders gingen de benden

met betuiginge van vreugde in goede orde
kort aen elkander voort : tuſſchen beide

een troep te paerde van des Konings volk,
en hier op de Koning zelf, rydende on

waren met die koſtelyke mutſen, waer der een zonneſcherm , die om het ſteken
van ik reets geſproken heb. Ik zette my der zonne boven zyn hooft gedragen wert.
op het midden van den wegh , daer de Hier op quam het gevolg van alle de groo
Koningh voor by moſt, die het gezicht te Heeren , 12 hantpaerden zyner maje
op my wendende my nootzaekte hem eene ſteit, en 4 groote en kleene olifanten.
eerbiedeniſſe te doen met het lichten van 't

# en de toevloedt beſtont in meer

mynen hoet. Toen reedt ik ſpoedighter dan hondert duizentmenſchen, zoo te paert
zyden af, om den trein nogh eens te be als te voet. Veelen zaten er ook boven
ſchouwen.

Waer na ik op een volle op de gebouwen. Onder zoo veele men

galop my langs eenen anderen wegh be ſchen was ik d'eenigſte Europeer, en der
gaf naer de plaets, daer de plechtigheit halven ook de eenigſte, die naer de wyze
ſtont te geſchieden. Deze plaets heet van ons lant gekleet was. Op de aenkomſt

Fabaroek, een kerkhof van de Perſianen, des Konings werter zulk een ruimbaen
gelegen een goet half uur van de ſtadt. |gemaekt met ſtokſlagen, dat er veelen
Hier was de toeſtel gereedt. Al dit werk met hunne paerden in de fonteinen ſtort
beſtaet in het dooden van een kameel

# ten,

veelen ook zich niet kunnende ber

als tot een offerhande geſlacht wort. Dit gen zoo geſlagen wierden, dat ze daer het
beeſt moet een manneken zyn, en geen gevoelen wel van thuis brachten. Ik ze
letſel aen 't lyf hebben, of het wort voor ker in myne herberge gekeert zynde was

onzuiver gerekent. De Daroega of Schout zodanigh vermoeit, dat ik naeulyx ſtaen
dezer ſtadt (ſomtyts verricht dit ook wel konde. En echter was alles anderhalf uur
de Koningh zelf) brengt het beeſt den voor den middagh verricht: behalven dat
eerſten ſteek met een groote lans: waer de partyen der wyken in dezelve ſtaetſie
op zonder toeven alle ſabels en meſſen nogh door een gedeelte der ſtadt reden.
mede hun werking doen , zynde yder Zy hadden ook tien dagen al te voren den
even bezigh om er een ſtuk van maghtigh kameel met doornen en andere dingen be
te worden. Dit gedaen zynde wort het hangen door de ſtadt omgeleid, nevens
beeſt aen verſcheide ſtukken gehakt, en de lans en byl, onder geſtadigh geſpeel

onder de wykmeeſters verdeelt, die elk en gezangh.
Groote
eenigen van hun volk by den werke heb Op dezen dagh werden ontrent vyftigh vertiering
ben. Want het gaet'er zoo driftigh toe, duizentſchapen geſlachten gegeten. "E in ſcha-"
dat er door het grypen naer de ſtukken zelfs de geringſte menſch moet daer dee pen.
-

w

een groot rumoer, ook wel een gevecht aen hebben. Zy ook, die eenigh deel
ontſtact, weerende zich elk tegen zyne van den kameel bekomen hebben, ko
tegenſtrevers, alle gewapent met ſabels ken dat met het ſchapenvleeſch. An

en groote ſtokken, of het op een vechten deren bewaren dit zelve kameelevleeſch 't
uitquam. Toen zeker zeide men my geheelejaer door als een heiligdom. Iemant
mogt
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mogt denken dat wy in ons verhael hier nam een einde met regen, waer door vee
ontrent de maette buitengaen, en te breedt le huizen beſchadigt, en andere om verre
opgeven van het getal dezer ſchapen. gerukt werden. Het is geen wonder:
Maer ik kan hem verzekeren dat in deze

want het metſelwerk dezer gebouwen

ſtadt Spahan dagelyx 1o of 12 duizent trekt het water naer zich. Hierom wor
zoo ſchapen als bokken vertiert worden. den ze, omdat ze plat zyn, boven lek ,
En op dezen dagh is elk verplicht een dat niet te helpen is, voor dat het weder

#

daer van voor zich droogh weder is.
ſchaep of een
Het weder klaerde
te nemen. Zeker des daegste voren uitry

dende ontmoette my overal zulk een
meenigte van ſchapen, dat ik er naeulyx
door konde geraken. Jonge lammeren
vooral, maer zo , 25, of 30 dagen out
worden hier in overvloedt gegeten. Dit
neemt zyn begin in de maent van Novem
ber, en duurt tot April of Mei, wel te

met de aenkomſt

der Meimaent op: op welker eerſten dagh
ik met den Heer Kaſtelein naer buiten

reedt, met voornemen om langs de rivier
onzen wegh te nemen. Maer wy vonden

dezelve zoo hoogh, dat de zydwegh ge
heel onder water ſtondt. Waerom wy

van koers veranderden, en den wegh na
verſtaen by luiden van aenzien en vermo men door het lant, die ons na twee uren

gen. Want elk lam koſt gemeenlyk 7,8, rydens bragt aen den Luſthof, genaemt Qade
of 9 Moroedjes, waer van er 7 omtrent Goes-feron, leggende nevens de rivier Zen-"hef

eenenryxdaler van ons gelt uitmaken. De deroc, ten Ooſten van de ſtadt. In de
ze lammeren wegen ontrent van 6 tot 12 zen zelven tuin, die beplant is met Zenaer
lichte ponden. Dit is de lekkerny deraen en vrugtboomen, hebben verſcheide Ge
zienlyke Perſianen, die noit oſſevleeſch zanten der Indiſche Maetſchappye op hun
eten. Maer de arme luiden eten dat, en aenkomen en vertrek hun verblyf gehadt.
ook wel buffelsvleeſch, dat hier nevens Het gebou beſtaet in verſcheide vertrek
andere eetwaren te koop gebragt wort. ken, die nu ten deele vervallen zyn. Bo
Het lamsvleeſch zeker valt hier zoo zui ven op het zelve ziet men fraeie gezichten
ver en ſmakelyk, dat men het, al eet men van 't omleggende lant. In den tuin ſtaen
4 groote Zenaerboomen dicht by een, die
het alle dagen, noit moede wort.
Op eenen der volgende dagen gingh de een prieel verſtrekken, waer in men langs

Uittogt Koning met zyne bywyven naerbuiten om eenige trappen gaet. Deze boomen zyn
#, het vermaek te nemen van de Olifanten te kort en dik van ſtam: en twee der zelve

# #doen zwemmen door de rivier,

die door hebben 16 voet in de rondte.

wºven. den gevallen regen zeer gezwollen was,

resa van Den 23 der maent vierde men hier het

Men hout

ze voor zeer out, en geeft voor dat Ta
merlaen daer onder zou gezeten hebben.

Hier meenden wy eenigh gevogelte op
dagh, waer op Mahomet aen de gemeen te doen: maer het weder veranderde, en
te zou hebben bekent gemaekt, dat Alie de regen overviel ons. Welke opgeklaert

E" feeſt, genaemt Aidikadier , , zynde de
dier

zyn navolger had te wezen, haer belaſten zynde, reden wy weder naer Julfa, dacr
de hem daer voor te erkennen.

Dit zou, wy tot den avont bleven.

volgens hunne aentekeningen, geſchiedt

De volgende dagen leverden nogh al

zyn in het gelukkigh Arabie by het dorp ongeſtadigh en los weder: waer door my
Shomkadier, daer het feeſt naer genoemt de koorts overviel, waer van ik reedts
wort, dat alleen by de Perſianen gevier eenige vermaningen gehadt had. Zy was
wort. Want geen andere Mahometanen evenwel niet hartnekkigh, en verliet my
willen er van hooren.

na eenige herhalingen, dogh liet my de
Op dezen tydt zagh men de bladeren ganſche maent zwak.
aen alle boomen uitſpruiten. De maent

XXVII.

I 44

C o RNE L IS de B R U IN s

--1

XXVII.

Ho of T s T U K.

Beſchryving van Spahan, en van het geene aenmerkenswaer
digst is binnen en buiten dezelve ſtadt.

s
Gezicht

der ſtadt
van bui
tCIl,

E#
tot myne vorige ge-|zynde, wort het tegenwoordigh weder
zontheit herſtelt, begaf ik my tot|hermaekt. Het gezicht van het zelve is
het beſchouwen en onderzoeken van beneden zoodanigh als het hier op de
wat der aenmerkinge waerdigh was in de-| nevensſtaende bladzyde verbeelt wort. De
ze ſtadt. Wat het gezicht van Spahan andere bergen leggen vry verder van daer.
van buiten betreft, het is nevens de plaet-|De vlakte, waer in deze ſtadt gezien wort,
ſen en voorſteden daer aen behoorende, heeft in de lengte van 't Ooſten naer 't
byzonder groot, overtreffende hier in al-Weſten ontrent 25 uren. Ten Ooſten
lé de ſteden van my voor deze beſchout is het, als of er geen einde aen was, ge

Van buiten evenwel ziet men niet dat lyk 't ook gelegen is met den wegh

s

#

naer

groote kerken, hooge toorens, of onge-|Zjie-raes, daer veel vermakelyke dorpen en
meene gebouwen uitmunten: hoewel ik tuinen leggen. Aen de weſtzyde ben ik

om alles naeukeurigſt aen te merken en af over de 6 uren van de ſtadt af geweeſt,
te tekenen, my bediende van het winter wanneer ik het einde nogh naeulyx beoo
ſaizoen, omdat men des zomers door de gen kon. De breette der uiterſte weder
meenigte der boomen nergens beſcheit van zydſche bergen zal ontrent 6 uren zyn.
zien kan. Ook beletten veele boomen ,
De ſtadt heeft 10 poorten, waer van'er Poorten
die zelf in den winter groen zyn, groote geene geſloten, of met eenige wachten van Spa

telyx het gezicht, hoedanige zyn de Palm-, verzien worden. Ik was begerig de groot-"
Pyn-, Zenaerboomen, en Cypreſſen, waer te daer van te weten. Waerom ik eerſt
van de ſtam byzonder hoogh met klimop ging bezien de poort, die genoemt wort
bewaſſen is, dat voor het oogh ſierlyk Haſſan-abaet, genoemt naer een beroemt
ſtaet. Alle de gebouwen zyn graeu, en man, die weleer deze ſtreek bebout heeft.
- boven plat. Van de afſcheiding der ſtadt, Van dezen kant komt men aen Derwaſ:
ſchoon met eenen muur omtrokken, kan cykaroen, of Poort Karoen, betekenende
men niets onderſcheiden, dewyl ze daer de poort der dooven : omdat deze ſtreek
zoo dicht aen is, als of ze daer mede ver voordezen door zulke luiden bevolkt is.
eenigt ware , waer uit komt dat de afte Men laet deze poort ter ſlinke zyde, en
kening zwaer te maken is, zynde geene dt door de Baſaers, gelegen een vierde
verhevenheden, die zoo verre uitſteken, eel van een uur van de eerſte poort. Dan
dat ze van buiten af te malen zyn: hoewel komt men na even zoo veel tuſſchenwytte

ik de plaets, daer ik de tekening maekte, aen de poort, die geheten wort Seydach
op eene hoogte, wel een uur van de ſtadt moedjoen aen d'Ooſtzyde der ſtadt, daer
gelegen, genomen hadde, omdat ik ner een dubbele muur is. De buitenſte hier
gens zoo bequaem kon zien als daer. Hier van is zeer laegh, en men vint geene huivan vertoonde zigh Julfa , hoewel aen zen daer buiten, ook niets, buiten eenige
d'andere zyde derrivier gelegen, en 'tgeen graven. Daer na komt men aen de poort
onder die ſtadt behoort, nevens het gene Sjoebarn, die ten weſten legt. Dan ver
nogh digter aen de ſtadt ſtrekt, als veele toont zich op eenen gelyken afſtant de

dorpjes, en tuinen, waer van de omtrek
een ongeloofelyke grootte begrypt, ge
heel omringt van bergen. Het naeſt ge
De bergh legen gebergte wort genoemt Koe-ſofa,
Koe-ſof leggende anderhalf uur ten Zuiden der
fa.
In 't hangen van het zelve ſtaet
Luſthuis ſtadt.
des Ko een luſthuis, gebout door Koning Sulle
nings.

poort Togt-ſjie. Ontrent deze poort ryſt
uit den gront de gracht, die ten deele om
de ſtadt loopt ten weſten van hier tot aen
de voorgemelde poort Karoen. Vervol
gens is een vierde van een uur verder de
poort Darideſt , en op ontrent gelyken

afſtant de poort Darwaſj-nouw, of Nieu

moen, vader van den nu regerenden. Hier we poort. Verder is de poort Darwaſj
in zyn verſcheide vertrekken, zeer ver lamboen, zoo genoemt naer de ſtreek,
makelyk en bequaem om daer uit over de leggende ook in gelyken afſtant ten Weſ
ze lantſtreek en de ſtadt het gezicht te la ten. Niet verre van deze komt men aen
ten weiden. Men ziet er eene plantaedje de poort Doulet, of de poort der welva

van verſcheide boomen : ook eenen loop rentheit, die aen de Chjaer-baeg ſtaet. De
van water, dat van 't gebergte afſtortende tiende is de poort Hadjie, ſtaende digt
hier ontfangen wort. Men noemt dit ge by de keukenpoort van des Koningshof.
bou Tagte Sullemoen, dat zeggen wil , de Toen ik nu na al dit omgaen weder quam
Troon van Sullemoen. Maer zeer vervallen, aen de eerſtgenoemde Haſſan-abaet, zagh
ik

#
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#
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ik op myn uurwerk, dat ik weinigh min. drie tweedragtige : de tiende Sjoebare,
er, dan 24 uur was op den wegh ge waer van geen betekening is : de elfde
weeſt. Alle deze poorten zyn van aerde Derre Žiš -kaſſm of het quartier van Va
en zonder ſterkten gemaekt. De deuren
zyn lomp van hout zamengezet, en met
yzere platen beſlagen.
De verdeeling dezer ſtadt beſtaet in 22

der Kafim : de twaelfde Goude Magf0et
beek, of Quartier van 't hol van den Heer

Magſoet: de dertiende Golbaer, of bloem
ryk: de veertiende Meydoene-mier of wyk
wyken
Mey-doen van Mier, genoemt naer
der ſtadt. hooftwyken van binnen: waer van 17 ge van de
Hooft

naemt worden AMamerh-olla-ſie, of Namet eenen hunner Leeraren : de vyftiende

holladers, de overige 5 Heyderrie. Deze Niema-wort, waer van ik geen betekenis
twee partyen zyn even als de Nikolotti en weet: de zeſtende Derre-koek of luſtplaets:

de Caſtellani te Venetien. Deze 17 wyken de zeventiende is my onbekent: omdat de

hebben elke haerebyzondere benamingen, wykmeeſter, die my beloofde den naem
als Bagaet , ofte wyk der tuinen, dewy daer van te zullen opgeven, niet wederte
deze ſtreek voordezen in tuinen beſtont, voorſchyn quam. De vier volgende zyn
gebout door Abbaas den eerſten: de tweede Heyderiers, waer van de eerſte genaemt
Kerron , 't #. dooven betekent, zynde is Maleynouw of Nieuwe wyk: de twee
de derde
quartier:
verlate der
Derredef,ofofquartier
deze geweeſt luiden van aenzien, die wel de
» of
Hemniers
Hoefyn-ja,
eer daer gewoont hebben, naer welke
deze Plaets hare benaminge gekregen Geeftelyken: de vierde Tagtjie gezegt

heeft : de derde Daelbertin, zoo veel als
Meloenhuis: de vierde Sey-id Agmed-joen,

Hoenderbewaerder.

De Hooftwyken, die aen dezelve par

dus genoemt naer eenen hunner Leeraren: tyen buiten de ſtadt behooren, zyn 4 in
de vyfde Letver, waer van geene beteke getal, als Abbas Abaet, geſticht door

nis gezegt kan worden: de zeſte Baſaer Abbaas den grooten. Deze is wel de voor
-4gaes of Ganzemarkt: de zevende 't Sjaer |Macmile van die buiten de ftadt zyn, en
woonen niet dan de aenziemlyxte lui
/º Ko!ġa » of Kruifwegh van Kotba': de daer
Het is ook zoo goet of ze binnen
den.
Seltoen-fensjierie naereenen prins van
agtite
dien naem : de negende Namo-afg, of de ſtadt woonden. Zy legt aen de weſt
-
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zyde. De tweede is Sjems-Abaet, ge- binnen gebragt wort. Deze ſtaet ten
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noemt naer den bouheer Sjims. De der-Ooſten.

De vierde is Ghandag Kapeſie.

de is Bied-abaet, de vierde Thte-roen. De Door deze gaet men in de Tuinen des
Hooftwyken, die aen de party van Na- Konings. Dogh niemant is dat toegela

met-olla-hie buiten behooren, zyn twee in|ten dan den Koning, en de Kapaters, of
etal: Sjeig-joeſus-fi benna, dat is des ou- Bewaerders der vrouwen. Deze komt
Kleene

wyken.

. De vyfde is Ghajat
# Joſefs metſelaer : anders genoemt|aen de Chjaer-baeg
Sjeig ſebbennaes quartier - en Telwaes-kon. | gauna # , of kleermakerspoort, de
In alle deze Hooftwyken # veele andere wyl de kleermakers in dienſt des Konings
kleene wyken begrepen, die alle hare by- zynde daer hunne woning hebben. De
naem van Defter
Deze twee zeſte Poort heeft ofden
zondere benamingen hebben. elkander
poort der Sekretarie.
den Ghanna Kapeſie

verſchillende partyen zetten

o

voet altydt dwars. Dat vooral blykt op! Deze twee leſte komen weder binnen de
de tyden der plechtelyke ommegangen, ſtadt ten Noorden. Door de meeſte de

en Treurdagen hunner grootſte Heiligen, Zer Poorten komen de Grooten des Ryx
en in plaetſen, daer ze elkander mogen by den Koning, als hy zyn zitplaets in
ontmoeten. Zoodat, dewyl de eene voor het Hof gekoren heeft: maer wel meeſt

de andere niet wyken wil, niet zelden geſchiet het door de twee eerſt gemelde
doorſlagen hier uit ontſtaen, en andere Poorten ,

ongemakken, waer van wy by bequamer. Het # Tabaroek noemen , Het kaſ- teel.
getºgenheit ſpreken zullen Eenigen wil. |heeft ontrent een half uur in zynen omten ;

len dat blyken zoude uit oude aenteke- kring, ſtrekkende zich in de lengte
ningen der Perſianen dat hier voordezen|Ooſten binnen de ſtadt, en naer het Zuitwee aen een leggende dorpen geweeſt den tegens den wal der ſtadt. Het heeft
zyn, waer van het eene behoorde aen de eenen hoogen muur van aerde, en is be
eyderrie, het ander aen Mamet-olla-hic, zet met veele lompe torens, waer uit ee

-
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en hier door de verdeelde partyen in Spa nige ſtukken kanon ſteken. Dog als ik
-

han deze benamingen behouden hebben. |myn gevoelen zeggen zal, het is te duch

-

*

Zoo dat ze van elkander geſcheiden altydt|ten, zoomen ze los brandde, dat ze met
hebben willen, de eene boven d'andere, al wat er ontrent was zouden nederſtorten.
uitmunten. Spahan droegh toen ook den|Want de muren zyn zoo dun, en verval
naem van Hiſpahan, ook Iſpahan, ook len, dat men op veele plaetſen daer door
wel Aſfahan, en ging niet # heen ziet. Ook laet men geene vremde
dan voor een dorp, totdat Abbaas e groo-|lingen daer binnen komen, miſſchien om

te het Ryk van Laer en Ormus onder zyn dat het van binnen nogh ſlegter dan van

gebiet gebragt hadt. Want toen verliet buiten geſtelt is.. Echter zyn er veele
hy Kasbin en Sultanie, om zyn Hof naer |woningen in. Wat verder van de ſtadt
Spahan over te brengen, als vindende die dient gezegt te zyn zullen wy zeggen na
plaets bequaemſt tot beveſtiging zyns Ryx, de verbeelding, die ik u voor af daer van

dewyl zy zeer wel gelegen was. Van dien geven zal, op dat het begrip van alles des
tydt afwert ze hervormt van een dorp tot te gemakkelyker zy. Ik zal dan al wat er
eene ſtadt, en bequam den luiſter dat ze ontrent gelegen is vertoonen, zoo als het

wert de hooftſtadt van geheel Perſie. Zy|zich van de Zuitzyde opdoet, aengewe
legt in de provincie van Ayrack of Yerack,|zen met Ne. 74 , en al wat kenbaer is
een gedeelte van hetoude Ryk der Parthen met cyffergetal aentekenen. Dus is No. 1.

op de hoogte van 32 gr. 45 min.
Perſie.

een bergje, leggende afgezondert van de

Konings,
desverblyf
tuin
de nieuwe
onder
is bekent
algemeen
in 'tPerſie,
lantvan
hier
myn
die by
uitnementz groot,
en andere:
een groot
zynde
naem
denHet

vermaert Koningryk in Aſie, gelegen dengelegt wert: 3 de rivier Zenderoe: 4
tuſſchen de Caſpiſche zee, het lantſchap het huis met een koepeltje van eenen der
Zagathay, Tartarie, het Ryk van den voorname Armeniers in Julfa: 5 de Kerk
grooten Mogol, de Indiſche zee, den der Dominikanen in Julfa: 6 de St. Jans
Perſiſchen zeeboezem, woeſt Arabie, en|Kerk der Armeniers: 7 de Biſſchoppely
ke Kerk der zelve met een torentje: 8 de
Turkye.
of markt : 9 de
Het Hof des Konings van Perſie heeft,|Kerk van de
Het Hof
des Ko- gelyk ik ondervonden heb, in zynen om-|Kerk van Jeſus oeder, zynde deze din
nings.
kring 3 vierde deelen van een uur. Het gen dus verre in Julfa: 1o de brugh Alla
Hofpoor heeft zes poorten , waer van de voor-|werdi-chan : 1 1 s Konings Mu-zjit of
ICIl,
naemſte is Alie Kapie of poort van Alie. De Kerk: 12 Mu-zjit Totf-olla, een hunner
tweede wort genoemt Haram Kapeſie, of oude leeraren: 13 Menare Kambrinſie,
Poort van 't vrouwenhuis. Deze twee zynde een hooge ſteene toren : 14 Kella
poorten ſtaen aen de Mey-doen of de plaets|Menaer, een tooren van beeſtehoofden :
-

#

naer 't Noorden. De derde heet Moerbag | 15 Tabarock, of het kaſteel: 16 Hazaar
Kapeſie, of keukenpoort, omdat de ſpy- |zjeriep, de groote tuin des Konings : 17

zen, en wat tot de tafel behoort daer door en 18 de voornaemſte graven der Perzen,
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nevens hun kerkhof, genaemt Babaroek - gangh der Kerk. Deze beide Kerken
19 der Chriſtenen kerkhof: zo de rivier zetten de Mey-doen een ongemeen ſieraet

des Konings: 21 de Choroe bergen, voor by. De poort Alte-Kapie ſtaet 266 ſchre
een gedeelte met ſneeu bedekt : 22 't ge den van deze leſte Kerk af: en rontom
bergte van Taliſia, een dorp daer ontrent deze plaets loopen hooge gebouwen met
dus genaemt.
Nu volgt de Mey-doen, een der twee
voornaemſte ſtukken, die deze ſtadt ver
ſieren. Deze plaets of markt is van het
Ooſten naer het Weſten 71o ſchreden
langh, en van 't Noorden naer het Zuiden
21o breet. Aen de Zuidzyde ſtaet 's Ko
nings Hof. Ten Noorden over het zel
ve is de Nachroe-Chone, of Trommelhuis,

een doorgaende portael, daer de winke

liers en ambagtsluiden zich generen. Aen
de zyde van het Hof wonen zy, die in
dienſt des Konings zyn , zoo wel am
bagtsluiden, als anderen.

Zoodat het

grootſte gedeelte dezer plaets met groote
tenten, die voor winkels dienen, bezet

is. Hier wort alles verkogt , dog des
avonts alles weder wechgepakt tot veilig

waer in de Koninglyke ſpeelluiden zyn, heit, dat de wagters met hunne honden
beſtaende in twee hooge van elkander af voorts bewaren en bezorgen. Rontom
geſcheide galeryen, tuſſchen welke beide de gebouwen ſtaen hier al meeſt veele
het Keizerlyk portaelis, dat hoog en def Olmboomen. Hier is zeer veel gewoel
tig van ſchoone ſteenen opgebout is, waer van menſchen , zoo van Grooten, die
door men in de Baſaers komt. Op deze ten hove komen, als gemeene luiden, die

# ziet men

afgemaelt den ſlagh des
onings Abbaas tegen de Usbeekſe Tarta
ren, in kleene figuren vertoont door eenen
ſchilder van dit lant. Boven het zelve is
een uurwerk met klokkenſlagh, het eenig
ſte, dat men in geheel Perſie heeft. Aen
deze zyde is mede Wagniſa-jaet, of eenigh

in groote meenigte hier toevloeien. Hier

onder vertoonen zich dagelyx menſchen,
die zich nergens op zetten, dan om met
ledigh gaen aen den koſt te geraken. De
ze, wel beſpraekt, en vry van mont, ſpe

len voor marktgekken of quakzalvers,
ſchoonze geene geneeſmiddelen te koop
ſpeelwerk, gemaekt van eenige houte brengen. Zy vermaken de meenigte al
# , die door een loopend radwerk leen met hunne opſnyeryen, en quakken,
un beweging doen, niet waerdigh van waer voor ze van de omſtanders met een

eenigh Europeer bezien te worden. Wei Kaſ begie, het kleenſte koper gelt, be
nigh verder naer het Ooſten is de Mu-zjid
of Ma-zjid Sjig-lotf-olla of de Kerk Sjig
lotf-olla, genaemt naer eenen der Perſi
ſche Leeraren, dien zy voor heiligh hou
den.

ſchonken worden. Anderen zyn verzelt
van eenen Aep, om zoo veel te meer pot
ſen te kunnen uitrechten.

al wonderen ingang.

Dit heeft hier

Want geen lant

Deze is eene der voornaemſte Ker aert ter werrelt, die liever de ooren leent

ken, geſiert met een ſchoone groote koe
pel, die van buiten met groene en blaeu
agtige ſteenen overtrokken, en doorgaens
met gout ingelegt is. De bovenſpits heeft
drie goude knoppen. De voorpoort komt

aen deze ydelheden, dan de Perſianen.
Waerom men deze potſemakers ook veel

ziet in de tabakwinkels en koffyhuizen,
ook in de winkelſtraten. Daer loopen er
ook onder, die vertellingen weten te doen

aen de Mey-doen. Men gaet verſcheide van hunne Heiligen, en andere vremde
trappen op om er in te komen. Deze hiſtorien voor den dagh brengen. In het Renſpel.
Kerk heeft binnen van de eene tot d'an midden van deze plaets ſtaet een zeer hoo

dere zyde 4o ſchreden: zoo als ik ze doen ge pael, dienen # tot gebruik van het
meten heb: want niemant van Chriſtely Tornoiſpel. Dan zetten ze op het hoogſte
ke natie magh daer in komen. Vorders ſpits der zelve eenen gouden kop, of iets
is ze rond gebout. Aen het einde dezer van gelyke waerde. Hier rennen ze met
plaets ten Weſten ſtaet Sjae Ma-zjit, of eenen vollen loop op aen , en voorbyge

de Koninglyke Kerk, die de voornaemſte reden, keeren zich gezwint om, en ſchie
van Spahan is, hebbende ook een koepel, ten denpyl, waer op ze aenſtonts ſtilſtaen.
als de voorgaende. Aen deze Kerk zyn Dit ſchieten komt niemant toe dan den

twee voorportalen, waer aen ter weder voornaemſte Grooten , en hunne bloet
zyde een hooge kolom gehecht ſtaet. De verwanten, waer door men verſtaet de
ze komen beide boven de Kerk uit.

Al

perſonen van den Houwer. Die den prys

les is van de koleur, die wy genoemt heb heeft, neemt hem naer zich, en zet hem
ben, ingelegt met gout, en zeer aenge op zyn hooft tot een teken van overwin
naem voor het gezicht. Men ziet er al ning. Dan beſchenkt de Koning hem
om veele witte Perſiaenſche Karakters. nogh met eene andere gift, groot of kleen,
Nogh zyn'er twee kolommen aen de koe naer zyne genegenheit zich uitſtrekt tot
pel. Deze Kerk begrypt van binnen van den overwinnaer. Die geſchenken zyn

d'eene tot d'andere zyde 85 ſchreden, zyn gemeenlyk een goude koker met pylen
de ook rond gebout, als de voorgaende. gevult, of iets anders van dezelve waer
In het midden der voorplaets is een fraeie de. Deze ridderlyke oefening is niet veel
fontein, of waterbak, regt voor den in voorgevallen ten tyde van dezen Koning,
-

T 2.

WienS

148

C O R N E L I S de B R U INS

wiens zinlykheit tot andere dingen ſtrekt. toen het door hulpe der Engelſchen van
Heel anders waren zyne Voorouders, die de Perſianen bemagtigt wert.
deze pael opgerecht hebben. In hunnen Wat het Koninglyk Hof betreft, men

-

tydt gefchiedde dit fpel altydtop den dagh komt daer in door de poort Alie-kapie, die
van het feeſt Nou-roes , of het nieuwe rykclyk en pragtigh gcbout is, en de wyt
Zonnejaer, eene plechtigheit afgeleid van te heeft van 1o ſchreden, en nogh meer
de oude Perſiſche Koningen , blykende der diepte onder een hoogh gewelf. We
uit de gedenkſchriften, dat het ook geſchiet derzyds ziet men in de muren veele fraeie
is ten tyde van Darius. Op dien tyt wer niſſen, van ſchoone ſteenen gemaekt. Als
den alle tenten van hunne plaets genomen, men daer voorby is, vint men aen beide
ende gront wert met oſſen omgeploegt de zyden cenen hoogen ſteenen muur: en
wel zo dagen te voren. Dan zat de Ko als men daer tuſſchen doorgaet, komt men
ning boven op de Talacl, boven de poort aen de wooningen en tuinen. De poort
Alie-kapie. Want hier toe is dit eigent Derre Herrem of Haram Kape-fie isontrent
lyk gebout , en vertoont zich hoogh , eveneens. Zywert, toen ik daer was,
groots, en aenzienlyk. Als de verwin voor het grootſte gedeelte afgebroken, en
naer zynen prys dan vertoont had, volg van nieus op hermaekt, en van voren ſier
den aenſtonts andere ſpelen, aengerecht lyk vergult. Toen ik voor de eerſte reize
van worſtelaers, koordedanſſers, en an het Hof bezichtigde, wanneer de Koningh
deren: ook gevegten van ſtieren en ſtoot met de vrouwen buiten de ſtadt was, trad
rammen. Hier onder mengden zich vee ik door zulk cene galery of wandelwegh
le guichelaers: welke leſte deze Koning tuſſchen de muren door, als gezegt is.

!
-

i

|
º

niet begeert dat zich vertoonen zullen; | Het begin daer van was regt Koningklyk.

zynde dit zoo beſchikt door zync kapaters, Toen quam ik in de nieu geboude plaets
die hem vertoonthebben, dat zulk ſchouw der vrouwen, die vol ſierlyke, dogh klee

i. niet overeenquam

met zyne godts

ienſtigheit. Dit inzicht heeft ook de

ne vertrekken was.
De buitenmuren
waren zeven voltens: daer men eerſt door
treet. De muren der kamers waren van

openbare danſerinnen en andere lichte
vrouluiden afgeweert: daer te voren niets buiten heel wit, dogh beſchildert met ge
koleurde bloemen. Aen het einde ter
gemeencr in Perfie was.
Afbeel. De lezer beſchouwe nu de verbeelding regterhant zagh men een groot, en net
# der der Mey-doen op No. 75. Het eerſte vertrek, voorts rondom meenigte kamers,

#

gezicht daer van is getekent aen de Noort nogh niet geheel volmaekt, dogh in kor

*

żyde op de Nach-roe-Chouc of Trom ten tydt tot volmaektheit te brengen, de
melhuis. Hier in vertoont de letter A de wyl’ér geſtadigh aen gewerkt wort. Ver
Talael, Alie-kapje, ſtaende op het ge volgens bezagh ik de plaets, genaemt
bou, dat op de poort van Alie is. B be Tjel-fetton, genoemt de plaets der 40 ko
tekent Sjae Mu-zjit , of de sº lommen. Hier geeft de Koning wel ge
kerk. C. Mu-zjit Sjig-lotfolla, D Wag hooracn debuitenlantfche Gezanten. Men
tis-ſai-aet, of het ſpeelwerk. De tenten ziet er zo houte kolommen, waer van

ziet men zoo als zy daer ſtaen, gelyk de eenige root, en andere groen beſchildert

pacl van het Renſpel. Het tweede ge- en vergult zyn. Deze zael was onbe
zigt hier van op N3.76. is getekent aen krompen en ruim, de wanden rondom
de Ooſtzyde in eene der huizen,

ºlºu en anders gekoleurt, ook met bloem

des Konings Kerk ſtaet. Daer in wyſt de en lofwerk beſchildert. Men zag er ook
|

letter A Talael Alie-kapje. B de Kerk eenige Europeeſche gedaenten afgemaclt,
Sjig-lotfolla. C het fpeelwerk. D het gekleet op de Spaenïche wyze en anders,
trommelhuis. E Derre Herrem, ofpoort |Achter acn dit gebou ziet men nogh 8
van 't Vrouwenhuis, waer van niet veel kolommen, aen elke zyde4 » hoedanige

te zien is. De pael is te zien in 't midden vier nogh zyn in een binnenkamer, die
dezer plaets, die aen deze zyde minder geſloten was. De plaets, daer dit gebou
met tenten bezet is, en daeröm duidely-ſtaet, is byzonder groot, en vol Zenaer
ker kan onderſcheiden worden, hoe het boomen.

Hier tegen over ſtaet een an

kanon langs het Hof geftet ftaet. Dit der kleener gebou, waer agter het gemel
beſtaet in 119 ſtukken, waer van'er voor de vrouwentimmer komt. Tuſſchen bei
elke der twee gemelde poorten drie of de deze gebouwen is een ſchoone groote
vier groote geplaetſt zyn. En daer onder fontein of vyver, waer van de gront met

munt een boven alle de andere in grootte groote ſteenen belegt is. Zoo is ook de
verre uit. Voor de reſt zyn het al meeſt wandelwegh van beide de zyden. Ik be
|

maerkleene ſlangen: waer van'er hier twee, vond deze fontein 18o ſchreden langh,
daer drie op een afuit leggen, groot van en 24 breet te zyn. Van daer ging ik tot
raderen, maer al heel vervallen. Langs op een andere groote plaets, daer ik een

de zyde, daer deze ſtukken ſtaen, is een byzonder groot en langh gebou vond,
waterloop. Alle deze ſtukken zyn º daer in een ongemeen groote zael,
tyde van Koning Abbaasuit Ormusgebragt, waer van de verdieping zeer hoogh *à
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zich ſtrekkende tegens de vlakke ope-|heten Balla-ban, die een zoet geluit van
ning der lucht. Van voren was het zich geeft. Nogh is er een ſoort van een
beſloten met groote gordynen, die van citer, genaemt moog-nie. Maer in veel Citers.
boven tot onder op den gront hingen. Ik gebruik is de Sansh of Cimbel. Dit is. Cimba

lichtteze op, en zagh toen dat de ganſche een ſoort van platte kopere bekkens, waer º
zael met ſpiegels bezet, en met fraei be mede zy, door die tegen een te ſlaen, een E.
ſchilderde en vergulde houte kolommen ſterk geluit verwekken. Eenige van de
pragtighverfiert was. Dit is het pragtigfte gebou, ze bekkens hebben de grootte en het fat
geboi." waer in de Koning gehoor geeft aende ſoen van een gemeene ſchotel, hoewel
-

vremde Staetdienaren.

Voor het zelve ze wat breeder van rand zyn, en de holte
ziet men eenige fraeie fonteinen, door daer van wat hooger is. In elke hand
É. ook eenen waterloop , die het ge houdenzeer een , en kunnen zich moede
oomte en de tuinen bevochtigt. Dit werken, als het ſpel wat lang duurt. ' Zy

geheele hof is verdeelt in veele woningen,
en tuinen, alle van elkander afgeſcheiden.
Ook zyn'er lange ſteene overdekte gale
ryen, aen beide de zyden met niſſen ge

ſpelen ook op de 't Saen, een ſpeeltuigh
van vier ſtukken, waer van ze er in elke
hant twee houden, en die aerdigh tegen

elkander ſlaen. Deze dingen zyn gemeen

iert, voor welke eenige zitplaetſen of lyk van hout gemaekt, halfront, en 4 of
ſteene banken uitkomen, die ontrent 3 5 duimen lang. De Harders hebben een
voeten hoogh zyn. . Veele andere gebou dwarſfluit : de Dervieſen eenen hoorn, Dwars

wen zyn er ook nogh , buiten de nieuwe daerze op blazen , genaemt Sjaeg-neſſer. ":
wooningen, die voor de vrouwen ge-! Deze gebruiken ook een harderſfluitje van
maekt zyn. Voor deze woning betaelt korte rietjes aen een gekleeft, met hoe
de Koning jaerlyx 3.oo toman, elke to danige Pan de Veegodt gemeenlyk geſchil
man gerekent op ontrent 4o gulden. Hier dert wort. Nog is er de Daerje, by de
toe moeten ook opbrengen alle de win Portugezen bekent onder den naem van
kels, die rondom en op de Mey-doen Rabanen, die d'Italianen Tambrerini noe
ftaen, newens alle, die plaêts op de Chjaer Incrl.
verder vermaek dezer natie beſtaet Zinlykhe
baeg hebben. De inkomſten der tuinen in Het
het ryden te paert, in het loopen met #: der
hier aen ſtaende trekken de geeſtelyken,
-

die Abbaasde eerſte hun geſchonken heeft.

de lans en fºgaej, by de Perfianen Aymer:"

zinlyk-. Het vermaek, dat de Koning geniet, genoemt, Zynde cen ftok , dienze elkan
heden desbeſtaet voor een groot gedeelte in muzyk. der op het lyf werpen. Zy ſchieten ook
# Zyne ſpelers op #. Nachroe-Chone heb veel met den boogh , en jagen met de
# ben verſcheide ſoorten van ſpeeltuigen valken. Vorders brengenze den tydt
ninghs. Een der voornaemfte is de Karama of Ba meeſt door met tabak te rooken , en ſa
Speslui- zuin, die in gelykheit na aen de trompet men geſprek te houden. Hier onder is

*",zus
komt. Eenige dezer bazuinen hebben aen het ſchaekſpel veel in gebruik, waer op
zu-'t einde, daer men blaeft, vyf duimen in
IICH,

de rondte, en aen 't ander einde 4 voeten:
in de lengte 7 voeten en 6 duimen: zoodat
ze dus groot en zwaer zynde moeten ruſten
of op đền voormuurder ſpeelplaets, of op
de knie des blazers, die zynen voet op een
bank, of eenige verhevenheit zet. Zy

ze zich meeſterlyk verſtaen. In dezen
tydt nemen de Kapaters, of bewaerders
der Jufferſchap, veel vermaek met de

valkenjagt, dat ze ten tyde der vorige
Koningen niet zouden hebben durven den
ken.

Dusverre het gene de Mey-doen betreft.

maken een grof en ſterk geluit of liever Nu dienen wy de Chjaer-baeg vervolgens Chjaer
Hierby komen groote trommels, af te handelen: dewyl deze twee ſtukken baeg.
y hen Koes genaemt, die 5 voeten en 2 myns oordeels de grootfte fieraden zyn
duimen in de hoogte, en 9 voeten, en 9 der Koninglyke hooftſtadt. Ik moet ook

É.

duimen in de rondte hebben.

Maer deze

bekennen dat ik noit wederga daer van ge
worden alleen in het leger by oorlogſtydt zien heb. Waerom ik my zal laten
Dan hangen ze op een kameel, dit laetſte met zoo veel naeukeurigheit,

º

º:

aer de ſpeler boven op zit, en een ſterk als my mogelyk is, te beſchryven en te
geluit geeft. Zy gebruiken ook dezelve verbeelden.
Trom-trommels, die wy hebben, by hen ge De wegh dan hier na toe begint even
mels.

noemt Hool.

Nogh is er een ſoort van buiten de Daerwaſaey daulet, ofpoort der

kleene Keteltrommels, dieze Nagora noe Welvarenheit ten zuyden der ſtadt, ge
men, en trompetten, die den naem hebben maekt door Sjae Abbåas den grooten. De

schalmei-van
Naſier. Ook Schalmeien, by hen ze Vorſt belaſtte eenigen zyner voor
GT),
Soorna genaemt. De klavecimbel is mede naemfte Ryxraden elk een gebou te ftich
by hen in 't gebruik. Maer de ſpelers in ten voor aen de Koninglyke tuinen, die
het byzonder gebruiken de Kamon-fje, daer langs heen ſtrekken, en dat op hun
violen, een ſoort van violen. Zy hebben ook de ne eigene koſten : om dezen wegh hier
Fluiten. Tuterk of fluit, de Sernoe of ſchalmei, ne door op te pronken en luiſter by te zetten.
vens een groote ſoort van een fluit, ge Een van deze Heeren, genaemt Gemsjie
T 3
„4lıç
º
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Alie Chan, ſtichtte een byzonder groot trokken zynde heeft men een voorname
en hoogh gebou toornſwyze aen den zitplaets voor die Tabak willen rooken,
zydmuur van eenen der tuinen, die bene nevens een agtkante fontein, daer men
vens de rivier komt. Anderen volgden
ook dezen laſt, en bezetten dezen wegh
dus met ſchoone ſteene gebouwen. Aen
't begin van dezen zelven wegh ſtaet ook
een huis, waer in de Koning uit zynentuin
kan komen om het gezigt
den zel
ven te nemen. Deze vermakelyke wegh
heeft twee benamingen, teweten van de

#

een vermakelyk gezicht heeft van eenen

wederzydſen wegh, waer tuſſchen een ri
vier loopt, ſtaende aen beide de zyden
van den wegh vele Zenaerboomen. Ver

volgens loopt de wegh zoo ſchreden ver
der benevens het huis en tuindes Konings,
waerin eenige beeſten en vogels gevonden
worden. Nogh 8o ſchreden voortgegaen

ſtadtspoort tot aen de brug Chjaer-baeg heeft men de brug Allawerdie-Chan, al
Pa-ien, of benedenplaets. Aen ginſe zy waer ik de beneden weg bevonden heb lang
de der brugh Chiaer-baeg Ballae, of bo te zyn 175 1 ſchreden. Zy is breet 68 ſchre
venplaets.
den, wederzyts beplant met zeer ſchoone
Als men dan door de gemelde poort hooge Zenaerboomen, die in den zelven
daer op gekomen, en 215 ſchreden voort tydt door den Koning Abbaasden grooten
getogen is, ſtaen wederzyds twee gebou gezet zyn, dat nu meer dan 1oo jaren ge
wen regt tegen over elkander, gelyk ook leden is. Aen d'eene zyde bevond ik
de volgende# zyn, met groote poor dat er 135 ſtonden, aen de andere 13z.
ten, waer door men in de tuinen gaet. De wegh , waer aen deze boomen ſtaen,
In den middelwegh vint men hier een is 5 ſchreden breet, en anderhalf voet
groote agtkantige fontein. Nogh 338 hooger dan de middelwegh, die zantgront
ſchreden verder gekomen zynde vint men is. Deze zydwegh van den tuinmuur tot
twee diergelyke gebouwen, een vierkan aen de boomen is doorgaens met groote
te fontein ook in 't midden. Nogh 17o klinkers belegt, gelyk ook het water
ſchreden verder ziet men wederzyds ee kanael, dat midden door de Chjaer-baeg
nen wegh tuſſchen de muren der tuinen, loopt. De breette en hoogte is ook de
waer langs men naer andere oorden gaet. zelve. Ter wederzyden langs de boomen
Hier ziet men vele houte tafels, banken, loopt een ſmalle waterleiding om die te
en ſtoelen geſtelt, waer by de Perſianen bevogtigen, ſtaende alle de boomen in
zich dagelyx in grooten getale laten vin een nette ry 1o ſchreden van elkander.
den om Tabak te roken, en Kaffee te Nu volgt de brug, die over de rivier Zen- voorna
drinken, byzonder als het tegens den a deroet legt , genaemt Alla werdie-Chan,mebrug,
vont gaet. Men ziet er 6 of zeven fraei naer den naem des genen, die het opzicht
ekroonde Olmboomtjes, onder welker

# het # te zitten is.

over het bouwen

# zelve gehad heeft.

De

Zy is lang 54o ſchreden, breet 17. Zy
gront gaet hier eenige ſchreden neder is van loutere groote ſteenen gebout,voor
waert. Gedurigh is hier een groot gekri al het onderwerk, en de grontleggin
oel van menſchen, die in en uit de ſtadt
komende alle nootlykheden, gelyk aen
d'andere oorden, met laſtbeeſten brengen
en halen. Veelen ook wandelen te paer

gen, die ik by laeg waterbeziende bevond

dat eenigebogen ſtonden in den zantgront,
die vry vaſt is. De bogen, daer de rivier

by hoog water doorvloeit, zyn 33 in ge
de hier voor by, en keeren te rug: ande tal: en boven op de brug ter wederzyden

ren vermaken zich met loopen en andere van den wegh 93 niſſen, waer van eenige
oefeningen. Weder 78 ſchreden voort toe en andere open zyn, aen beide de ein
geraekt zynde vint men een groote ſtee den toornswyze gewerkt. Daer langs bo
ne poort aen eenen der tuinen: van daer ven loopt een lyſt van kleene ſteenen op
weder na 25o ſchreden, nogh twee zulke elkander, zoo evenwel dat er een opening

gebouwen, daer ook veel toevloedt is van tuſſchen door ſpeelt. Op deze brug zyn
menſchen, die daer tabak komen rooken. de heeft men aen wederzyden uitnement

Na 135 ſchreden komt er een tuſſchen fraeie gezichten. Als men hier over is,
wegh, en na nogh 14o ſchreden ziet men vint men zich, als gezegt is, op de bo
twee gebouwen op dezelve wyze, in wel venplaets, aen welker begin aen # de
ker midden een vierkante fontein is. De zyden ook luſthuizen zyn. Vierhondert
ze gebouwen worden gebruikt voor Ta zeſtien ſchreden van de brugh legt een
bak-en Kaffeehuizen.

Waerom'er ook

hooger wegh , waer van de waterval ne

om de fontein tafels en houte ſtoelen ge derſtort in een fontein daer beneden, die
ſtelt zyn. In deze woningen ziet men yo ſchreden in de breette, en 4o in de

vele ſchilden, bogen, pylen, en andere lengte heeft. Dicht nevens den waterval
wapens hangen, zynde in het eene dat van gaet men met elf trappen opwaert. Deze
den voornoemden AMamet-holladers, en zyn van groote ſteenen: dogh eenige der
in 't ander de Heyderye. Na het vorderen zelve al verbroken. Aen de zyde ziet
van 135 ſchreden komt men weder aen men 4 bogen, die tegens de hoogte wat

twee zydwegen: en nogh 145 voortge innewaert gaen. Tuſſchen de

brug,
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deze fontein ſtaen aen de ſlinke zyde 23 rondte buiten den muur, waer toe men
Wilgeboomen. Nevens den watervalzyn yo ſchreden moet omgaen: wanneer men
ook groote gebouwen en boomen. Hier aen de rechterzyde äe vlakke opening
gaet men wat fteil tegens den zantgront krygt. Naer het gebergte van dezen tot

van wederzyden op: maer dan krygt men den tweedenduivetoorn zyn855 fchreden:
weder eenen vlakken wegh, als te voren. vervolgens tot den derden tooren, die aen
Na eenen wegh van 37o ſchreden komt het einde van den muur ſtaet, 87o. zoo
men weder aen twee lufthuizen.

Aen

dat deze tuin in de lengte van het Noor

het geene ter ſlinke zyde ſtaet is een wegh, den naer het Zuiden 228o ſchreden be
die tuſſchen de muren heen gaet, en met grypt. Als men van het einde aen d'Ooſt
boomen beplant is. Na I to fchreden zyde begint, telt men tot de eerſte twee
ontmoet men weder z zulke huizen , en kleene kolommen, die voor den tuin ſtaen,
na 235 weder twee andere, gelyk ook na y6y fchreden. Tot het gebou aen die zy
228 weder twee, en van daer 12 ſchreden de van den tuin (gelyk ook in de afteke
verder loopen twee wegen tuſſchen de ning der ſtadt kan gezien worden) en de
muren. Na 1 14 ſchreden weder 2 hui gemelde Duivetoorens zyn 33ofchreden.
zen, gelyk ook na 228. Na 1 17 weder Weder tot de twee andere kolommen
een wegh ter rechterhant, en na 112 2 1o. Van deze weder tot het einde 54o.
ſchreden weder 2 huizen. Dan nogh na Zoodat ik de breette hier van van 't Oof
het afleggen van 103 ſchreden is het einde ten naer 't Weſten bevonden heb 1645'
van dezen wegh Chjaer-baeg doorgaens ſchreden. De naem van dezen tuin is
van eene breette en gelykheit, fluitende Haſaer-Zjeriep , dat gezegt is, de Tuin
aen des Konings grooten tuin, die van den van 1.ooo Zjeriep , zynde elke Zjeriep
waterval zich uitſtekt tot het einde. Aen

tuſchende 17 en 18 hondert Hollantſche

elke zyde ftaen 14o fchoone Zenaerboo elle, en 12oo Gef of Konings ellen, wel
men , tuſſchen welke eenige Moerbezie te verftaen in 't vierkant.
boomen geplant zyn. Dus heb ik van
Terwyl wy van deze Duivetorens ge-Duiveto.

de brug tot het einde gerekent 2045 ſchre-wagh maken, is het gevoegelyk te zeggen"
den, en y4o, die de lengte der brug uit waer toe zy dienſtigh zyn. Zy ſtrekken
maken. De benedenplaets komt op 1751 dan alleen tot het vergaderen van den drek

ſchreden, welk getal in alles uitkomt op der duiven, die zich daer in groote mee
4336 ſchreden. De Romeinen rekenden nigte verzamelen en onthouden. Deze
1ooo ſchreden of paſſen voor een AMilliare drek wort gebruikt tot miſt voor aller
of myl: de Grieken rekenden met ftadien, hande meloenen : en men verkoopt daer

ºr,

waer van elk maekte 125 paſſen. Een van het Manſia, dat 11; pont is, gemeen
gemeene Duitfche myl van 15 in eenen
graed, komt op een uur, en overeen met
4.ooo ſchreden : waer uit te bevatten is
hoe het met deze Koninglyke plaets

lyk voor 8 of 1o fluiwers.

Hier toe wer

en deze toorens ongemeen hoogh opge
trokken van aerde: zoodat ze ook tot ſie

raet van de plaetfen zyn daerze ftaen. Zy
Chjaer-baeg gelegen is, welker einde brengen ook hun voordeel aen. Want
geſiert wort door des Konings grooten alle jaren geven zy wel 240 gulden aen
tuin, en een groot en fraei gebou, dat ge inkomſten, voortkomende zoo van miſt,
lyk alle andere van buiten fierlyk geko als van jonge duiven , die mede verkogt
leurt, en met bloem-en loofwerk beſchil worden. Hierom ziet men er zeer veele
dert is. Inzonderheit vertoont'er zich een hier te lande.

Voorna
me tuin.

heel groots aen 't inkomen van den tuin. Om de Chjaer-baeg nu te gaen afbeel-Afbeel
ing der
Binnen in den tuin doet zich een aenge den, dient het eerſte gezicht van de Weſt-#hjaer
naem gezicht op: dewyl door het midden zyde, getekent van my zittende nevens de b deg.
deſzelfs een waterloop van boven neder rivier Zenderoe of Zajanderoet, dat zoo
waert vloeit met verſcheide kleene water veel is als barende rivier, omdat ze zoo
ſtortingen. De tuin is ruim en vol wan veele fonteinen of loopende wateren uit
delwegen, voorts bezet met meenigte werpt. Zy heeft haren oirſprong uit vier
van vrugt-en andere boomen, die een groote fonteinen of wellen, genaemt Cher
ſchoon gezicht geven. Deze tuin is voor 't Zefins E , of oirfprong der fonteinen ;
den voornaemiten hier beroemt, dogh welke plaets ontrent 5 dagreizen van Spa
echter nogh niet volmaekt, voor zoo veel han in |. gebergte ten Weſten is, hoe
de ſieraden betreft, die daer konden we wel anderen haren oirſprong ſtellen op
zen. Als men aen het einde van den ge twee verſcheide plaetſen, waer van de
melden wegh de regterhant in ſlaet, gaet eerſte is drie dagreizen van Spahan aen het
men tuſſchen de muren der tuinen 28o dorp Dombina, en de tweede, daer we
ſchreden, eer men de lengte daer van kan gezegt hebben. Deze rivier verdwynt
beginnen. Dan gaet men meeſt recht weder ontrent drie dagreizen van Spahan
toe. Dan negh tuſſchen de muren yo5 ten Ooſten in Gou-honie, dat een moe
fchreden tot by den eeften duivetooren, raffige vlakte is.
die aen des Konings tuin ſtaet, ter halve Deze eerſte aftekeninge dan wort ver-#tekening.
TOOIYE
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toont op No. 77. waer in al het kenne te ſteenen. Zy heeft 2o bogen, daer de

lyke met fyfergetal aengewezen wort. rivier doorſtroomt, alsze hoogh is : en
Dus wyſt het getal 1. de tuinen aen, die nogh y andere aen de regter, en 3 ter
aen beide de zyden van de Chjaer-baeg linkerzyde. Het gebou op het midden
Zyn, nevens den wegh om op de brugte der brug heeft gaten van wederzyden,
gaen, te weten van het einde des wegs, waer door men onder de bovenbrug gaet.
die beneden is. 2. de brugh Allawerdie Aen de Ooſtzyde, daer de fraeifte verkie
Chan. 3. een gebou geſticht door Koning zing was om de tekening te maken, ziet
Sefi voor eenen Dervics, die uit Indie hier men voor de bogen een ruim vlak padt,
ontboden, weigerde te komen. 4. een dat daer langs heen loopt, zynde 18 voe
huisje waer in de verſtorvene lichamenge ten breet. Van dit gaet men met 12
waſſen worden. 5. de gebouwen aen de trappen nederwaert tot aen de rivier, als
Chjaer-baeg. 6. het gebou van Gem-Sjie. ze laeg is, gelyk in het zomerſaizoen ge
Alie-Chan. 7. eenen Duivetoren. 8. de ſchiet, zoodat de paerden daer door waden,
rivier Zenderoet.
Tweede

gezicht.

zonder dat ze tot den buik toe nat worden.

.

Het tweede gezicht, getekent van my; Dat te wonderlyker is, omdat wylen
zittende op de Chjaer-baeg dicht by de deze zelve rivier zoo hoogh is, dat veele
brug, aen de zelve zyde, wort verbeelt huizen en gebouwen daer door wechge
door Nº. 78, en daer in door de letter A
worden, gelyk vooral gebeurde in
aengewezen de Tuin van des Konings ge en jare 1699 in de maent April. Deze trap
vogelte en beeſten: door B de brugh:
zyn in 19 verdeelingen van elkander

º
§:

C 't huis, daer de verſtorvene lichamen geſcheiden door een kanael, waer door
gereinigt worden: door D de rivier Zen- de rivier vloeit. Eenige dezer verdeelin
deroet: door E de Koe-ſoffa bergen. De gen hebben maer 7 of 8 trappen. Aen
verdere huizen zyn de gebouwen aen bei-jd achterzyde ſpringt het fundament ſpits
de de zyden van de Chjaer-baeg.
tuſſchen de bogen uit, zonder dat men
De derde tekening is van my gemaekt daer door kan gaen, of men moet die van
op de brugh , zoo als men den beneden- binnen om het padt omgaen. De hoogte
wegh van de Chjaer-bacg ziet : zynde de is vry onbekrompen : de breette behelſt
poort ter rechter zyde van den tuin, waer | 18 ſchreden. Boven op de brug is nogh

Derde
Teke

ning.

in de vogels en beeſten zyn. Hier in ziet een ſierlyk gebou, waer onder door men
men ook eenen toren om den wint te van- op de brug gaet. Het gebou aen 't begin
gen: vervolgens de fonteinen en gelegen- der brug is de voorpoort van 's Konings

heit van den wegh tot op het gebou, dat tuin;leggende naer de zyde derftadt. De
nevens de ſtadts poort ſtaet, die ter ſlinke wegh aen ginſe zyde der brug heeft mede
zyde komt, zynde ter regter zyde de muur een diergelyke poort aen den tuin, waer

der tuinen van het Koninglyk Paleis. Dit van wy in het vervolg ſpreken zullen 't
gezicht is op No. 79.
Gezicht dezer brug, getekent van de N.
vierde af. De vierde verbeelding geef ik op No. Ooſtzyde wort vertoont op No. 82. Het

beelding 8o. De tekening hier van is gemackt op ſyſfergetal, wyſt de ganſche brugh aen:
het ander einde der Brugh , en behelft
den bovenwegh met de gebouwen van
wederzyden, ook den gemelden water
val en ãº, nevens den verderen wegh
tot het einde en 't voorgebou van s"Konings
grooten tuin.

2. den tuin, genaemt Bage-maeſer, ofTuin
van 't gezicht, omdat hy het gezicht heeft
op den anderen, geheten Sadet-abad, die
door 3. verbeelt wort ; 4. toont de rivier
Zenderoet. Als men van deze brugh naer Luftigh

het Ooſten ziet, is het een luſt voor d'oo ge zicht.

Vyf
af De vyfde verbeelding is aen defèlfsein gen, gelyk hier newens blykt. Hierom
beelding
->

de, gelyk wy het voorgebou van dezen is het dat alle dagen voor het vallen van
tuin vertoonen door No. 81. nevens het den avont veele Perfianen hun vermaek

IDe Zjie

geen daer by gezien wort, vloejende het aen deze brug komen nemen, zittende
waterkanael van digt by deſſelfs voorpoort by de waterſtortingen op den wegh voor
heen.
de boogen tabak te rooken, en kaffee te
Onder andere byzondere gebouwen drinken, die daer te krygen is. Veele

raeffe

munt in fraeiheit uit de brug, die genaemt vrouwen doen het zelve, waer van eenige
Brug.

wort de Zjiraeſe brug, gelegen een vierde zich by de rivier nederzetten, en eenige

deel van cen uur buiten de poort Haſſan-daer ontrent wandelen. Men ziet ook
abaet, ten Zuidooften van de ftadt, voe- gemeenlyk de Perfen met hunne paerden
rende ook naer deze poort den naem van benevens de rivier loopen. De tuin nu
Haſſan-abaet. Zy heeft de lengte van 188 geheten Sadet-abad, dat is, gebout door
ſchreden, de breette van 16, te verſlaenden gelukkigen, legt tenZ. Ooſten van de

boven van d'eene zyde des muurs tot d'an-ſtadt, en ſtrekt zich tot aen de gemelde
dere. Zy heeft aen wederzyden 42 niſſen, brug ten Weſten der zelve, zoo dat hier
waer van eenige toe, en eenige open zyn uit af te nemen is, hoe groot hy wezen

Zy is van vaſten ſteen gebout. Het on-|moet.

In den zelven is ook een groot

derſte gewelf vooral beſtaet uit zeer groo-'ſchoon gebou van ſteen, dat yoor
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GESIGT BY DE BRUG HASSAN ABAET.

Het Ta

lael.

of 't Vrouwengetimmer dient. Dit ſtaet

en 6 breet is. Aen de wanden ziet men

benevens de rivier, van waer een ſteene

hier 6 ſchilderyen, levensgrootte gemaelt, #de

brug over dezelve legt, verzien van bo alle gezet in niſſen. Vierzyn'er in Spaenſch."
ven met eenig hout latwerk, dat voor een gewaedt, elk byzonder, mans en vrou
leuning dient. Zy ſtaet tegen over eenen wen, die alle, glazen met wyn by zich
anderen tuin, waer in men over dezelve hebben. Aen elken zydmuur ziet men de
gaet. Zy heeft 17 bogen. Nogh is er afbeelding van twee vrouwen by elkander,
een hooger gebou geweeſt boven het de eene geſchildert in antykſe kleeding,
vrouwenhuis, dogh in dezen zomer, als en d'andere op de Spaenſche wyze. Een
de Koning daer was, is het afgebrant. der eerſtgemelde vier is in andere kleeding.
Daer benevens ſtaet een fraei Talael, daer Alle zyn zy ſlecht, en zonder kunſt ge
de Koning gehoor geeft aen de uitheem maekt. De reſt is altemael vergult van
fche gezanten. . Hier agter is een braef boven tot onder, en met bloemen, beeſ
fteene gebou, dat 33 fchreden breet is tot ten , loofwerk, en diergelyke ficraden
aen het Talael, en 4o langh. Het Talael opgeſchikt. Zoo zyn ook de kolommen, Kolom

zelf is 36 ſchreden lang, en 42 breet. die zo in getal zyn , loopende daer blae-"
Het heeft aen de voorzyde twee ſmalle we en roode ſtrepen door. Deze plaets
trappen, yder anderhalven voet hoogh. is ruim en hoogh van verdieping: dogh

Als men daer op komt, ziet men in het het geheele Talael is van hout, gelyk ook
midden eene marmere fontein, die 8 ſchre het gewelf, dat groen en root geverwt

den breet, en 6 lang is. Als men 22 ſchre
den voortgegaen is, vint men een verhe
vene plaets, die 3 voeten hoogh is zonder
dat er eenige trappen aen zyn. Dan treedt
men 12 ſchreden voort tot aen de zyd
muren, daer weder zulk eene hoogte is,
op welke men tot de vertrekken gaet met

is, dat niet qualyk ſtaet. De ganſche ge
legenheit blykt uit No. 83. waer in het
Talael aengewezen wort door de letter A:
het Vrouwengetimmer door B : de Brug
door C: de Rivier van d'Ooſtzyde gete
kent, door D. Als de Koning hier is,
doet hy by wylen de rivier ſtuiten door

een diepte van 29 ſchreden. In het mid middel van houte fchotten, die in deka
den dezer plaets vint men weder eenefon nalen van de brugh Haſſan-abaet gezet
tcin als de vorige, die 4 ſchreden lang, worden, waer door het water komt ſtroo
II) CIL
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men tot het gemelde Talael. Hier toe dat aen d'Ooſtzyde ſtaet: van waer men
heeft hy hier twee of drie platgeboomde ook de brug aen de Chjaer-baeg zien kan:
flechte ſchuitjes: hoedanige wy in onslant gelyk No. 84 aenwyft, waer in de letter
dikwylsals onnut achter de werfzien ſlaen, Ahet Vrouwenhuis toont: B de brug, die

waer in hy zich met zyne Bywyven op de naer den aen de overzyde leggenden tuin
Anderge- rivier laet roejen,
zicht geIn dezen zelven

tekent

gaet: C de brug van de Chjaer-baeg: D

tuin tekende ik nogh de rivier, en een andere brug mede over
een ander gezicht hooger op een ſpeelhuis, dezelve rivier gelegen, wat verder van de
BRUG ZJARIE SToN.

ſtadt af, genaemt Sjareſton, verzien van beelding, die wy geven, hier nevens. Ik
1o bogen, aen welker eene zyde een groot moet hier nogh byvoegen dat ontrent f
ebouw ſtaet, waer onder door men op dagreizen ten Z. Weſten van Spahan over
e brug komt. Boven op het zelve i. eenen hoogen vlakken bergh een riviero

ivier

men fraeje uitzichten, zoo over het lant, loopt, geheten Aeb-Cheran, waer van #"
als over de rivier. In 't midden leggen het water by uitnementheit goedt, en ver-chieran.
veele ſtukken van rotsſteen en lant, daer zien is van ſchoone viſſchen, inzonderheit
de rivier om heen vloeit. Gy ziet de ver-Troeten. Zy eindigt in den Eufract.
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H o O F T S T U K.

Van den Koning van Perſie, de Ryxzaken , en Koninglyke
Amptenaren.
dingen afgehandelt hebben eenige vrouwen, daer hy aen overgege
D EZE
de zal het niet ongerymt zyn,
dat we overgaen tot de beſchry

ven, en voorts in alle welluſten gedom
pelt wort, zoodat hy van niets ter wer
vinge der zaken van dit Ryk, van den relt weet, als van ke geene de driften

Koning, zyne Amptenaren, en de dingen,
die hier tot de regeringe behooren.
Monar- . De monarchie van den Koning van
chie van Perſie is zoo volſtrekt, dat geen vorſt

Perſie

van vleeſch en bloet hem gebieden. En
of al dit niet genoegh ware, bereit men
hem Opium en Koekenaer, of water van

ſlaepbollen, dat hem voor drank gegeven

ter werrelt met grooter magt verzien is. wort, zynde daer Amber en andere hit
Want niets wederſtaet hem in zynen wil, ſige dingen in gemengt, die den luſt tot
en hy vermagh alles te doen naer zyn en
kel welbehagen, als men de zaken van
den godtsdienſt uitzondert, waer in men
gelooft dat hy geene verandering zou kun
nen maken. Voor het overige is hy mee
ſter van alles, hebbende het leven en doot
van yder een, van den grootſten tot den

het plegen van onkuisheit aenzetten, en

den geeſt voor eene korte wyl met aen
gename en luſtige beelden vullen, totdat

de vadzigheit en luſteloosheit hem be
kruipt, en als in eene ongevoeligheit werpt.
Dus flyt hy zyn leven in deze domheit en

beeſtige ongevoeligheit, tot dat zyn vader

kleenſten, zonder eenige bepaling in zy komt te overlyden. Is hy dan de oudſte,
ne handen. Zyn geboorte is in het Vrou of by uiterſten wil tot de kroon gerech
wentimmer, dat van binnen door veele tigt, zoo wort hy uit het Vrouwentim
zwarten, en van buiten door witte geſne mer gehaelt, en op den troon gezet. Hier
#..denen
bewaert en bewaekt word. Hier op komt het ganſche Hof zich voor hem
dinge der
Konin- wort hy zonder hulp van eenige onder nederwerpen, en alle onderdanige eerbie
gen van wyzinge, van welke een menſch verſte deniſſe bewyzen. Welk alles hem als een
-

" ken, een beeſt gelyk wort, opgevoedt droom voorkomt: en hy zoude het daer
tuſſchen vier beſlotene muren, en ver voor houden, indien deze toeſtel van ſtaet
ſlenſt daer als een plant, die verſteken en pracht kort daer aen een einde nam.
van de levenwekkende warmte der zon

Maer dewyl deze prael van zaken blyft

van zich zelve ontaert , en van koleur en duren, gewent hy zich daer allengs toe,

gedaente verandert. Als hy zyne jaren
begint te krygen , dan wort hem een
zwarte Capado tot leermeeſter toegevoegt.
Dees onderwyſt hem in 't lezen, ſchryven,
en in den Mahometaenſchen godtsdienſt:
vorders, hoe hy zich moet reinigen, waſ

en begint te weten wie hy is. Middler
wylen belieft hem elk om 't zeerſt, en

volgtzyne zinlykheit in, om duszyne gunſt
te bekruipen.

Niemant evenwel bemoeit

zich met hem te onderrechten over de

gelegenheit zyns Ryx en regeringe :
ſen, en hoe hy bidden en vaſten moet. maer elk tragt, zoo veel hy kan, hem
Hy laet ook niet na hem de harſſens op te hier in blint te houden, om uit zyn on
vullen met de denkbeelden der wonderen kunde voordeel voor zich zelven te beja
van hunnen Profeet , en de 12 Imanen. gen. Dus gebeurt het dat de eerſte Staet
Vooral vergeet hy niet den jongen Vorſt dienaer, dien ze Attemaed Douleth noe

eenen haet in te prenten tegen de Sonnis men, vindende den Koning zitten in de
Chriſtenen, dat is, die buiten hen echter Mazilis met de Kaliaen aen den mont,
ook van den Mahometaenſchen godtsdienſt die by die gelegenheit noit van hem ge
zyn, hoedanige zyn de Turken, Mogol ſcheiden is, en beſpeurende dat hy ter goe
lers, en anderen, die hy alle veracht en der luime is, hem na het doen van diepe
vervloekt, met zulk eenen brandenden eerbiedeniſſen, waer by hy zich zyn Cor
yver, als of'er Godt een byzondere dienſt baen of ſlachtoffer noemt, aenzoekt om
mede geſchiedde. Zooveel quaets begrypt het een of 'tander, dat hy een koleur weet
de dekmantel van Godtsdienſtigheit. Duſ te geven, als of het dienſtig ware voor het
danige leſſen zyn het, waer mede men de ryk, daer hy ondertuſſchen hier in of zyn
ze jaren vormt, zonder daer by te men eigen voordeel, of dat zyner bloetverwan
gen of kenniſſe der hiſtorien, of leſſen van ten zoekt, of ook den genen tracht tebe
deugt , of ſtaetkunde. Want ging de lieven, die hem de handen gevult heb
leermeeſter dezen wegh in, het ware met ben. Zulke verzoeken, die het bekomen
hem en zynen leerlingh wel haeſt gedaen. van eenigh ampt, of vermeerdering van
Zeker omdat zyne zinnen op niets ernſt wedde behelzen, zal de Koning dan wel
haftigs zouden vallen, verſchaft men hem inwilligen. Maer wort'er iets opgewor
V 2
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pen, dat eenige omſtandigheden van het men. Nu valt hy ook op het drinken van

Ryk betreft, daer veel overweging toe wyn, dat hem niet geoorloft was, zoo
van doen is, daer toe vint hy zynen geeft langh hy opgeſloten bleef. Deze Konin
nogh niet genoegh bereit , nochte be gen zeker leeren dit zoo wel, dat ze twee
quaem, om de natuur der zake van zulk of drie etmael aen een in dronkenſchap
een belang na te gaen, en naeukeurigh te doorbrengen, zoodat ze vyf of zes jaren

doordringen, of de waerheit van de valſ achter een een los leven leiden , zonder
heit te onderſcheiden. Waerom hy hier agt te geven op de zaken des Ryx, of op
uit belemmering voelende in zyne gefiel hun eige glory. En dezentydt nemen de
teniſſe deze moejelykheit van zich werpt, Grooten van 't Hof zoo wel waer, dat ze
en zyne zinnen laet ſpelen op aengenamer elk om ſtrydt hunne zakken vullen met de
voorwerpen, indien ze voor zyne oogen ſteekpenningen, die hun gegeven worden,
zyn. Het welk de Attemaed Douleth als ze iemant aen een ampt kunnen helpen,
merkende, breekt hy zyne redenen af, of eenigen dienſt aen het Hof doen. De Gelzucht
en brengt den praet op andere ſtoffe. Nu Lantvoogden ook in de omleggende ſtre- der Land.
worden hem ook ſpyzen voorgezet, daer ken volgen dezen voet, plukken en ſchra-voogden
zyn luſt toe ſtrekt: ſpelers, zangers, en pen van de goederen des Konings, en die
danferinnen, die van het Hof onderhou der onderdanen, zoo veel als #. magt
den worden, komen voor den dagh. Stie is. En dit doen ze ongeſtraft, zoo ze
ren en ſtootrammen vallen, yder op zyn twee of drie Grooten, die het oor des Ko

geſlagt, op elkander aen. Worſtelaers, nings hebben, maer eenigh deel van den
ſchermers, koordedanſſers, ſpringers, buit geven. Deze wanorde ſlaet dus too
guichelaers, en andere kunſtenaers doen meloos voort, totdat de Koning eenen
yder op hun beurt hun werk. Zoo de Amptenaer kieft van die geftrengheit, dat
Koning ook in de Talael Alie-kapie, die, hy alle de andere in toom kan houden.
wy gezegt hebben, op de Mey Dan komter wat beterſchap in de zaken,
oen uitziet, gezeten is, dan nemen de en het is of de oogen van den Vorſt ver
fteek-en renfpelen eenen aenwang ; dan licht wierden naer zyn verſtant of geſtalte
werpt men met ſtokken, en recht andere van binnen meer of min doordringende is,
oefeningen aen. Alle deze dingen beha evenwel zoo niet of de welluſten, daer hy
gen den onervaren Vorſt beter dan eenig aen gewoon is , verkragten en bedeven
overlegh over zaken van belang. Even telkens zyne natuur, . en hem op
wel dewyl'er geen vermaek is, of het is den ouden wegh. Zoo gaet her gemeen
zyn verzadigtheit onderworpen, worthy lyk. Maer as hy tot den ouderdom van

5.

dit ſpelen in 't einde ook moede, en be

35 of 40 jaren komt, begint zyn geeſt

eeft zich binnen in de Haram. Dus blyft
et werk, dat, volgens het voorſtellen
van den Staetdienaer, moſt afgedaen wor
den, ſteken. En wil deze Miniſter daer
een einde van zien, hy moet dagh op dagh
voor en na den middagh zich in 's Ko

zich van het pak des lichaems wat meer
der te ontſlaen, en hy tot zich zelven te
komen. Is zyn verſtant dan van eenige

bequaemheit, zoo begint hy eerſt reg, de
gelegenheit zyns Ryx te begrypen, en
zich op de belangen van het zelve te leg

nings poort vervoegen, om den tydt en gen , alle wanorde te weren, en toe te
gelegenheit van zyn zaek waer te nemen, leggen ºf middelen, waer door dit wydt
of hymogelyk den Vorft ineengoedeluim uitgeftrekt Ryk magh groeien en bloeien.
vinden, of de praet van zelf op die ſtoffe Maer wat is't? EerhyZyn oogmerk hier
vallen mogt. Anders moet hy zwygen, omtrent bereikt, ſleept de door hem veel
dewyl hy hier van reppende, als het hooft tydts wegh, en brengt het ryk in de ou
des Konings daer niet naer ſtont, zich de ongelegenheit.

lichtelyk denwegh tot ongunſt banen zou.

-

Eerfte
Deeerfte Amptenaer van dit geweldigh Staetdie

Zoo veel werx heeft het in, eer een zaek

Ryk wort naer zynebediening, gelyk wy n2Cſ.
van den grootſten bewintſman kan ten gezegt hebben, genoemt Attemaed Louleth
einde gebragt worden. Hierom paſt hy dat is, fteun van 't Ryk, of Ryxbeftierder.
ook op de ſtonden, waer in hy met den Ook noemt men hem Wazier-Azem, of
Koning uitrydt: en dan kan hy door een grooten laſtdrager, nadien de laſten waerne
ſteelsgewys getrokken woordt dikwyls ming van het geheele Ryk voornamelyk op
meer uitwerken, dan tien Meziliſſen doen hem aenkomt. Deze, gelyk wyten deele ge
elen•
leven: zZwn
zouden. Ondertuſſchen gaet de luſt tot zegt hebben, leid een
ge ftaet.

łºś.

de jonge vrouwen zynen gang. Deze laet dewyl hy buiten de zorgen van zyn ampt"ë'
hy voor zich opzoeken uit de Georgiaen wel agt te geven heeft op alle gelegenhe
ſche, Armeniſche, en andere : ter liefde den en voorvallen, die hem kunnen hou

van welke hy reis op reis Corogh maekt, den in gunſt van den Vorſt. Hierom ont
jagende de mannen zomtyts eenige mylen houd hy zyn gezicht en zynen geeft al wat
in 't ronde uit hunne woningen, om by hem zou kunnen ontroeren en vervelen:
die gelegenheit met hunne vrouwen tegaen verſchaffende hem in tegendeel al wat

jagen, viſſchen, of ander vermaek te ne dienen kan om hem te vervrolyken, en
tCT
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ter goeder luime te houden : en met alle hebben van te zullen geraken aen het ampt,
kragt arbeidende om meeſter over zyn ge dat hy bekleedt heeft. Waer van vele
moedt te worden. Hierom is het dat hy voorbeelden zyn. Om kort te gaen, deze

hem doet gelooven dat hy de magtigſte eerſte dienaer des Ryx hangt af van den
vorſt der werrelt is, en hem verbergt al wil van een eenig menſch, die verander
wat kon ſtrekken om hem de zwakheit

lyk en onſtantvaſtigh is, en alleen van

van zynen ſtaet te ontdekken. Dus wor Zynen inborſt en driften, en niet van de
den alle nadeelige tydingen voor hem ver reden geregeert wort. Zoodat hy des

borgen, of geheel verdraeit en verbloemt, avontst' huis komende niet weten kan
en de kleenſte voorſpoedt of de minſte wat hem des anderen daegs nakende is.
overwinning, hier of daer op de vyanden Hy wort aengezien voor den grootſten
behaelt , oneindigh uitgemeten. Zulk Heer, en is ondertuſſchen de grootſte
doen brengt dezen Miniſter in ſtaet om ſlaef van 't Ryk, noit ruſt genietende,
zyn huis groot te maken, en zyne vrien en altydt vreezende dat hem iemant by
den aen de voornaemſte bedieningen des den Vorſteen voordeelafmagh zien. Hoe
Ryx te helpen: om welke te begunſtigen hy het ook make, of niet, hy kan al de
hy uit een lichte oirzaek meenigmael den werrelt niet behagen : en het minſte na
eenen of anderen Chan, of

bewindſman deel, dat het Ryk overkomt, wort op
ºº,rekening geſtelt.

uit zyne bediening ſchopt, om de plaets

in te ruimen voor dien hy vorderen wil.
ie aen hem volgt is de Koertſe basje, ov
#..
En dit valt hem niet zwaer, dewyl'er by dat is , Hooft of overſte van de
na niemant in dit Ryk recht in zyn ſchoe met welken naem genoemt worden de ten.
nen gaet. Wederom zal hy andere Lant ſoldaten, die uit eenige oude Turxe ſtam
of ſtedevoogden, of bedienaren van groo men van herders, die hier en daer met

#

te ampten, welker plaetſen hy nogh niet hunne tenten en vee ganſch Perſie door
wil geledigt hebben, of wien hy genegen zwerven, gekoren worden. Deze krygſ
is, omdat ze hem heimelyk de handen vul knegten zyn alle ruiters, die pyl en boogh

#

wapenen voeren.
len, ongemeene gunſt bewyzen, en door ve:
zyn gezagh bezorgen, dat hun van 's Ko
a dezen volgt de Koeler-Agazie, dat
nings wegen. Eerkleederen gezonden is Heer, of algemeen # #worden, gevende dan den laſt van die ge ſlaven, zoo Georgiaenſche, als andere ſlaven.
ſchenken wech te brengen aen zyne die witte. Alle deze zyn gekogt, of voor

naren, die deze gunſt in plaets van gaedje geſchenken ontfangen, en voeren mede,

genieten, dewyl zy voor zulk brengen als de vorige, pyl en boogh te paerde:
zoo rykelyk beloont worden, dat anderen zoodatze ook voor ſoldaten verſtrekken,
hun dat benyden. Deze geſchenken van Zynde deze ſoort van krygſluiden eerſt
eere worden al veel door de Chans, Sul ingevoert ten tyde van Abbaas dengrooten.
tans, Waſiers, en andere bewintſluiden Nu volgt de Tufenkiſſ-Agaſf, dat is,
onder de hant door gelt en andere midde Overſte der Muſquettiers, die alle uit#
len bekuipt, om hunne onderdanen hier ſterke en forſe boeren en ambagtſluiden #
door des te beter in dwang te houden. gekoren worden.

Alsze te velde trek- ren.

Want deze durven niet klagen over het ken, rydenze even als onze dragonders te

gewelt, en afperſingen, die zy lyden, paert, en ſtygen af op het genaken des
als ze zien dat hun overſte zoo diep in 's vyants, en vegten dus te voet. Dit krygſ
Konings gunſt ſtaet, dat hy met een eer volk is ook eerſt op de baen gebragt door
kleedt door hem beſchonken is. Op de Abbaas den grooten.

ze wyze leeft de Attemaed Douleth in een! Over deze drie Krygſoverſten is voor
gedurigh gewoel, bevorderende de zaken dezen een Siphaſalaar of vaſte opperbevel
van den eenen, en ſtuitende die van den hebber geweeſt : dogh nu ziet men het

anderen, al naer hy uit haet of genegen
heit tot dezen of genen gedreven wort,
of naer het voordeel, dat hy hier uit be
jaegt, hem voorſchryft. Evenwel, ge

af met eenen Serdaer, of Krygshooft ,
die voor eenentydt gekoren wort, wan
neer een krygſtogt op handen is, en in

die bedieninge blyft zoo lang de heirtogt

lyk ik gezegt heb, is hy noit geruſt, kun duurt, en langer niet, wordende voor
nende zich van niemants trou byna verze Zynen dienſt met buitengewoon loon be
keren: dewyl iemant, dien hy de grootſte ſchonken.
gunſt bewezen heeft, dikwyls de eerſte Nu komt de Nazir , of oppergezag- Gezag
is, die hem op 't lyf valt, zoo hy maer hebber van alle de werreltlyke # # #
gewaer wort dat eenige dwarſdrift der Konings, die het onderhouden der zelve # #
Fortuin dezen ſtaetſman in onzekerheit

Trotſ
loosheit
der Per

ſianen.

bezorgt, en het bewint heeft over alle de #
begint te ſtellen. Ja de ontrou en on Gaſtos van 't Hof.
dankbaerheit is in dit lant zoo groot, dat
Onder hem zyn de Mierſjichaer baſje, opper
de kinders zelf hunnen eigen Vader, in of opperſte Jagermeeſter, en de Mie-jager
dien 't de Koning gebiet, d'ooren, neus, rachor basje , of opperſte ſtalmeeſter.
##
en hals zullen aflnyden, als ze maer hoop Buiten deze voorgaende rekent men"
ook
V 3
-
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Bewints ook
onder dedat
voornaemſte
grooten
den dendrempel in grootcn getale gereetftaen,
Diwaenbegie,
is, Heer van
den Di
Gebeurt het dat de Gezanten op voor-inleiding
" van of de Gerechtskamer. Onder wiens gaenden laſt des Konings in de Mazils der Ge
man der

Gerechtbank geſtelt zyn vier voorname verſchynen, dan neemt hy hen by den"
Zaken, als Tandenbreuk, Blintmaking, arm, en brengt hen voor den Vorſt, die

Maegdefchennis, en Manflag. Alle min van hun de eerbiedeniſſen ontfangt. Dan
ğa van den brengt deze drempel-of kamerheer hen
Deroga der plaets, dacrze voorvallen. weder te rug, en wyſt hun de plaets,daer
Buiten dit worden voor dezen Diwaenbe men oordeelt dat ze zitten mogen, zoo
gie afgedaen alle burgerlyke en feitelyke hun anders het zitten wort toegeſtaen.
geſchillen, die de groote Gouverneurs en Ook is er een Megter of kamerling, Kamer.
die in de Mazilis medeftaende oppaft, heb ling
andere amptenaers betreffen.
Onder degroote bewintfluiden behoort bende een tas op zyde, waer in hy eenige
tegen
Rek#n- ook geſtelt te worden de Muſlauſie Eime neufdocken, cen üurwerk,
meeſter malick , of de Meeſter der Rekeningen gift, en ſlaepkruidery heeft, om den
en financien: tot welke een kamer opge Koning daer van of op zyn begeren, of
recht is, waer in rekening gehouden wort als het de noot vereiſcht, ...
van 's Konings byzonder Krygsvolk, en Ook heeft hy het opzigt over alle kleede
andere dienaren, ook van de landvoog ren, die de Koning dagelyx aentrekt, om
dyen, die de Begler-begies, de Chans en º zyn gebodt daer mede gereedt te zyn.
Sultans, tot onderhout hunner hoven en y is gemeenlyk gefneden, omdat hy den
ſtaet beheerſchen. Hier uit evenwel zyn Koning ſomtyts tot in de Haram toe vol
zy gehouden een zeker getal ſoldaten op gen moet. Hier door heeft hy meeſten-Zyn
zekere ſoldye te onderhouden, en alle ja yt het oor van den Vort, en uit dien;; *
ren een geſchatte vereering voor den Ko hoofde een groot gezagh en vermogen. "
Hier onder moet niet verzwegen wor
ning uit te maken, blyvende het overige
der inkomſten voor hun, behalven dat den de Beglerbegie, dat in het Turx zoo
nogh eenige der zelve voor den Koning veel is, als Heer der heeren. Want hier
uitgezondert worden.
door verſtaet men eenen Lantvoogt , die
Nu ſtaet my te noemen den Muſtaphte het bewint heeft over een groot en aen
Opziener Chaſa of opperſten opziener van de {. merkelyk lantſchap, de kroon toebehoo
onder zyn
: mers der Rekeningen en Financien, waer rende. Dees heeft
mer: inrekeningenaentekening gehouden wort opzicht eenige Chaan of Sultanſchappen,
van 's Konings byzondere Heerlykyen, en geniet tot onderhout van zynen (taet
dere mildaden faen ten

º

5.

en verdere inkomften, die tot onderhou en hof, even als een Heer, alle de inkom

dinge van het Hofbehooren.
ſten van die landen, waer over hy eigent
Nu volgt de Waacka-nuwtes , of ſchry lyk geltelt is, buiten eenige, die tot on
verder voorvallende zaken, die alles van derhout van 's Konings hof en krygftroe
dagh tot dagh aentekent, wat of in 't Hof, pen uitgezondert zyn. Buiten de onder
ofin hetgeheele Ryk, en de aengrenzende danigheit, waer toe hy als een onderzaet
-

landen voorvalt.
Lyfart-

(en ,

gehouden is,is hy tot geenen anderen dienſt

Voorheen waren de Numeſtijum-Baſes
of opperfte Lyfartfen in hooge ach
ting by den Koning, wiens levenſloop
zy in veele dingen bepaelden. Maer nu
is hun gezagh vry vermindert. Alle deze
gemelde heeren zitten in de Mazilis. En
buiten hen zyn er veele, die ſtaen, onder
welke de voornaemſte is de Sjs-jck-agaſi
baje, of hooft der drempelheeren , by

opperme ons gemeenlyk Poortier of

Deurwachter

verbonden. Alleen moet hy een zeker en

bepaelt getal van krygſluiden tot dienſt
des Ryx onderhouden, en jaerlyx een ge
zet geſchenk voor den Koning uitmaken.
Die gelyke Lantvoogdyen zyner nu in Land.

dit Ryk tot 15 of 16 in getal. Deze be-#
diening en zyn van zulk een aenzien, dat"
de perſonaedjen, die ze bekleeden, in 's
Konings Mazilis hunnen rang hebben ag

ter den Toefentkji-agafi aen d'eene, of

genoemt. Het ampt van dezen betaet achter den Nazir voor den Mieri-Sjikaer
wachet hier in, dat hy alles reguleert in de Mazi basje aen de andere zyde.
lis, ftellende een yder, die daer toegela Van deze Amptenaren verſchillen zeer chans.
ten is, in zynen rang, en ſchikkende al weinigh de Chaans en Sultaans , gelyk Sultaan"
wat daer tot fieraet en nootwendigheit deze beide ook van elkander nergens an

Deur

vereiſcht wort.

Deze ſtaet den meeſten

ders in verſchillen , als dat een Chaan
tydt door met eenen gejuweelden ſtaf in hooger rangh en aenzien boven den an

de hant , hebbende zyne oogen geſtadigh deren heeft. Maer met eenen Beglerbe
op den Koninggeveſtigt, om op zyn wen gie komen ze hier in over een, dat zy
ken alle bevelen aenſtonts uit te voeren. mede trekken de inkomſten der landen,

Indien de laſt des Konings zich maer uit daer zy over geftelt zyn: gelyk zy ook,
ſtrekt tot binnen in de plaets, volbrengt als de gemelde, een zekergetal van Krygs
hy dien in perfoon, anders door zyne ja volk ten dienfte van 't Ryk te onderhou
fouwels, of deurwaerders, die daer aen |den hebben. Anderſins is de bediening
V2Il
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van eenen Begler-begie grooter en aen Dezen zelven titel voeren ook de Hoof
zienlyker : behalven dat d'andere twee den der kleene dorpen, die daer het zelve hoofden,
Porp,
ſomtyts onder het opzicht van zulk eenen lampt waernemen, dat de Calantaaren
grooten Lantvoogt ſtaen. Want beide bekleedeninde vlekken en groote dorpen,
zynze ook
met elkander alle ja Deze Dorphoofden voeren ook den titel
ren een vaſtgeſtelde ſchenkaedje naer het van Rajies, of Regenten.
Hof af te vaerdigen.
Wederom is van eenigh meerder aen Siagban
De Derwaſiers zyn ook Gouverneurs, zien het ampt van Stagbandar, wiens werk dars.
dogh alleen over 's Konings byzondere beſtaet in het vorderen van alle de haven
heerlykyen, geſchikt tot onderhout van of zeetollen der koopmanſchappen, die
het Koninglyke hof en de byzondere ſol in-en uitgevoert worden, en daer van net
daterye. Dus zynze geſtelt om de beſtie te rekening te houden, en die te laten toe
ring dezer landen te regelen, en in goede komen aen den Muſtophie-Chaſſa hierbo
orde alles te houden, # hier ne ven gemelt, die ze dan in zyne boeken
vens de zorge over de inzameling en het intekent, dewyl het vorderen van dit gelt
verder waernemen dier inkomſten. Hier geſchikt is voor het Koninglyke Hof.

#n

Derwa
ſiers.

voor trekken ze alleen een ſekere ſomme

Deze Tolmeeſters genieten voor hunnen Tolmeeſ.

hun toegelegt, of een gedeelte der in dienſt alleen een vaſte bepaelde gaedje, ters.
komſten, ofte een bepaelt wedde. Waer zonder dat ze deel hebben aen eenige ge
uit zy dan mede jaerlyx een vaſte ſchen rechtigheit of inkomſt van den tol, ge

kaedje aen den Koning moeten uitkeeren. lyk ſomtyts in andere ampten wel gebrui
Derro

ga CS •

In zommige plaetſen heeft men ook kelyk is.

Men plagh dit ampt maer voor

Gouverneurs, die Derrogaes genoemt wor een jaer te doen bekleeden van een per
den. Deze zyn van veel minder aenzien ſoon alleen, en bragt het jaer op jaer op
dan de vorige. Dogh in de groote ſteden, een ander over. Maer nu worden deze
als Spahan en andere, bekleedenze een tollen verpagt voor 6 of 8 agtereenvol
ampt, dat veel gemeenſchap heeft met het gende jaren, en langer: en dat welgemeen
Schoutſampt in onze ſteden.

Want hun lyk ontrent voor vier en twintigh dui
voornaemſte werk is, de plaetſen, waer zent Thomans of ruim tien tonnen gouts,
OV'er # geſtelt zyn, te hoeden tegen den
en agt en twintigh duizent Thomans of
inbreuk van moetwil en alle ongeregelt ſchaers twaelf tonnen goutsyder jaer.
heden. In het oefenen van hun ampt Nu is er nogh een aenzienlyk ampte-Prins der

behoeven zy niemant te kennen, vattende naer, die genoemt wort Meliktu-ziziaer, #ePlui
alle miſdadigen, die onder de ſtreek huns dat is, Prins der Koopluiden, dus geti
CIl.

Calan
taers,

gebiedts behooren, zonder onderſcheit telt, om dat voor hem alle geſchillen ko
aen, en ſtraffende hen, als het de zaek men, die den koophandel betreffen, en
vereiſcht, aen den lyve: gelyk zy ook het van hem moeten geeffent worden. Hy
genot der boeten naer zich nemen van de heeft ook het gezagh over de weveryen,
genen, die de wetten overtreden hebben. en kleermakeryen des Konings onder hoo
Beneden hen zyn de Calantaars, dat in ger opzicht van den Nazir. Ook bezorgt

out Perſiaenſch zoo veel zeggen wil, als hy alle nootlykheden van ſtoffen, en wat
Hoofden der Gemeente.

Deze hebben meer de Koning van doen heeft. Dus
onder dezen titel het gebiet over een vlek, ſtaen ook onder zyn opzicht de luiden,
of groot dorp. , Dogh in groote ſteden die tot bezorginge vanzodanige goederen,
zyn ze alleen geſtelt over de geheele ge zyde, en andere waren, hun van wegen
meente, of een gedeelte daer van. Hun den Koning medegegeven, in andere af
bediening beſtaet hier in, dat ze de luiden, gelegene landen verkoopmanſchappen.
die onder hun geſtelt zyn, beſchermen Nu volgen de Raachdaaers, of opzie Opzie
ners der

voor ongelyk en geweldenarye, hun zaek ners der wegen, daer men dikwyls mede wegen.
opnemen, en voor alle Gerechtsbanken te doen heeft. Hun werk beſtaet meeſt
voortzetten. Zy ſchikken ook de ge hierin, dat ze de wegen, tot eene zeke
meene en ongemeene laſten en ſchattingen, re lengte uitgebreit, tegens een zekere
verdeelende de ſommen, die opgebragt ſomme gelts pachten, en uit dien hoofde
moeten worden, naer het vermogen van de daer toe ſtaende gerechtigheit van het
elken inwooner, en bezorgende dat dit doorvoeren der koopmanſchappen, die
gelt te zyner tydt behoorlyk opgebragt, Raagdarie genaemt worden, invorderen,
en daer het behoorlyk is , uitgekeert ontfangen, en rekening daer van houden
worde.
Hier nevens zyn ze volgens uitdrukkelyk
Deze hebben onder zich de Ked-cho gebodt des Ryx gehouden de wegen te
Wyk
meeſters. daes, of Wykmeeſters, die hunne ge veiligen, en alle goederen, die binnen de
boden en ordres in hunne wyken te wer palen hunner gezaghebberye geſtolen of

ke ſtellen, en voorts hun eigen wykvolk gerooft zyn, op te ſporen, en de waerde
byna op dezelve wyze beſchermen en daer van, zoo ze die niet mogen vinden,

voorſtaen, en de ſchattingen en opgeleg den eigenaren of hunne gemagtigden uit
te keeren. Waerom ze ook integendeel,
de laſten reguleren en invorderen.
als
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als ze de goederen vinden, een derde decl' in de keure dezer gezanten , of ze hunne
der zelve naer zich ſtryken , en het ove nootlykheden willen laten halen uit 's Ko
16o

rige den eigenaren weder ter hant ſtellen. nings magazynen, of dagelyx, ofeenmacl
Hierom moeten zy op eige koſten eenige ter weke de waerde dezer dingen in gelt
luiden in dienſt houden, om hen, gewa ontfangen, en dat naer hun eigen wel
pent met houwers, mosketten, en ander gevallen ter markt beſteden , en dus
geweer, te laten kruiſſen door het bereik hunne ſpyzen naer hunne manier en zin

van hun quartier by nacht en by ontyde, lykheit laten bereiden.

Hy brengt ook
om hier door, zoo veel mogelyk is, alle hunne verzoeken en begeerten aen den

ſtruikrooveryen te ontdekken en te wee Attemaed douleth over, en wie verder
Slappe
tucht.

ren. Deze orde is hier toe geſtelt: maer met hem tot het afdoen hunner zaken
het ware te wenſchen dat ze wat beter op mogten gelaft zyn: waer van hy dan het
gevolgt wierde. Dan zouden alle wegen behoorlyke bericht terug brengt, en hun
vry wat veiliger zyn, dan ik ze nu bevon in alles de helpende hant biet. Hy geeft
den hebbe.
ook den Ambaſſadeuren en Envoyees nu

In de groote en naemhaftige kafteelen en dan een bezock, onderhoudende hen
en ſterkten, als van Ormus, Kandelaer, met hoffelyke redenen, om by die gele
en andere, is een Bevelhebber, die daer genheit te hooren wat ze voor hebben,
Slotvoog- onder

den titel van Koetewael of Slotwoogt en welk de eigentlyke reden is van hunne
den. " het bewint voert. Zyn gebiet is gemeen komſt en verblyf aen dit hof Waer van
lyk niet volftrekt, maer onder den Gou hy dan kennis geeft aen den Attemaed
verneur van de lantftreek , die daer is. douleth , en de andere Grooten die hier

Wacht-

Met dit woort van Koetewael betekenenze toe gebezigt worden. Alsze ook voor

#n, ook een Wachthooft , wiens bedienden den Koning of zyncn eerſten Hofraedt te
door alle de ſtratenden ganſchennagt door verſchynen hebben, geleid hy hen ten
kruiſſen moeten, om alle wanorde, ſtroo hove, en brengt hen, na het ontfangen
peryen, en dieveryen voor te komen of van hun afſcheit , weder van daer naer
te beletten, en de handdadigen by den kop hunne woning, indien ze luiden zyn van
te vatten. Hoedanigh een amptenaer te ſoorte, of ten minſte van hun daer voor
Spahan en in meer andere Perſiaenſche gehouden worden. Maer indien het komt

ſteden met den naem van Aghdaas be te gebeuren, dat eenige aenzienlyke ge
kent is.

zanten van den Turxen Keizer, of den

opzienet . Ik moſt niet vergeten te ſpreken van Koning van Hindoſtan, en andere Maho
iſia. den A4uhhte/ib , of algemeenen Opziener metaentche Mogentheden, die in magt
: over den marktgangh. Dees regelt den uit(teken, aen dit hof verfchynen, wort
prys der eetwaren, en anderen huiſſelyken boven dezen Mehmandaar-basje nogh een
voorraedt, nevens het verkoopen allergoe

ander hooger dienaer uit de Ryxgrooten

deren, die op de markt komen. Ook let aengefielt, om voor Hofmeefter en vry
hy op de maten en gewichten, opdat ze houder van zulk eenen gezant te dienen,
naer behoorlyke zwaerte en grootte mo- en te doen al het gene de Mehmandaar
gen gemaekt en gebruikt worden. Hier basje aen mindere gezanten gewoon is te
om onderzoekt hy dikwyls zelf in perſoon doen.
het meet-en weegtuig der winkels, en

Het Hof heeft ook zynen Mamaar-bas-opper

andere verkoophuizen, en ſtraft de genen, je, of Opperboumeeſter, die alle de be-boumeeſ
die ſchuldigh aen bedrogh bevonden wor ſtckken der gebouwen, die de
den , aen ãº lyve. Van hem wort ook voorneemt te ſtichten, ontwerpt en af
dagelyx geſtelt de prys der eetbare en on trekt, en tot volkomenheit doet brengen,
eetbare waren. Hier van brengt hy de Deze is ook algemeen ſchatter der huizen
lyſt, vooraf met zyn zegel beveſtigt, aen en woningen, die meeſt verkogt worden
des Konings poort, opdat de nootlykhe tot zulk eenen prys, als hy'er op geſtelt
den voor het Hof daer naer mogen be heeft, om daer mede af te ſnyden het recht,
taelt, en in rekeningh gebragt worden. dat eenigen mogten meenen te hebben om
Nu moeten wy ſpreken van den A4eh zodanigen koop te vernietigen, als wa
mandaar-basje , dewyl veele uitheemfChe renze der koopmanſchappe niet kundigh
menſchen hier komende met hem te doen genoegh , en derhalven daer in bedrogen

*

Hofmeeſ hebben. Deze is zoo veel als Hofmeeſter, geweeſt. Want de Mahometaenſche wet

“

onthalende de vremde Staetdienaers, die ten brengen mede dat zulk een koop, als

aen dit hof komen. Zyn werk is ook de de kooper voorgeeft door onkunde be
Gezanten der Chriſten Vorſten, en andere drogen te zyn geweeſt, kan te niet ge

Mogentheden , ook die van kleene Ma daen worden, zoo de prys door den alge

hometaenſche prinſen, en Afgezondenen, meenen Schatmeeſter
die alle by dit hof in eenen gelyken graed op geſtelt is geweeſt.
geſtelt worden, van daeglyx onderhout,

te voren daer niet

Dus verre betreft ons verhael de wer

voeragie, eetwaren, en anderen huiſſely reltlyke Grooten.

Onder de Geeftelyke

ken voorraedt te verzien. Dogh het ſtaet ſtellen wy cerſt den Zedder, die de be
ſchik
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ſchikking en het bewint over alle geeſte ven aen Vorſten of Heeren, die niet an
lyke goederen heeft. Deze bediening plagh ders beoogen dan de vermakelykhedende
door een eenigh perſoon bekleedt te wor zer werrelt, en het voldoen hunner luſ

den. Dogh de overledene Koning Sulle ten, zonder oit eenige opmerking te heb
moen heeft dit ampt in twee deelen ge ben op den ſtaet hunner ziel, of op de
ſpliſt. Zoo dat de Zedder Memalick nu kenniſſe van Godt en zich zelf, of te zoe
alleen het opzigt heeft over goederen, die ken naerden rechten wegh, die de vroo
van byzonderen, en de Zedder Chas over men tot het ceuwigh leven leidt.
goederen , , die van de Koningen van Deze agting van wysheit en heiligheit,
Perſie aen de Geeſtelykheit by uiterſten die al het volk vervoert, doet veelen der
wille gemaekt zyn. Deze beide hebben geeſtelyken den wegh van geveinſtheitin
elk in hun huis een Gerechtsbank, waer ſlaen, om de oogen en zinnen der gemeen

voor alle burgerlyke geſchillen geëffent, te te bedriegen. Gedreven dan van deze Huiche:
en volgensZy
hetbegeven
Geeſtelyk
hoogheit
en uitſtekentheit
##
worden.
ookRecht
meeſt bepaelt|zucht
alle de nen zytotzich
zeer voor
het gezicht pydes geeitely
ken.
geeſtelyke ampten, als dat van Sjeicheliſ volx, en ſchuwen alle eere en glorie, op
laan , en Kasje-mutewelli, of Opziener dat die, gelyk het gaet , hen te lichter
der Kerken en gewyde begraefplaetſen, volgen zoude, veragtende dus met uiter
en wat des meer is.

Zoodat hun bedie

lyken afkeer het geen zy meeſt beoogen.

ning van zoo groot een aenzien is, dat Dus ſchynt hun niets buiten het hemelſche

zy in 's Konings Mazilis verſchynende ter harte te gaen. Waerom zy in hun
hunne plaets boven den Attemaad douleth
nemen. De Sjeich-eliſlaan en Kazie ver
ſchillen weinig in het beſtieren der gelt
middelen: uitgezeit dat de eerſte van hoo
ger rang is dan de laetſte. Deze ampten
zyn geſchikt naer de mate van eene en
zelve natuur, opdat de amptenaers het
oog op elkander, en zich zelven in hun
nen plicht zouden houden. Beide heb
benze in huis een vierſchaer , voor welke
alle burgerlyke geſchillen volgens het geeſ
telyk recht behandelt, en afgedaen wor
den: gelyk alle acten en inſtrumenten van

huis een meenigte van leerlingen naer zich
trekken, om hen in de hemelſche din

gen te onderwyzen. En opdat hun yver
te meer blyke, oefenen en behandelen
zy de jeugt, hoe dom zy ſomtyts wezen
magh, met een doorſtaende gedult, zyn
de altydt zich zelven even gelyk, goeder

tieren, zachtzinnigh, ſpraékzaem, zon
der echter veele woorden te gebruiken,
die nogtans wel gegront moeten ſchynen,
en zwemen naer heiligheit. Hun ge Hun ge
waedt is wit van verwe en ſtoffe, gemaekt #
van kameelen of bokkenhaer. Op het
-

-

# onder de menſchen voorval hooft hebben ze gemeenlyk eenen groo

Wetge
leerde.

Zyn,

lende daer gepaſſeert worden. Ook moe ten en breeden witten tulband , waer uit
ten alle mandamenten en andere ſchriften un aengezicht zich zeer ſchrael en mager
van belangen geauthentiſeert worden door vertoont. Ryden ze ook uit, zy voeren
luttel ſtaets, hebbende maer ontrent zich
eenen dezer geeſtelyke Rechteren.
Boven alle de Geeſtelyken ſteekt uit de eenen dienaer, die voor hun paert of muil
Muzifehid, of wetgeleerde, die ten op loopt, nevens eenen, die hun een boek
zichte van zyn ampt van al het volk zon nadraegt. Dus treden ze geſtadigh ſtap
der iemants tegenzeggen voor doorgeleert voor ſtap voort, houdende de oogen zeer
en heiligh gehouden wort. Deze heeft zedigh naer de aerdegeſlagen. Veel ver
niet alleen het gezag van alle de gevallen toonen zy zich in de Kerken, om daer
vangewiſſe en het geloof te bepalen, maer hunne gebeden te ſtorten met veele plech
ook van den Alkoran en Hadjes van hun tigheden, en uiterlyk bewys van eenen
nen Profeet en Imanen uit te leggen. Ja opgetogen geeſt. Na het volbrengen der

de eerbiedigheit, die men hem toedraegt, gebeden ziet men hen dan gaen naer eenen

#n. ſtygt zoo hoogh, dat de ſchriftgeleerden hoek des tempels, daer ze ettelyke uren
zich niet ontzien te zeggen, dat de rege
ring der Mahometanen hem toekomt, en
de Koning niet anders is dan een uitvoer
der der bevelen van hem : op wiens laſt

hy alleen het zwaert draegt, dat hy tegen

overbrengen met de kinderen te catechi
ſeren, en hun heilige leſſen in te ſcherpen,
ook predikaetſien en
voor de
gemeente te doen. Langs dezen wegh
van geveinſtheit en ſchynheiligheit bezei
len ze het geen ze beſtevent hebben, en
gewonnen hebbende de algemeene toe
ſtemminge des volx zien ze aen zich zulk
een hoogagtbaer ampt opgedragen. De

"E:

alle hartnekkigen en ongehoorzamen trek
ken moet, zonder dat hy van zich zelf
iet magh uitrechten. Van dit zeggen
brengen ze voor reden by , dat de ware
geleid worden door de God gemeente dus aen hun ſnoer hebbende,
delyke beſtieringe , en dat deze aen den worden ze zelf ontzaggelyk voor de Ko
Muzifehid geopenbaert wort in het afwe ningen, die zich niet zouden vermeten
zen van eenen Imaen. Teweten zy hou eenige verandering in den godtsdienſt te
den voor eene onmogelyke zake dat Godt brengen, of iets te beſtaen dat daer mede
zynen wil en begeerte zou te kennen ge lſtrydigh zyn zou, uit vreeze van door dit
X
geeſ

#
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Hun vet.
geeſtelyk hooft daer in geſtuit te zullen|digh, zich latende veel voorſtaen, en WAĆ[lt.

En zeker daer ontbreken gee-hoogh van zich zelf gevoelende, mydigh#
ne voorbeelden, die dit kunnen bewaer-look en afgunſtigh uittermaten, ſchoon
worden.

heden. is,Eendatzeker
van hunalsgroot
voor
het ſchyn
oogh van
hunner
vyanden,
aenzien
men blyk
hun toelaet,
ze in evenwel
aen wie ze
eenen
groote
vrient- Gesink
heit,
's Konings Mazilis verichypen 2 te gaenſchap toonen, als ze hun ontmoeten, hoe
zitten in eeneen zelve ſtreek maeſtdenko: zeer ze in hun hart op hen gebeten zyn,

ning, uitgezeit dat'er ccnige ſchredentuſ

en hoe zwart ze hen in hun afwezen af

fchen beide zyn.
Dus is het met de

maelen. Op dit veinzen en ontveinzenver

Geeſtelykheit gele-ſtaen zy zich zoo meeſterlyk, dat men
#Hou-gen. Het Hof weder, en de Kizilbasje, hen by een ziende zweren zou dat er eene

Volk van
Wer,

of 't volk van den houwer is anders geaert: broedèrlyke genegenheit tuffchen hen
-

Voorts zynze breet weidende in
* De Hovelingen geven blyken van groote | was.
hunnen eigen lof, dienze hooghophalen,

Ä hoffeykhºe, dogh alleen met de tong,

gen.

die geweldigh van het hart verſchilt,

dat

als ware de ganſche werrelt bewuſt van

alleen gezet is op welluſt en vermack. hunne verdienſten. Schynheilig zynze Enhư:
Welluſtigh zeker zyn ze op alle wyzen, ook boven maten, en ſpelen de rol van chelar),
genegen ook tot pracht van

klecderen , luiden, die zich van de werrelt afgetrok

paerden, en dienaren, en h ierom gretigh |ken hebbende niets in den mont hebben
dan de broosheit des menfchelykenlevens,
naer
vereeringen,
welke zy voor
niemant
iets goedtszonder
zullen uitwerken.
Van en het eeuwigh zaligh leven hier boven.
beleeftheit anders vol op. Men vint hen Ondertuſſchen ſpattenze in alle dartelheit
geilheit uit, zoodatze zelf in onnatuur
ook nederigh jegens de genen, van wie ze en
lyke
onkuisheden zich vergrypen. Onder
wat verwachten. En zoo hun iemant in

den wegh is 3,9f ſtaet ma" iets, dat zy dit alles betrachten ze egter de agting der
voor zich zelf begeren, vatten ze eenen

menſchen, die ze door zulk eene geveinſt

doodelyken haet tegen hem op, en kry heit en zedigheit zich zoeken te eige
genze hem zoo verre en 't wankelen, dat nen. Andere volkeren hatenze als de peft,
hy'er onder moet, vallen ze alle te gelyk vooral de Chriſtenen van Europe, en die
op hem aen met cene verwoedheit cn on afgeſcheiden zyn van hunnen Godtsdienſt:
barmhartigheit, die met de menſchelyk zoodat voor onzen landaert niet veiligh

heit niet över eente brengenis. Dan Wort zou zyn in dat Ryk zich op te houden,
alles opgehaelt wat hem ſchade doen kan, indien het burgerlyk Recht deze menſchen
al wat goedt in hem is wort # # niet wederhielt.

noemt,
en deſchendigh
fraeiſte gaven,
die #y "ezit, worden
mifverwt. Einde

Onder het gemeene volk gaet het woe
keren en ſchacheren wakker in zwang,

zulk eene onbeſchaemtheit, dat het
lyk men ruſt niet; vóordat hy geheel ten met
naeulyx te zeggen is. Men vint onder al
val gebragt is. In tegendeel bereikt iemant le menſchen goede en quade: zoo ook
den top van groot aenzien en ee", dien
vleienze, en eeren hem , als eenen, die hier. Maer de meeſte Perſianen zyndoor
in volmaaktheit niemant zich gelyk heeft. gaens ondankbaer, en zonder ſchaemte.
Maer
aert openbaert
zichampten
weder,ftoot.
zoo Den staet van Perfic magh men in tal-sas na
dra dehun
Koning
hcm uit7yne
gemeen vergelyken met dien van Europe; Perie.
Dan vallen ze aenſtonts aen het laſteren beſtaende de menſchen in drie ſoorten ,
waer van die
de eerſte
zynzyn
de luiden
en beſchuldigen
van verheven
hem, dienhadden.
ze evenEn
te houwer,
zoo veel
als byvan
onsden
de
voren
hemelhoogh
die de meefte weldaden van hem ontfan Adel, de tweede, die van de penne (want
en hebben, Zyn veeltydts de vinnigitein dus onderſcheit men hier deze ſoorten)

É.Vante de
vervolgen
en te
plagen.
luiden van
letteren,
Luiden
van lette
l CIl,

dat is te zeggen van de wet of het Gerecht;
of van de

n, gelyk men hierzegº is ook niet veel

de derde koopluiden, ambagtſluiden, en
gemeene.

iofstę zeggen. Zyzyn meeſt al hoovaer
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Doot en begraeffenis des Konings van Perſie. Hoedanigheden
van den tegenwoordigh regerenden Koning. Zyne afbeel
ding. Dragt der Perſiaenſche mannen en vrouwen.
Y dus verre gekomen in het be
ſchryven der zaken van Perſie
luſt, eer ik tot andere dingen
overga, aen myn verhael te hechten de
begraeffeniſſe des jongſt overleden Ko
nings, wiens doot voorviel op den 29 van

Julius in den jare 1694, nadat hy den ou
derdom van 48 jaren bereikt, en 29 jaren
geregeert had. Men moet hier aenmer
ken dat in Perſie noit iets vernomen word

van het afſterven eens Konings, voordat

de nieuwe op den troon geveſtigt is. Waer
om het als iet wonders

#,

geleiden, en keerden nogh den zelven
avont binnen 't Hof, waer van zy de
poorten zelfs bewaerden tot voorkoming
van eenigen oproer : dewyl door de ver
ſcheidenheit der natien, die hier zyn,
lichtelyk eenige beroerte ontſtaen kan.
Ondertuſſchen hadden de Ryxraden naer
hunne bygeloovigheit, waer onder miſ
ſchien hun eigen belang ſchuilt, alle de
ſtarrekundigen der ſtadt zich doen verbin
den by geſchrift, dat ze eenparigh hun
een goedt uur, waer in geen quaedt voor

dat de teken beſpeurt wert, zouden komen voor

Doot des Koning Sulemoen zoo ras den geeſt niet ſtellen, opdatze daer op den niewen Ko
Konings. # had, of de mare van zyn overly ningh kroonen mogten, die onderre
en verſpreidde zich aenſtonts wyt en zynde van zulk een uur, dat niets quaedts
zydt door de losheit der tonge van des voorſpelde, zich naer allen ſchyn zou dra
onvoor- Vorſten Lyfarts, die zyn overlyden aen gen naer hunnen zin, vooral in het begin

#

den dagh bragt, dat hem zoo euvel wert zyner regeringe. Middlerwylen zwegen

#en

afgenomen, dat een der

Hofraden hem

Lyfarts over dit ſnappen eenen oorbant gaf. Zon

alle trommels, trompetten, en ſpeeltui
#",
om den rou niet te ſtooren : tot dat

der toeven bezetten alle de Ryxheeren het

e zeſte dagh van Auguſtus aenquam,

# paleis, en ſtelden binnen en

waer op zy zich ongemeen lieten hooren,

buiten alom goede ordre. Want op het omdat op den nagt voor dien dagh het
eerſte gerucht van dit afſterven werden goede uur gevonden, en door de ſtarre
alle winkels en huizen uit vreeze voor op

wikkers bekent gemaekt was. Hier op Kroo

roer geſloten, en niemant van fatſoenlyke kroonden de Ryxraden den oudſten zoon # van
Zyn #k luiden op de ſtraten gevonden. De eerſte des overleden Konings, die even na de # :
" dagh van Auguſtus was nu gerezen, wan doot zyns Vaders uit het vrouwentimmer niñgh.
neer het lyk geſtelt wert op een kar, met in een ander vertrek geſloten was, ſtelden
zeer zwaer gout laken overtrokken, en hem op den troon, en worpen zich uit Vreugde
*

*

*

-

-

vervolgens uit het paleis naer eenen Tem eerbiedigheit voor zyne voeten. Strak #.
pel gevoert, die ruim een uur buiten de gingen alle winkels en huizen op, vier- bedreven.
ſtadt gelegen was, om van daer verder werken en vreugdevieren verlichtten alle
plaetſen. De nieuwe Koning Sultan Hoſ
naer Cohm gebragt, en by de
zyne voorvaders begraven te worden. ſen genaemt beſchonk des daegs na zyne
Alle de Grooten des Ryx volgden het lyk kroning de Grooten en voorname Hove
te voet, behalven alleen den Bewintſman lingen, die nogh met hunne geſcheurde
des Ryx, wiens naem was Mierſa Taher, kleederen liepen, met eerkleederen, en .
en een ander voornaem geeſtelyk perſoon, deed hen den rou afleggen. Tot teken
die beide om hunnen hoogen ouderdom van blyſchap lieten hier op de trommels
te paerde reden. Na hen volgden on zich hooren, dat veertigh dagen langh,
tallyke Schriftgeleerden, weenendealden gelyk in zulke gelegenheden de gewoon
wegh over, en hier onder klaegliederen te is, bleef duren.
zingende. Hier by zag men eene mee De Koning was toen drie of vieren
nigte van ſoldaten, die alle onder het ge twintigh jaren out, wel kleen van ge
leide van honderden van toortſen, die zon daente, maer fraei van wezen. Ik pynde
der te branden alleen rookten, op eene my, om hem verſcheide malen te zien,
ſtatelyke wyze het lyk tot den tempelge om zyne beelteniſſe my in het geheugen

K#

leidden. Toen men daer in gekomen was, te prenten, en op die wyze af te malen.
ſcheurden alle de Grooten, Schriftgeleer Ik ſchilderde hem dan af, en naer het
den, en ſoldaten hunne kleederen tot be oordeel van weinigen, dien ik de ſchildery
wys van rou, lieten yder eenen hunner vertoont heb, gelukte my myn werk.
vrienden of bloetverwanten in hunne

Hy was in zyn zomergewaedt, maer ik Zyn ſchil

plaets, om het lyk des nagts verder op te vond goedt hem in een ſtatelyker kleedt,"
X 2

dat
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dat een gevoederde pels is, te vertoonen.|hen uitgiet: zoo verre ook, dat de Ryx- º:
Hy is te kennen aen het juweel, dat hy|raden zich gedwongen vinden hen te ont ningh.
t

op zyn muts of mandiel draegt, waer uit
zich drie zwarte pluimtjes van reigersvederen vertoonen, Gy ziet de beelteniſſe
op No. 8f.
Zyn zin Zyn zinlykheit is geweldigh gevallen
lykheit.
op bouwen, herbouwen, en breken:

zien, en hun eere en onderdanigheit te
bewyzen, dat zeker hart valt voor luiden
van geboorte en aenzienlyken ſtaet, voor
al voor mannen, die eenen afkeer hebben

van alle vleieryen. Is er dan iemant onder
de Grooten, die zich hier naer niet weet

zoodat men rekent dat hy in tien jaren te ſchikken, hem hangt over 't hooft in
tydts, waer in hy de kroon bezeten heeft, ongunſt van den Koning te raken, en van
tuſſchen de 40 en 5o tonnen gouts met zyn ampt verlaten te worden.
timmeren geſpilt heeft. Evenwel koſt. Dit lot zeker viel voor weinige jaren te Ramp
hem het bouwen van Tuinen en luſthoven |beurt aen eenen Ruſtam-Chan, Georgiaen Ampte.
niets. Want wil hy hier of daer eenen van afkomſte. Dees, een der bequamſten,
cens

luſthof aenleggen, ſtrak wordt uit zynen|Beampten des Ryx, had eenen grooten af
naem alom uitgeroepen, dat des Konings keer van 's Konings onwetenheit. Wel

begeren is op zoodanigh een plaets zulk ke zoo verre ging, dat hy op zeker gaſt
een werk te ondernemen, en dat al wie mael zich niet ontzagh in tegenwoordig
hem bemint daer aen kan komen arbeiden.

heit der meeſte Ryxhofraden den Vorſt
Hier op ſchieten die van de wyken der zyne onbedrevenheit te verwyten. Gy
ſtadt, en omleggende dorpen, met hoo zyt, zeide hy, een Koning, die niets weet,
pen daer na toe, en vallen aen het wer noch oit iets leeren zult , toonende voorts
ken zonder loon daer voor te genieten. met alle zyne gebaerden, hoe zeer hem
Veele Grooten des Ryx zenden ook op verveelde langer in dienſt te zyn van zulk
hunne koften werkvolk om denbou voort

eenen Vorſt: ſchoon hy geen kleen ampt
te zetten. Nogh zyn de Armeniers ge aen het hof bekleedde, zynde algemeen
houden een zeker getal van menſchen op Veltheer des Konings, en hier by
hunne koſten daer by te zenden, of een lerbegie of Vorſt van Tebries, eene ſtadt

*.

gedeelte van 't werk te doen maken. Dit by de ouden bekent onder den naem van

weet ik, dat de groote Tuin, die gedu
rende myn verblyf in Perfie begon aenge
legt te worden, den Armeniers acnar
beitſloon gekoſt heeft 3oo toman, dat is
ontrent 1 zoooo gulden.
Geheel ook is hy gezet op vrouweren,

Tauris, by anderen onder den naem van

toom, waer door het Coroghroepen, of waer
ſchuwen, datyder zaluit den wegegaen, als
de Koning met zyne wyven aenkomt, niet
weinighin zwanggaet. Zulk een welluſtigh
leven, geenſins voegende aen eenen Vorſt,
die zulk een geweldighgebiet beheerſcht,

Zack zoo

-

Ecbatana, eertyts de hooftſtadt van Me
die. Over dit zeggen wert hem des daegs
daer aen het zegel afgehaelt, met laſt dat
hy zoude hebben in zyn huis te blyven.
Hy moſt gehoorzamen. Zyn vrienden
vierende hierin aenzyne luften den vollen ondertuſſchenbragten buiten zyn wetende

º: hy (tont om in gena

de aengenomen, en in zyn ampt herſtelt
te worden. Dit wert hem aengedient:
maer verre van eenige vreugde hier uit op

te vatten antwoordde hy zyne vrienden,
dat zy qualyk gedaen, en zich zyner niet

kan niet ſtrekken tot voordeel der Ryxza te moejen hadden, als die niet gezint wa
ken die hier door niet kunnen laten ver

-

loren te gaen. Hieruit ontſtaet ook ſlap op te volgen. Hy bleef dan buiten eenig
pc tucht, die alle booſwichten ongeſtraft bewint tot zyn doot toe.
laet : waer door de wegen, welker vei Terwyl ik in dit lant myn verblyf had, Andere
ligheit eertydts zoo geroemt wert in Per wedervoer in den jare 17o4 nog grooter ramp
ramp aen eenen Moeſſa-beek, een man"
fie, geheel onvryzyn.
Hier by komt dat hy zoo zeer ingeno van Armeniſche afkomſt, wiens Groot-#"
men is met de Geeſtelyken dat deze geheel vader Mahometaenſch geworden was. De
over hem heen zitten.

-

En niet minder

ze man wert door zyne groote bequaem

vat hebben op hem de Kapaters of ont heit wel haeſt gevordert, en geheven op
manden, een volk, dat een ſchandvlek eenen hoogen top van eere en aenzien.
der nature geworden, niet behoort be Geworden Beeger-begie of Vorſt der ge

º geacht te worden tot het beklee

-

re langer het hooft van zulk eenen Vorſt

melde ftadt Tebries, nadat hy te vooren

en eeniger ampten ofte waerdigheden. algeweeſt was Koelaer-agaſie, of Gene
Want wat zynze anders dan bewaerders rael der Serkaffiſche en Géorgiaenſchefla
der poppen, van het Harram, of vrou ven en ſoldaten des Konings, en andere
wenhuis, alleen geſchikt om de oneerlyke voorname bedieningen bekleet hadt, be
luſten des Konings op te wekken? Voorts vond hy zich op zekeren tydt binnen Spa
zynze om hunne mifmaektheit en ver han. De Koning van zyn komſt verwit
Geſnede- minktheit afzichtigh voor ydereen. Yder tigt , vraegde hem wat hy quam doen,
nen in een nogtans moet gedoogen dat de gene en zonder naer zyn antwoort te wachten,

groote genheit van den Vorſt zich mildelyk op beval hem te vertrekken naer zyn Vorſten
dom 2
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dom, en daer als Sardaar of Overſte van aenzienlyke perſoonen altydt onderſcheit
een heirleger zich te begeven naer Aſtar tuſſchen hen en anderen zien. Dus ver
abalt, eene ſtadt ontrent Maſanderan ge ſchillen in gewaet de krygsluiden, of lui
legen, om de Turckmannen te gaen be den van den houwer, van de luiden van
vechten, die gewoon zyn in die geweſten de penne, en zoo voort. Dus is het ook
te ſtroopen, en vee en menſchen met zich met de vrouwen gelegen, die hier in het
te ſlepen. Hy antwoordde den Koning, voorbeelt hunner mannen volgen. Tuſ
dat hy hem hierin niet konde te wille zyn, ſchen bejaerde en getroude vrouwen, en
dewyl hy wiſt dat de zaken aen het Hof jonge maegden ſchynt ook eenigh onder
niet naer behooren gingen, en verzekert ſcheit uit. My luſt eenen der voornaemſ-Afbeel
was, dat men hem na zyn vertrek ont te perſonen te vertoonen, eenen man na- dingh van
blooten zoude van alle zyne waerdigheden. melyk van de pen. Men zie No. 86. De #en
Het welk indien geſchieden moſt om den muts, die gy op zyn hooft ziet, wort#rbitteren haet zyner vyanden, had hy veel Mandiel genaemt. En daer van worden ſiaen.
liever dat het in zyne tegenwoordigheit allerhande gekoleurde ſoorten gedragen,
geſchiedde. Dit zette hy in grammen geſtreepte, doorwerkte met gout en zil
moede uit, en voegde daer meer redenen ver, ook wel heel witte. De geeſtelyken
by, weinig gepaſt naer den ſmaek des Ko inzonderheit dragen zeer groote mutſen,
nings. Waerom hy op den 6 van Sep dogh
die aerdigh
net ziet
gevlochten
zyn. #
Om kort
te gaen,enmen
in al hunne
tember uit zyne wooninge gehaelt, ge kleedingh een groote pracht en prael, en #
-

1DA

C

vleugelt op eenen muilezel gezet, en opent

lyk over ſtraet naer de gevangeniſſe ge veel ſieraets van gebloemde ſtoffen, welk
bragt wert: nadat alle zyne goederenver
zegelt waren. Op zulk eenen grooten op
hef echter volgde na weinig dagen zyn
ontſlagh onder beding, dat hy zich zou

Verag
ting des
regeren
den Ko

nings.

gewaedt in te ſchikken ware, zoo het al
leen van de vrouwen, en niet van de man

nen gedragen wierde. Maer nu pron
ken beide de ſexen in even ſierlyk tooi
de hebben in huis te houden.
ſel. Heel anders vint men de Turken, Turken
Veele andere voorbeelden ga ik voor die de zedigheit in de kleedinge beminnen, zediger in
by, die toonen konden dat deze Koning en beter begrypen wat de mannen

paſt,#

-

ten ſchimp ſtrekt zyner onderdanen, die zynde ook onveranderlyk in hun gewaet, # #
opentlyk zeggen dat hy niets van eenen en te kennen in dezelve grootſe aenzien-Perſia
Koning heeft dan den blooten naem. Hoe lykheit, die al in Alexanders tyden aennen.
waer is de ſpreuk, Wee het lant , daer de hun te beſpeuren was. Luiden van ver
Koning een # is! Men zegt dat zyn jon mogen laten zich noit te voet zien, ryden
ger broeder, die in het paleis bewaert altydt te paert, en hebben loopers daer
eelen ook, die niet ſtyf ge
wort, een wakker en moedigh Prins is, InCVCnS.
noegh
in
den
buidel zyn, doen het zelve,
die onderricht van het gedragh des Ko

nings, zich niet ontziet te zeggen, dat bedienende zich van borgen of leenen van
hy niet weet wat zyn Broeder met de # met het wedergeven van wel
kroon doet. Men vertelt ook dat hy op
zy zich weinigh bekommeren. De
zekeren dagh een fles wyns
heb ryxte en aenzienlyxte ſieren hunne paer
bende van den Koning, die hem daer me den met toomen van louter gout, zynde
de wilde begroeten, dezelve terug zont de verdere toeſtel naer gelangh alles op 't

#

met fors antwoort, dat hy zynen wyn niet koſtelyxte. Hun wort altyt nagedragen
begeerde. Dit geval weinigh overeen de Kaljan, of rookpypfles, die fraeige
komende met de gewoonte en aert van maekt en met fyn gout bewerkt is. Die
zedelyker landen zal den lezer vremt, en van wat minder aenzien zyn hebben er een
voor een gedeelte miſſchien ongeloofelyk van zilver, en zyn'er geweldigh mooi

voorkomen. Maer die gelegenheit had mede datze hun achteraen gedragen wort.
van nevens my kenniſſe te nemen van de Ons Opperhooft had ook eenen gouden
zaken dezes Ryx, zou my lichtelyk toe toom aen zyn paert , en den Kaljan even
ſtemmen.

Zeker de onnoozelheit van de

fraei geſiert.

Zoo deed ook de tweede

zen Monarch is zoo groot, dat hy, wan perſoon: dewyl zy aen het Hof zynde
neer hy met ſpelen eene kleene ſomme gelts niet konden nalaten de wyze van het Hof
verloren heeft, den winner verzoekt, dat te volgen. Zeker die hier niet pragtigh
hy'er toch niet van melden wil aen den gekleedt is wort niet aengezien, en men

Gewaedt
der Per

ſianen.

Nazir, die hem betalen moet, durvende gaet hem ongeagt voorby. Maer die wel
niet laten blyken dat hy het met ſpelen in den dos is, en voor aen rydt, wort
verloren heeft.
geagt een man te zyn van groote waerdig
Nu hadden wy van het gewaedt dezer heit, en alle oogen zyn op hem geveſtigt,
natie te ſpreken. De kleederen der Per zonder dat iemant eens narekent of die
ſianen, zoo van mannen, als van vrouwen, pragt en toeſtel wel met zyn beurs over
zyn in 't algemeen korter dan die derTur eenkomt.
Gewaedt
ken. Daer is ook meer verſchil in. Want

Aengenamer komt ons het tooiſel der #.

men kan naer den ſtaet of bediening van vrouwen voor. De gemalinnen der lui-wen.
X 3
den

C O R N E L IS de B R U IN S
den van de penne hebben op het hooft een binnen overtrekken ze die met eene andere
166

koleur , en ſieren ze met kleene bloemen.

fierfel vol geteenten en pierlen. Dit is

vier vingeren breet, en komt halfront Om den middel over de bovenveſt heb
om 't hooft. De vrouwen der Ryxraden benze eenen gordel of A4jombend, dat zoo
dragen het zelve heel ront, verbeeldende veel zeggen wil als Middelbant, 2 of 3
eene kroon, waer aen zy den naem geven vingers breet, gemaekt van leder, en met
van Borsji-boroe. Hier op ſteken zy ver fraeie ſtof overtrokken, en bezet met
ſcheide bosjes van zwarte reigerſpluimtjes. paerlen en geſteenten. Voor aen den bo
Hier nevens hebben ze een boketje ſierlyk venrok hangen aen beide de zyden 4 of 5
met gout bezet, waer aen gekoleurde Armozyne banden of linten, welker eeni
bloemtjes en als klatergoude blaetjes han ge over den gordel komen. Dit wyſt het
gen aen gulde lange pennetjes. Over het beelt op No. 87 net aen. Welk beelt ik
voorhooft komt een gouden tooiſel half begrepen heb als tredende uit een vertrek.
maens wyze gemaekt, en met geſteenten By wintertyden hebben ze over deze klee
en paerlen bezet. Dit noemenze Serben deren eenen korten bovenrok met katoen
Koela. Dit is aen 't bovenſte vaſt, en aen gevoedert, die een goede ſpan lang over
f

de zyden hangt een ſnoer paerlen, die tot den middelbant hangt, gemaekt van zulk
onder om de kin komen, gelyk ook een een ſtof als we gezegt hebben, dien ze noe
vlecht van 't haer. De andere vlechten men Fered-ſje. Als het overmatigh kout
hangen nederwaert. Voor en achter aen is, gebruikenze eenen langen rok van gout
't hooft is een witte doek vaſt met gout of zilver laken, met ſabel ofte ander É.

doorwerkt, en nederwaert hangende. De
zen noemen zy Ser-endaes. Om den hals
is een goude bant met geſteenten bezet,
nevens eenige parelſnoeren, genaemt Ger
den-bend, en nogh twee, ook wel drie
goude ketens, die tot op en over den
gordel van het lyf komen, aen welker
onderſte gedeelte goude ſieraden hangen,
gefiert met kleinodien, dienende omreuk

gevoedert. Alsze uitgaen,zynze geheel met
een wit linnen kleedt bedekt, zoodat men

niets als de oogen zien kan : gelyk uit de
hier nevens ſtaende beeltenis te zien is. Dit

noemen ze 't jadir.

Het is al veel van

een ſtuk gemaekt. Aen de armen dra
gen ze goude ringen met geſteenten be
zet. Alle de vingers hebben ze ook vol
ringen. Luiden van minder ſtaet gaen
werk in te doen, dat ze Ambertſc noe naer gelangh hunner middelen ſlegter ge

men.

Den bovenrok noemenze Niem

kleedt. Vrouwen, welker mannen lui

fenne. Deze wort gemaekt van alle ſoor den van den houwer zyn , dragen nogh
ten van fraeie ſtoffen, met goude, zilvere, iets boven over de kleederen , als een net
of zyde bloemen doorwerkt. Andere van zyde, of iets diergelyx, dat acrdigh
hebben dit kleet van eene eenparige koleur, ftact.
n Gewaedt
naer hare zinlykheit valt. Zy dragen ook
Ik zal hier aenhechten het gewaedt va
wel een korten onderrok of veſt, die maer |eenen Jaſoul, of Poortier des Konings, Een
een ſpan lengte onder dengordel uitkomt, die ook voor eenen deurwaerder gebruikt Hofpoort
-

-

-

wan

by hen genaemt Argha-loeg. Hier onder wort. Deze luiden dragen de muts hoo-tier
dragen ze het hemde, dat gemaekt wort ger, en voeren veders daer op. Zygaen
van alle ſoorten van taf, of zyde dunne ook met grooter knevels volgens het ge
ſtoffen, mede met goude bloemen en an bruik dezer landen. Dit dragen van zul

der loofwerk geborduurt. . Dit noemen! ke knevels is ook gebruikelyk onder de

zy Piera-hen. Onder uit de kleederen ziet grootſten des Ryx. Zommigen dragen
men den broek of Sier-ſjoma: ook het on ook meerder baert aen de kin, met de

derkleet en Tambaen, gemaekt van ſtof knevels ſamen vereenigt. Veelen dragen
fen, die daer met voordacht toe geweven ook den baert geheel op zyn Turx. Gy
worden.

De kouſſen, genaemt Sjoercb,

ziet hier een vertooning van eenen Jaſſoul

of 't Sjagt-Sjoer, ziet men los tot boven op No. 88.
de enkelen hangen. Deze zyn kort, en Hier voeg ik nogh by de kleeding van Slaefaf
komen, als menze optrekt, maer een hant eenen zwarten ſlaef, die in dienſt was vang"
breet over de enkelen. Men neemtze ons Opperhooft. Gy ziet hem verbeelt op
veel van gebloemt fulp, van goude of zil No. 8o. Dat gy tuſſchen het bintſel om
vere ſtoffen, ook wel van ſattyn, met zyn lyf ziet ſteken, is een breet geweer,

bloemen geſtikt. De muilen of kef wor Gansjael genaemt. Nogh is hier by , om
den gemaekt van fegrein leder , al meeft u te meer genoegen te geven, een zwarte
groen, ook wel root van koleur , zynde ſlavin, die Tee aenbrengt. Zy wort"
voorts ſpits, en hebbende agter een hoo in print aengewezen op No.90.
ge hiel, die van dezelwe koleur is. Van
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Treurdagen ingeſtelt ter eere van Huſſeyn, en aenmerklykhe
den daer omtrent. Manier van onthaling by de 4rmeniers
in julfa. Komſt van een Gezant uit Turkye.
Perfiaen-

º:
#:rd

a-

O den zeſten dagh der maent Meiſwert hier over openbaerlyk getoont door
begonnen
Perſianen,
zyde
ganſchedoot,
ſtadt, hem
treurende
overdaghaen
Zyneon
de nieuwedemaen
gezien nadat
hadden,
gelukkige
op dezen
te vieren de Treurdagen, ingeſtelt ter ge-gekomen in den jare, zoo als zy zeggen,
dachteniſſe van de doot huns grooten Hei-Io27 : wanneer Mahometh , nu volgens

ligs Huſſeyn, zoon van Alie en Fatma,|hunne rekening geleden 11 18 jaren, zich
Mahomets eenigfte dogter. Groote rou gedwongen vont uit Mechanaer Medina
-

-

tc
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Haag te vluchten om de nieuwe gevoelens zy raer, die, als de eerſte zyne Rede geein
Orí

-

#af ner tegenſtreveren.
ſeyn.

Huſſeyn dan wert|digt heeft, de zyne ook aenheft, maer al

in die vlucht overvallen, en met 72 van zingende, dat het klinkt.

Tot gemak

de zynen jammerlyk om 't leven gebragt der toehoorderen worden veel banken en
in 't woeſt Arabie, by of in de plaets Kier-ſtoelen gezet. Ik, om myne nieuſgierig
bila genacmt, waer zyn graf nu nogh in |heit te voldoen, begaf my nevens eenige
groote eere gehouden, en van veele luiden vrienden uit de woning onzer maetſchap

bezogt wort. Want de Perſianen hou-'pye naer een plaets, die daer digt aen was,
den hem voor hunnen wettigen Iman of Maer toen men ons in 't oogh kreegh,
Opperhooft: zoo dat zelf de groote Ko- wert ons uit inzicht van ons Opperhooft,
ning Abbaas roemde van hem afkomſtighwaer voor ze groote agting hebben, aen
te zyn, dat de Turken egter verwerpen. |ſtonts een goede zitplaets aengewezen,

#. Dit treuren duurt tien dagen lang, en gaet |Ik zag dit werk dan een goedt half uur

Va

ul

#" op de volgende wyze toe. Kleene troe-aen, en moet bekennen dat de meeſte

i.

beſtaende in 8, 10, of 12 menſchen, toehoorders in zodanigen druk waren door
egeven zich op de ſtraten, meeſt al on het bewegelyk verhael der Leeraren, dat
en ſlecht gekleedt. Hier onder men er weinigh zagh, dien de tranen niet
oopen er ook, die half naekt zyn, vuil over de wangen liepen. Mannen, vrou
ook, en met zwart beſtreken, zoodat wen, kinderen , 't kreet al wat er was
onze ſchoorſteenvegers, verſch uit den luider keele. Aen den uithoek des muurs,

f.

ſchoorſteen gekropen, daer niet by halen die aen den wegh komt, zagh men een
kunnen.

Voor hoedanige figuren onze groote miſmaekte figuur van eenen man,

kinders niet alleen, maer ook oude luiden gevult met ſtroo, gebonden onder de ar
zich op de vlucht begeven zouden. De men, ophangen. Hier door wert de doot

ze menſchen, zoo gedrochtelyk uitgeſtre-ſlager van Huſſeyn, genaemt Omaer, ver

ken, ſtellen zich zeer droevigh aen, hef beelt. Dit beelt wert op eenen der avon
fende klaegliederen aen onder het geſpeelden openbaerlyk verbrant: en dit zelve
van een tuig, als onze kaskinjetten, dat
wy boven reets hebben aengeroert. An
deren dragen eenigh geweer, waer mede
zy door hunne gººden de manier van
zyn ombrenging verbeelden. Eenigen
van deze luiden hadden by zich een byzon
der groot menſchenbeelt, waer door Huſ

geſchiedde op verſcheide andere oorden
der ſtadt.

Bynacht oock zagen wyce

ne dezer predikplaetſen op eene groote
vlakte , daer zekere ſoort van een toneel

was opgericht, toegeſtelt met veel latwerk
om daer lichten op te zetten, wordende

het getal der lampjes geſchat op een getal
ſeyn betekent wert, zeer ſlegt en ſimpel van ontrent tien duizent. Ik bevond den
toegetakelt. Dit beelt was hol, en wert toeſtel hier van zeer ſlecht gemaekt zon
bewogen door iemant, die daer in ſtak, der eenige bevalligheit. Want de berei
zoodat men zyn beenen onder uit de klee
deren zagh. Zoodanige aperyen gaen'er
doorgaens in zwang: wordende deze boot
femakers, die daer mede omloopen, hier

dingh hier van was zoo weinigh verzorgt,
dat een groot gedeelte der ligten door den

wint wiert uitgebluſt. Het getal der toe

zieners was zeer groot, om nu niet te ſpre
voor van de winkeliers, en anderen, voor ken van verſcheide huizen, waer in al zulk
welker huizen zy ſtil ſtaen, beloont met een toeſtel was aengerecht.

eenige Kas-begies , dat het minfte Ondertuſſchen genaekte de Zondagh
gelt is, dat by de Perſianen omgaet. van onzen Pinxtertydt, dien wy vierden
Anderen geven ook wel wat rykelyker.
Ondertuſſen worter des middags, en des
avonts op de ſtraten gepredikt, waer toe
de bequaemfte plaetlen uitgekoren wor
den, teweten daer de wegen op elkander
ſlaen, en daer de meeſte gangh is van volk.

by den Heer

Kºi.

Hier lieten zich Dans van

twee partyen van jongens vinden, elkejong"
party van zes, naer jaerlyxe gewoonte,

om eenige danſſen te vertoonen. Zy wa

ren van gelyke grootte , byzonder aer
digh, en fraei gekleedt, hierby wel op
Deze plaetſen ſchikken ze dan ſierlyk op, hun werk afgericht. Zy ſpeelden met
behangen ze met kleeden, en beleggenze houtjes, dieze onder 't danſſen tegen een
met tapyten. Aen de muren hangenze ſloegen, van welk ſpel wy nu meer dan
in 't rond ſchilden en andere wapens. Op eens geſproken hebben. Hier onder lieten
het voornaemſte deel van zulk een plaets zich 2 of 3 der wykluiden hooren, zin

ſtaet een predikſtoel, waer in men met 5 gende onder dit ſpeelen en danſſen derjon
of zes trappen opſtygt. De Leeraer hier gens, die geſtadigh dan d'een, dan d'an

opgetreden heeft eenige bladen beſchre

der elkander de hant boven 't hooft hiel

ven papiers in de handen. Hier ſlaet hy den, met de grootfte gezwintheit enbeyal
zyn oogen dikwyls op, en bromt de da ligſte zwieren des lichaems geſtadigh door

den en deugden van Huſſeyn met luider

elkander zwevende.

Deze ſtonden van

ſtemme uit, zonder de hiſtorie van zyn nogh een groote party gevolgt te worden.
ongelukkige doot te vergeten. Twee of Mlaer in het herwaert komen ontmoet
drie trappen lager ſtaet een tweede Lee tenze eenige jongens van eene andere wyk,
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met welke ze hantgemeen werden, zoo lagen, welker hoofden zoodanig uit de
dat hun tydt hier mede geſpilt wierde, planken ſtaken, als of ze afgehakt waren.
vermits zy zich naer den Koning moſten Om welk te natuurlyker te vertoonen,
begeven.
was'er eenigh verſch bloet nevens de hoof

Om weder te keeren tot de plechtighe den geſprengt. Op den zelven wagen
den, waer van wy geſproken hebben, zaten twee gekleede perſoonen. Hierna
het voornaemſte der zelve beſtondt in ee

volgde de wagen, waer op Huſſeyn doot
nen ommegang, die den volgenden dagh leggende verbeelt wert door eenen Inan .
ſtondt te geſchieden. Om welken te be in 't harnas, hebbende eenen houwer of
ſchouwen wert my een bequame plaets ſabel in de rechterhant. Men zagh de
aengewezen boven in een winkel van ee zen ook bebloet, als ware hy verſch ge
nen bekenden Kok in de Baſaer.

Hier doot, om te meer mededoogen in 't ge
moſt alles voorby, zoodat my niets konde zicht en de gemoederen der aenſchouwe

ontſlippen. Beſchry
vinge
eens ſta

telyken
OIn InC

gangs.

ren te verwekken.

Alwaer deze wagen

Het eerſte gezicht dan, dat ik had, voorbyreedt maekten de Perſianen een
beſtondt in eenige ruiters van den Daroga groot misbaer, en tekenen van een onge
of ſchout, gevolgt door de voorſten van
den ommegang, die een deel zangers wa
ren, yder met een waskaersje in de hant,
en gekleet met een ſlegt linnen rokje meeſt
paers van koleur, ook hier en daer zwart,
als voegende beſt by den rou, dien ze door
hunnen zang betuigden. Men zag er ook

meene droefheit, ſchreeuwende ook vee

len op het zien van den wagen met luider
keele, en weenende voorts als kinderen.

Deze verbeeldingen ( ik moet het zeg
gen ) werden zoo bewegelyk vertoont,
als ik noit ergens gezien heb, zoodat ik
die onverbeterlyk oordeele. Want ſchoon

die ten deele naekt, of met bloote beenen het yder van ons beuzelagtigh en ydel

liepen, veelen ook met blooten hoofde.
Anders waren alle, die dezen ommegang
bywoonden, op de gezeidewyze gekleedt,
en hadden een groot zwart opgerolt vaen
del by zich. Agter hen volgden 3 ka
meelen, op welker eenen twee jongens
zaten meeſt naekt, op den anderen drie
diergelyke, de een agter den anderen, op
den derden een gekleet vrouwenbeelt,
dogh bedekt , nevens eenen jongeling,
Hierna nogh 5 kamelen, op elk van wel
ke 6 of 8 meeſt naekte jongens zaten in
hangzetels van open latwerk, die aen de
zyde der beeſten afhingen. Hier agter
werden twee vendels gedragen. Toen
volgde een wagen met een opene kiſt,
met een lichaem, dat als doot ſcheen, daer

in. Na deze wert nogh een andere kiſt
gedragen met wit overtrokken, waer in
niets lagh. Hier agter volgden zangers.
Toen een wierookwagen met twee per
ſonen daer op, en vier kleene gekleede
jongens, yder met een boek. In 't mid
den ſtondt een vierkante tafel.

Rontom

den wagen hingen veele vertinde inſtru
menten, als lampjes, waer agter een op
gerolt vaendel gedragen wert, gevolgt
van zes paer ſoldaten in een gemalyt har
nas, hebbende ſtormhoeden op 't hooft.

voorquam, deze toeſtel had onze zinnen

zoo zeer ingenomen, dat we in geenen
ſtaet waren om er om te lachen.

Ver

volgens quamen veele jongelingen zoo on
gebonden, als geboeit, met hunnen be
waerder nevens zich , die verzien van

eenen ſtok, hen nu en dan dreigde te ſlaen,
dat ze dan op eene vreeſagtige wyze ont

weken en zich ſchielyk nederbogen, op
welke ſtreken zy wel afgericht waren.

Nu quam nogh een ongemeen groote
wagen, getrokken van menſchen, gelyk
de andere. Deze was ook met zant over

dekt, en met bloet beſprengt, leggende
daer in twee menſchen, quanſuis doot, en
nogh vier andere, waer van men alleen de
hoofden zagh, zynde de lichamen, ge
lyk op dien anderen wagen, onder de
planken verborgen. Op dezen zelven wa
gen zag men 6 paer jonge tortelduiven
loopen. Weder quam er een andere groo
te wagen, waer uit men veele armen en
beenen alleen zagh uitſteken, zynde het

verder gedeelte der lichamen daer onder
verborgen, waer by twee brandende was
kaerſſen ſtonden. Hier volgde nogh een

wagen waer op 6 hoofden zich uit den
gront lieten zien, zittende daer by twee

gekleede perſonen. Agter dezen quam
Agter hen gingen twee aerdigh gekleede weder een wagen, waer op een doot lic

jongens, met pluimen en bellen geſiert. haem in 't harnas lagh, nevens eenenzie
Toen een paert, waer op een gevangen ken, die daer by zat. Hier agter wer
jongeling zat, gevolgt van nogh 16 ge den twee vendels gedragen. Toen volg
vangenen, die aen een yzere keten ge de een paert, wiens zadel op de zyde hing,

boeit geleid werden, gaende de een agter gevolgt van twee tromſlagers, bekken
den anderen, en agter hen nog 5 jonge ſpelers, en zangers. Toen verſcheen een
gevangens, die aen een touw gebonden wagen met twee dootkiſten, waerby twee
den trein volgden. Hier op quam een jonge kinderen zaten, elk met een boek
wagen, waer in 6 hoofden zich uit den in de hant. Deze ſpeelden hun rol kunſ
gront vertoonden, die met zand beſtroit tig genoegh, omarmende by wylen de
was, waer onder de lichamen verborgen kiſten der verzierde dooden. Toen zagh
Y

IIMCIM

17o

Co R N E LIS de B R U INS

men eenen zeer grooten wagen met 10 ſtont in het verbeelden van Huſſeyn, en
of 1 2 dooden, waer van men alleen de zyne 72 vrienden, die door hunne tegen
armen en beenen zagh beſmet met bloet, ſtrevers omgebragt, of, zoo als de Pérfi
als of ze gewond waren, en ſtekende uit anen het willen gerekent hebben, gemar

het zant. Hier by zaten 5 of 6 gevange telt zyn.
nen, en agter den wagen een jongeling te Het aenmerkenswaerdigſte, en daer ik
paert, die als met pylen doorſchoten en my meeſt over verwonderde, was, dat
geheel bebloet, voorts in vremde klecding die menſchen, welker hoofden, armen,

toegeſtelt was. Hy hing als flaeu van en beenen, uit den gront der wagenen
zwakheit van 't paert af, dat ook vremt zich vertoonden, zich zoo lang konden
opgeſiert was. Na hem quam een doot houden zonder eenige beweging. En het
kiſt met zwart ſtof overdekt, gevolgt van is in derdaet niet te begrypen, dewyl dit
zangers en ſpeelers, die als in triomf voort ommegaen meeſt denganſchen daghduur
trokken. Hier agter werden drie lanſen de. De meeſte hoofden ook waren van
gedragen, welker koorden met geſteen gebaerde mannen, en zoo dicht om den
ten bezet waren. Toen quam een paert hals geſloten, als of ze afgehakt op den
geladen met boog, pylen, tulbant of muts, romp ſtonden met geſlotene oogen, waer
en een groen vaentje daer op. Weder 5 aen men zelf weinig beweging konde be
paerden met ſchilden, pylen, en boogen, merken. Maer men gaf my te kennen
en ander gereetfohap. Hier agter werden dat men dezen luiden te voren iets ingaf,
weder drie lanſen gedragen, die boven opdat ze dezen laſt zouden kunnen uit
aen het beelt van eene hant hadden. Ein

ſtaen, en als dooden ſtil leggen. Nie
delyk quam cen fierlyk opgepronkt paert, mant zeker behoeve te denken dat hier
waer op drie paer duifjes ſtonden : maer eenigh bedrogh onder ſchuilde, dewyl ik
dit ging door wanorde niet op zyn plaets. de zaek zoo wel onderzogt heb, dat er

Uitleg
ging des
O1ll IIle

Toen ik al dezen trein dus had over

geene placts is voor eenige twyffeling.
zien, onderſtond ik by eenige wetgeleer-| Alleen wert op eenen der wagenen be
den wat de byzonderheden, die my inde- | ſpeurt een hooft gemaekt van waſch , en

gangs.

zen ommegang voorgekomen waren, met verw gekoleurt. dogh dit was zoo
zeggen wilden. Hier op zeide men my) kennelyk, dat yder de onnatuurlykheit
dat de 12 jonge tortelduiven, die ik op aenſtonts merkte. Ook is deze lantaert
den wagen gezien had, de gedagtenis ver- te dom om iets zodanigh na te bootſen,
nieuden der duiven, die op het lichaem dat men het voor levende zou aenzien.
van Huſſeyn quamen vliegen, toen hy| Met al deze ſchouſpelen raekte deze dagh
verſlagen was: en dat deze zelve duiven ten einde.

beſmet van het bloedt, dat uit zyne won-|

Des anderen daegs begaven wyons met

den quam, van daer gevlogen waren naer
Mediena, daer de zuſter van Huſſeyn
woonde, die uit het gezicht dezer duiven
de doot haers broeders verſtondt, gelyk

het aenbreken van den dagh naer dezelve
plaets, om het overige dezer plechtighe
den te bezichtigen, die, nadat wy twee
uren gewacht hadden, eerſt eenen aen

zy zelve hier van de voorſpellinge te voren vang namen, omdat de Koning later, dan
gedaen hadt. De wagen met de twee de jaerlyxe gewoonte was, te voorſchyn
dootkiſten, waer by de twee jongens za- quam.

ten, die elk een boek in de hant hadden, Het geen nu verder geſchiedde beſlont optog
verbeeldden de twee doode zoonen van in het optrekken der wyken, en omvoe-#").
Hſſeyn, Alie Asker en Alie Ekber. Deren van eenige toebereide ſeraden. Hetken
met pylen doorſchoten, die te werk wert aengevangen, als te voren,

#º

paerde reed, gaf mede eene beeltenis van eenige Ruitery, in dienſt van den
van Huſſeyns zoon Alie Asker, die men Daroga, die gevolgt wert van eenige jon
zeide dat met pylen doorſchoten was. De gelingen gewapent met ſtokken, en danſ
dootkiſt met zwart overdekt was die van ſende en ſpringende onder 't geroep van

Huſſeyn. De wagen met 6 hoofden, die Huſeyn, Huſeyn. Na hen volgden 3 of
zich uit den gront vertoonden, daertwee 4 ſpeelluiden , ſlaende op Gimbºn of op
ekleede perſonen by zaten, verbeeldden kopere bekkens, waer by 2 of 3 tromfla

É. kinderen van

Huſſeyn. De ſtale hant gers gevoegt waren. Na hen quamen de

op de lanſſen was de betekenis van het wykluiden, waer van de eerfte party ge
krygſteken, dat de aenhangers der Perfi wapent was met bloote ſabels en ſchilden.
aefféhe Mahometanen wel eer op hunne Anderen hadden ſtokken ſierlyk beſchil

En gelyk dert. Yder van hun was op het deftigſte
de hant vyf vingers heeft, betekende de uitgeftreken, gekleedt met fulpe vefen;
ftandaerden gevoert hebben.

eerſte den perſoon van Mahometh : de ſchoone ſenturèn om den middel, en ko!”
tweede, Alie: de derde, Fatma, dogter telyke tulbanden op de hoofden, heel an
van Mahometh huiſvrou van Alie: de vier

ders dan des daegs te voren.

Alle de

de, Haffan 3 de vyfde , Huffeyn, Zoo ze partyen gingen dus in 't algemeen voort,

dat deze ganſche ommegangh alleen be van elkander nergens in onderſcheiden .
•
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als alleen dat deene fraejer en heerlykerſchout meer dan duizent mannen te paert voor
dan d'andere gekleedt was. Eenige derby zich hebbende ſpant alle kragten in om zorg van
wykluiden, die onder zich wel overeen zulk eene wanorde voor te komen. Hier- #
CIAOuſ,
quamen voerden met zich een ſierlyk om plaetſt hy zyn volk ten deele vooraen,
maexel op de wyze eener karos, alom be ten deele tuſſchen beide, ten deele agter
zet met Spiegels, Sabels, Gansjaers of de wykquartieren. Eenigen der zynen
meſſen, en ander geweer van gout en ſtelt hy ook op de wegen, en laet in het
zilver, alle welke dingen een aengename ommegaen de eene party ſtil ſtaen, tot

flikkering van zich gaven, # geene dat de andere voorby is. Eindelyk hy ziet
plaets onbezet gebleven. Andere wagens met alle vlyt uit, aen welken # eeni

zag men er hooger van fatſoen, ook wel ge onluſt zou mogen ontſtaen, en hout
van binnen open, dogh zonder hemel, en goede wacht dat de verſchillende partyen

rykelyker met ſpiegels verſiert. Gemeen niet by een komen, dewyl, als dat ge
lyk rydt in zulk eenen tydt de fraeiſte en beurde, elke party den voortogt zou be
grootſte party voor. Vyf zulke rytuigen geren. Ook zyn in dit optrekken zoo
werden er omgevoert, ſtaende een zeſte veele ſmalle wegen door te gaen, dat de
op het begin van de Chjaer-baeg tuſſchen eene party d'andere niet wel zoude kun
twee gebouwen.

Dit was geheel van nen wyken. Boven dit ſtaen tot dit ein

ſpiegelwerk, toegeſtelt op de wyze van de veele ſoldaten te voet, en houden op
eenen altaer met twee opgaende deuren, allenonraedt hun ſchietgeweer gereet. De
welke geopent zynde het zelve ſieraedt luſt om aen den man te raken wakkert te
vertoonden. Het was van een goede hoog meer, omdat dit volk een byſter gevoelen Bygeloof
te , zoodat een der predikers daer op heeft, teweten dat iemant in de dagen

ſteeg, toen de Koning zich liet zien op van dezen ſtatelyken ommegang komen
het gebouw van zynen tweeden tuin, daar de omgebragt te worden aenſtonts in den
voorgalery op was. Dit opge hemel wort opgenomen. Hier by komt,
CCn

#

ſlagen werk bleef daer 3 of 4 dagen ag dat geen recht altoos gedaen wort over
ter een ſtaen.

Andere

Het was met ſtukken daer

moorden, of andere zware ſtukken, in

gebragt, en in een geſtelt, dewyl het niet deze dagen gepleegt. Waerom menſchen,
geheel door de ſtadts poort, en verſchei die anderen haet toedragen, hunnen ſlagh
de andere zou hebben kunnen doorgaen. in dezen tydt wel weten waer te nemen;
Na dezen ſtatelyken ommegang volgde eveneens als gebeurt in Italie, ten tyde

omme- een andere, waer voor vele paerden en van het Carneval. Hier uit magh men

gang

vaendels gingen. Eenige dezer paerden|afnemen hoe gevaerlyk het is in dezen
hadden platen voor de hoofden, en ſchoo tydt, byzonder in de laetſte dagen, veel
ne witte pluimen daer op. Andere we by de ſtraet te zyn. Die derhalven by de
der waren geharnaſt, ook beladen met zen ommegang niet te doen hebben, bly
koſtelyke kleeden, ſabels, ſchilden, bo ven al veel in huis, even als de Mahome
gen, pylen, ſtokken, en ander gereetſchap. taenſche Turken, die hier bekent zyn.
Zommige hadden ook tulbanden op, zom Want deze laten zich dan noit zien, als
mige ook zwaerder pluimaedje, en an wel wetende dat men kennis heeft van
dere ſierlyke tooiſels. Hier agter volgden hun gevoelen, dat geheel ſtrydigh is te
veele zangers, bekkenſpelers, en danſers, gen dat van Huſſeyn, en geheel overeen
die zeker ſlagh van paveljoentjes al danſ komende met dat van Omaer, de tegen
ſende boven hunne hoofden hielden. Zom party van Huſſeyn. Tegen andere natien
migen droegen ſpieſſen, met koorden en is de haet echter zoo groot niet. Zelf la
quaſten verſiert. Toen quamen de luiden, ten ze de Indianen, die Heidens zyn, de

die denommegang uitmaekten, op dezel wegen in alle veiligheit gebruiken. De
ve wyze als des daegs te voren. Deze meenigte des volx nu, om deze ſtaetſie
ſtonden by wylen ſtil, en hieven een ge
zangh aen, ſmytende ondertuſſchen over
hun hoofden gehakt ſtroo, dat ze hierom
by zich geſteken hadden, en roepende

by te woonen, was zoo groot, dat de
geheele ſtadt op de been was. Veelmen

met een vervaerlyk geluit, Huſeyn, Huſe
ſeyn. Veele zag men met bloote ſabels in
de eene hand, en in de andere hun ſchilt.
Weder andere troepen hadden ſtokken

nen en vrouwen omzworven. Dit ging
( dat te verwonderen is ) alles toe zonder

ſchen waren ook van buiten gekomen, zoo

dat er eenige hondert duizenden van man
eenigh ongeluk, daer men nogtans invo
Gevegt
rige jaren veel van gehoort had. Want van
par

wel tien voet lang, en dik naer maete der de partyen der wyken aen elkander raken-E,
lengte, gekoleurt met verſcheide verwen, de , ſtoven op als dolle menſchen, ſlaen-’’ "
ook vergult, en verzilvert, niet anders de, quetſende, en moordende elkander
als of ze zoo ten ſtryde trekken zouden op een erbarmelyke wyze, vliegende op
Men beſpeurt ook wel klaer dat alle de de minſte tyding van het gevegt ontallyke
ze verſcheide troepen, naeryverigh van anderen daer na toe, elk om zyn partyby
elkander , wel luſt zouden hebben te ſpringen.

om eenen ſlagh te wagen.

Maer de

Nadat alle deze plegtigheden geeindigt
Y 2.
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Waren , reed ik den 19 der maent , cen zet zyn geweeſt, als blykt uit de boeken
uur na middernagt, naer de grafſteden der oude ſchryveren. Dan komt er een

der Chriſtenen. Wy bleven daer tot de wierookvat, nevens een kannetje gevult

chrifte. aenkomft van den dagh, en gingen ver- met rozewater.
HlČIl.

Hier worden de gaſten

volgens in den nieu gemaekten tuin des, mede befprengt. Wyders wort aen tº:

Nieuwe Konings,
£S 3
Tuin des
Konings.

die zeer groot,
gegeven
om tabak te roo KCT).
groot, en met eenen 'een
| Sº Kalian
J
b
-

-

-

muur van aerde omtrokken was. Met de Hier op komt'er Kaffee, en Bidmuſwa
vyvers was men al verre gevordert. Vee-ter, nevens andere lekkere warme dran
le jonge boomen waren er ook geplant. |ken. Is het na den middagh, men zet
Het ſaizoen was ook in zyn kragtigſte, ook andere zoetigheden voor, die de tydt
waer door rozen, en andere bloemen, die des jaers mede brengt. By de Chriſte

dit geweſt geeft, in meenigte waren op- nen, die hier zyn, wort ook brandewyn,
geloken. Fraeie of zeltſame bloemen ver- of andere ſterke wateren geſchonken, en,

º

neemt men niet. Van hier
wy is het na den middagh, ook wyn. Hier
naer Julfa, en daer gekomen zynde, be uit is wel af te nemen dat er een uur door
gaven ons naer den luſthof van François gaet, eer men een bezoek op behoorly

Sahid, tolk der Maetſchappye, van wien ke wyze kan afleggen.
wy meer geſproken hebben. Wy mack Al dit werk gedaen zynde, vertrokken
ten een gezelſchap uit van ontrent 40 men wy den vierden dagh weder naer deſtadt,
ſchen , die dezen avont daer deftig ont cn namen onze ruft in de verblyfplaetsder
haelt werden. De vrolykheit was groot, Maetſchappye. Hier verſtondt ik dat des
en de luſthof zelf, wiens paden altemael daegs te voren een Gezant was aengeko Turx Ge.
aen beide de zyden met kaerſſen bezet wa men wegens den eerſten Viſier van het
-

ren, vermeerderde het vermaek.

Zamı

Moe Turxe Hof, die maer een gevolg hadt

de zynde, namen wy onze nachtruſt in van 6 of 7 perſonen. Men giſte dat hy
twee huizen van onzen Gaſtheer.

Den was gekomen om van den Koning vryen

volgenden dagh gingen wy de vrienden
van den Heer Kaſtelein begroeten, om
welk te doen wy daer gekomen waren,
dewyl deze Heer in de volgende maent
ſtont te vertrekken, en niet weder in Jul
fa te keeren. Hierom nam hy zyn af.

doorgang van oorlogsvolk te verzoeken,
dat de Turxe Keizer zenden zou om de

Georgianen, die ſedert eenige jaren zich
hebben willen ontlaſten van de ſchattin

gen, die het Turxe Hof van hun vordert,

te beoorlogen. De Turken zyn om deze

ſcheit van de voornaemſte Armeniſche zelve reden al dikwyls derwaert getrok

Koopluiden, van den Patriarch van de ken, maer altydt belemmert geweeſtdoor
Europeeſche Geeſtelyken, en andere Fran de engte der wegen, die ze doortrekken
ken. Deze bezoeken duurden drie dagen moſten, waer van hunne vyanden zich
agter een, dewyl er wel ontrent veertigh bedienende, hen in die engte beſloten en
huisgezinnen te begroeten waren, en de ſloegen. Deze Georgianen voeren den Georgia.

bezoeken niet ſchielyk kunnen afgelegt naem van Baſa-'t joeg, dat in de Turxe"
Perfiaen.
ſch ont
hael.

worden ter oirzake van 't onthael, dat tale Bloothooft betekent, omdat hun hooft
men overal geniet. Want zoodra men in maerbedekt is met een kleen mutsje, waer
gekomen is, worden bandees, of ſierly in eenige gaten zyn, waer door ze haer
ke groote langwerpige houte bakken, ge lokken .#. omdat het te vaſter op het
vult met konfituren en ſuikerwerk, voor hooft zou blyven. Hunne hemden zyn

gezet. Indien het gezelſchap ſterk is, zet zoo lang, dat ze onder uit den rok komen.
men voor twee menſchen eenen bak. An Het geweſt, daer zy zich onthouden 3.

ders voor elk menſch eenen. Hier by ko wort ook Baſſa-'t joeg genoemt, als zeide
men rozen en andere bloemen , om de men, het lant der Bloothoofden. Het legt

menfchen met lieffelyken reuk te verquik tuffchen Turkye en 'tlant Gorgetan.
ken, waer op de Perſianen al van outs ge
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Gebruik der ſchilderkunſt by de Perſianen. Zeden omtrent de
geboorte, en doot, en begraeffenis. Wyze van trouwen.
Soorten van gelt in Perſie.

Groote vertiering van ſuiker

binnen Spahan.

IË

zoude my, terwyl ik bezigh ben wat ze meer noodigh hebben, daer in te

met den lantaert der Perſianen te be

leggen. Deze kasjes makenze zeer ſier

ſchryven, inlaten om hunnen Godtſ lyk op, en ſchilderen daer bloemen, bees
dienſt ook open te leggen. Maer weten jes, lofwerk, en ook wel eenige beel
de dat verſcheide

## wytloo den op.

pigh hier van geſchreven hebben, zal ik By luiden van aenzien vint men ook Boeken.
die moeite ſparen, om den lezer niet iets boeken, die fraei ingebonden en verſiert
voor te leggen, dat hy elders genoegh zyn met alle ſoorten van beelden op hun
vinden kan. Met een woort alleen zeg ne wyze gekleedt, ook jagten, enkele
over- ik, dat er tuſſchen hunnen Godtsdienſt, mannen-of vrouwenbeelden, ook gezel
eenkomſt en diender Turken zeer weinigh verſchil ſchappen, beeſten, en vogelen, met

#erſi-#" is, uitgezeit dat de Perſianen geenen af ſchoone koleuren in waterverwe afgebeelt:
-

-

# met keer hebben van geſchilderde beelden, die ook onkuiſche verbeeldingen, daer ze
den Turº- men ook doorgaens in hunne huizen ziet. zeer toe genegen zyn. Ik vond zulke
en godſ. Want
men vint'er tafereelen
bemaelt met
dienſt.
den, i
ſcheide beeſten, vo boeken byzekeren voornamen heer, dogh
paerden, Jagten, verſcheide
al de ſchildery ſlegt, plat, ſtyf, en ge
Schilders gelen, bloemen, en wat des meer is, heel kunſteloos. Zoodat er niet aenlok
in Perſie. aen den wand hunner vertrekken, gelyk kelyx aen was, als men de aengenaemheit
ik te voren reets aengeroert heb. Men der koleuren ter zyde zet. De bladen
vint ook zeker onder hen verſcheidemeeſ altemael waren met gout en zilver verſiert
5

ters in deze kunſt, waer van twee der om het oogh te behagen. Evenwel den-As......,
voornaemſte, gedurende myn verblyf in ke niemant dat de zinnelykheit dezermen- Gierig
heit der
dit lant, ins'Konings dienſt waren. Eenen ſchen hier toe zoo groot is, dat ze daer Perſia

van hun ging ik bezoeken, om eene proef gelt aen zouden willen hangen, of eenige nen.
te nemen van zyne kunſt, die voorna
mentlyk beſtont in kleen gevogelte met

andere ſchoone ſtukken uit hun beurs be
talen. Verre van daer. Maer om iets te

waterverf naer het leven af te beelden. En ontfangen ſtaen hunne handen altydt open.

ik moet er van zeggen, dat zyn werk al En dit gebrek is by grooten zoo wel als
fraei, en boven myne verwagtinge was : by kleenen. Het is gebeurt weinig tydts Geval van
hoewel hy,
al de reſt, weinigh of voor myne komſt in Perſie, dat daer aen-eenen

#

geen begrip had van dagh of ſchaduw,
waer aen nogtans in het ſchilderen zeer
veel gelegen is. Deze ſchilder was toen
ter tydt bezigh met een printboek vol

quam een Hoogduitſch Schilder, genaemt #
Dionys.
Dees
in Italie
lang geweeſt
zyn- #
de
, en den
groote
meeſters
veel afgezien

•,

hebbende, maekte voor den Koning een
Men ontſing het,
den Koning in waterverf af te ſchilderen. men hing het in het paleis op, en vergat
Waer toe een der Europeeſche Geeſtely den Kunſtenaer te betalen. Hy is ook
bloemen, in ons Vaderlant gedrukt, voor ſtuk met beelden.

ken hem de koleuren daer van , zoo veel noit aen zyn gelt geraekt. Zoo dat ie

als mogelyk was, met den mont beduid mant zich inbeeldende dat hier eenig ge
Schoone de. Zy hebben hier toe uitmuntende ver luk voor vremdelingen zou te bejagen zyn,

#..wen. Dogh ik vond er ook, die uit on
'ze Nederlanden daer gebragt waren, als
lakverw en andere.

De Ultramarin of la

zuur, de ſchoonſte blaeuwe verwe, die er
is, maken ze zelf, of ontfangen ze van
de Armeniſche ſchilders : want den La

zich zeer bedrogen zou vinden. Ja, als
men het onderzoekt, zal men bevinden
dat het hier altydt zoo geweeſt is, ten
ware by avontuur eenig Koning geregeert
had, die anders van aert was geweeſt. En
dat zoo zynde, raekt dat de natie niet,

zuurſteen of Lapis Laſali hebben ze in hun maer juiſt een eenigh menſch, die dan ze
lant, van waer wy hem krygen. Eeni ker voor een zeltſaem voorbeelt verſtrekt.
en van hun zetten zich op het beſchil Want de edelmoedigheit is hier een onbe
eren van wandelſtokken met zekere ſoort
van lakwerk. Anderen bemalen de inkt

kende deugt.

Men toonde dit in den jare 1652 aen den
GevalOoſt
van
w

w

kokers, die ze maken op de wyze van den Heer Joan Cuneus, Gewoonlyken#
een kleen kasje, om de rietpennen, en Raedt van Indie, die wegens de Neder- Afgezant.
Y 3
lant
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lantſche Ooſtindiſche Maetſchappye afge welk hem vryſtaet. Ja by zyn overlyden
zelf zyn zyne erfgenamen gehouden dit
goedt acn haer uit te keeren nevens een
agtſte deel van alle zyne nagelate goede

zonden aen dit hof onder andere geſchen
ken voor den Koning met zich bragt een
groot ſtuk ſchildery, waer in krygſluiden
te paerde waren afgemaelt. Men dagt
niet anders of dit ſtuk zou hier grooten in
gang hebben, omdat de Perſianen groote

en kinderen nalaet, is de man verplicht,
zoo hy een tweede huwlyk aengaet, en

liefhebbers van paerden zyn. Mſſer men

daer uit kinderen wint , aen de kinderen

ren. Zoo deze vrou ook komt te ſterven,

vraegde koeltjes, hoe hoogh dit ſtuk in zyner eerſte vrouwe het moederlyk goedt
prys wel geſchat wierde. De Gezant niet vooraf uit te keeren, zoonogtans dat deze
willende het geſchenk verheffen noemde kinderen het regt behouden van daerna
een gemeene ſomme. Hier op wert be met zyne kinderen in de deeling gelyk te
ſloten het ſtuk te houden, en de genoem ftaen.

de penningen daer voor uit te ſchieten.

Komt het te gebeuren dat iemant der

Meer zou ik hier kunnen byvoegen, maer Chriſtenen, of andere, die buiten het
wy zullen hierna gelegenheit hebben van Perſiſch geloof zyn, het zelve aenneemt,

andere dingen hier toe dienende te verha trekt zulk een verloochenaer naer zich al
len. Nu luſt my te melden wat gebruik het goedt zyner afgeſtorvene vrienden, in
zy hebben ontrent de geboorte der kin welker geloof hy zelf te voren geweeſt
deren, het trouwen, en begraven der af was, en ſluit alle andere magen, die niet
geſtorvenen.
tot het Perſiſch geloof overgekomen zyn,
Zeden
Als een kint ter werrelt gekomen is, buiten. Vallen er twee Chriſtenen te ge
Ontrent ontbieden ze na verloop van 3 of 4 dagen
lyk af tot den Perffchen godtsdienft, Zoo
dege
eenen hunner wetgeleerden. Dezen ge erft de naeſt beſtaende al het goedt zymer
boorte. ven zy te kennen den naem, dien men Chriſten vrienden alleen.
gaerne aen het nieu geboren kint geven Bywyven nemenze zoo veel als zy be-#n
zoude. Hier op ſpreekt hy drie reizen geren, of zoo veel als zy magtigh zyn te fianen.
#
agter een het kint in 't oor, noemende onderhouden. Van º: zoo zy'er eene
naer allen ſchyn den naem, die verzogt is. verlaten, mag de verlatene in geen 4oda
Vervolgens verricht hy eenige plegtighe gen zich met een ander man vermengen,
den : na welker einde zy dien dagh met opdat eerſt blyke of zy zwanger is. Het
hunne vrienden in vrolykheit overbren welk zoo zynde, moet de man haer on
Cn,

Beſnyde
nis.

Zeden
des Hu

welyx.

De beſnydenis geſchiet niet, voordat

derhouden, totdat ze verloſt is, en het
kint naer zich nemen.

zy 6 of 8 jaren out, of ook wel ouder Alle de kinderen ook by deze bywyven
zyn, zoo als het goedtvinden dan valt van gewonnen, worden voor echt gehouden,
Ouderen en vrienden, zoodat het noit naer en gerechtigt tot de deeling nevens dean
de wyze der Joden op den agtften dagh dere.
eſchiedt. Dan recht yder naer zynen De Ouders, die een dochter uithuw Huwlyx
#. gaſteryen aen, van vreugde dat het lyken, geven elk naer zynen ſtaet haer zoo
kint in het verbont van Mahomets wet, veel mede, als hun wel gevalt. Maer
in den Alkoran gegeven, als een Muſul hier over wort een brief ingeſtelt, inhou
man of ware geloovige aengenomen is.
dende dat de dogter hierna niets meerders
De zeden des Huwelyx zyn dus. Als van hare Ouders zal mogen vorderen, de
iemant onder hen genegen is een wettigh wylze gerekent wort haer rechte deel der
huwelyk aen te gaen, zoo ſpreekt hy niet erfeniſſe wech te hebben, zonder oit met
met de gene, daer hy zyn genegenheit op hare zufters of broeders, die ongehuwt

gezet heeft, maer met hare vrienden of zyn, te mogen deelen.
magen. Van welke zoo de zaek goedt Het overleverep van den bruitſchat ge
ekeurt wort, ontbiedt mcn eenen geeſte ſchiet op de volgende wyze. Kleederen,en

É. of Wetgeleerden. Deze onderrecht andere tilbare goederen worden meeſten
van de zaek vraegt den man, of hy gene deel op paerdengelegt. Het overige wordt
gen is zulk een perfoon voor zyn vrou aen gedragen van verſcheide perſonen, die met
te nemen. Het welk van hem toegeſtemt banket en andere lekkernyen heel beladen

zynde, vraegt men het zelve ook aen de gaen. Men zou zeggen dat het een ſta
vrouwe. Als deze ook haer woort gege telyke ommegangh was. Hoe grooter de
ven heeft, ſtelt de Wetgeleerde (want luiden zyn , hoe de pragt ook grooter is.
men weet hier van geene Notariſſen) een Speelluiden verzellen den trein. Dit ge

geſchrift op, waer by blykt, dat de brui fchiedt weinigh dagen na den troudagh.
degom een zekere ſomme gelts aen zyne
bruit maekt. Dit geſchrift ondertekent
de Bruidegom. Hier door is de vrouw
zoo beveſtigt, dat ze dit gemaekte goedt
volgens de wetten behout, al gebeurde

Hier toe is in het huis van den man een

vertrek gereedt gemaekt, daer alles tegen

den avont met licht wort ingebragt. In
deze ſtaetſie gaen de mannen voor, de
vrouwen agter, zoodat men eene verbeel
het ook, dat de man haer verliet, het ding ziet van een ganſch ſchouſpel. D
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De Grooten in 't algemeen hebben mede evenwel laten een gedeelte van hunnen
eene echte vrou, die van de bywyven wort tulbant loshangen. Zygaen niet gepaert

opgepaſt, en geeërt met den naem van of in eenige orde, maer in het wild, en
Chana, naer den titel van haren man, die zonder regel.

een Chan is. Zy eet ook alleen, en wort Gekomen zynde ter beſtemde plaetſe,
van eenige derandere ter tafel gedient. De en het lichaem gezuivert hebbende, ſtop
kinderen zoo van echte vrouwen als by pen ze den mont, neus, ooren, en alle
wyven zyn alle even gewettigt, en ſtaen de opene deelen met kattoen. Tuſſchen
in het deelen der goederen gelyk. Als de lyken der mannen en vrouwen wort

deze bywyven kinderen ter werrelt bren geen ander onderſcheit gemaekt, dan dat
gen, verheugt zich de echte vrou over de de vrouwen door vrouwen worden gerei
geboorte, en rekent het haren man tot nigt, en ten grave geleidt. Want van

eere. Als hy zich by een zyner bywy hier worden ze vervolgens naer het graf
ven begeven zal, zend hy eenen zyner gebragt, daer eenige gebeden of ceremo
geſnedenen naer haer vertrek. Want el
ke heeft haer vertrek byzonder. Deze
gebiet haer zich te begeven naer de banje,
om zich te reinigen, en den Heer op te
wachten. Zy gehoorzaemt hier op aen
ſtonts, en toit zich op de behaegelyxte
wyze op om haren Heer te ontfangen.

nien gedaen worden. Dan leggen ze het
lichaem in een laken gewonden in de aer
de op de ſlinke zyde met het hooft naer
't Ooſten , de

#

't Weſten.

Want het gezicht moet gekeert zyn naer
het graf van hunnen Profeet Mahometh.
Dit gedaen zynde, maken ze een half

Deze bywyven eten alle met elkander, rond gewelf van aerde en leem in het graf
zonder dat er iemant anders by is.

boven het lichaem; vullende dan het graf
De Koning neemt zoo veelewyven, als met aerde tot den bovengront, en ſtel
lende eenen grafſteen daer op. Voor lui
hy begeert te hebben. Hy neemt de keur den
van aenzien wort'er een verheven
uit de jonge maegden, ook uit de Geor
giaenſche, Armeniſche, en zelf dogteren koepel boven geſtelt. Luiden ook van
van andere Chriſtenen, als hy ze maer
bekomen kan. Deze ſtaen alle gelyk.
De eerſte zoon, dien hy by een van haer
wint is de naeſte erfgenaem des Ryx, zon

hooge agting, of gunſtelingen des Ko
nings, worden met een Koninglyke tom

be verheerlykt. Voor hoedanige grafſte
den zy groote eerbiedigheit hebben, hou
der dat er agt gegeven wort by welkeene dende die voor heilige plaetſen. Eenige
vrou hy gewonnen is: zynde de moeder dezer tomben zyn kerxwyze gebout met
in eenen zelven rang met de andere vrou ſchoone blauw verglaeſde koepels , dat
wen: van welke zoo hy'er eene verſtoot, zeer pragtigh ſtaet.
trout hy die, als ze niet bevrugt is , uit Tot de zeden behoort ook het gebruik Gelt der
aen dien hy wil. Zoodat dikwyls gebeurt van gelt, waer van de grootſte zilvere Perſia
dat luiden van minderen rang aen zulkeen munt is een Haſaer denarie of een ſtuk van
tien mamoedjes, zynde elke mamoedje naer
huwelyk geraken.
Wat de begravinge der dooden aen onze rekening ontrent 8 ſtuivers. Dan
Begra
ving.
gaet,daer van heb ik deze wyze van doen volgt een daezaejie of een ſtuk van vyf
aengemerkt. Als iemant overleden is, mamoedjes. Dan is er de Paenſzajie van
I1CIl,

wort na verloop van 2 of 3 uren een Wet
geleerde ontboden, door wien eenige ge
beden en andere ceremonien gedaen wor
den. Dan brengen ze het lyk, leggende
in een kiſt, buiten het huis op een plaets
daer toe geſchikt, om het te waſſchenen

twee en een half Daer zyn ook ſtukken
van twee mamoedjes, genaemt Abbaasjes:
dan ook van een mamoedje, waer van er
twee ſoorten by de vorige Koningen ge
ſlagen zyn , wordende genoemt mamoed
jes haviſe. Dit is 't gelt, daer 't lant zoo
te reinigen. Het wort gedragen van lui veel van verzien is, kunnende de koop
den daer toe geſtelt. Vooraen ziet men luiden by den uitvoer daer van hunne re
eenige zangers gaen, ook andere luiden kening niet vinden. Het wort in den

dragende ſtokken, ſpieſſen, ſtandaerden, handel by ontfangen uitgift door het gan
of kleene vanen.

Men ziet eenigen tot ſche ryk gebruikt: zonder dat er eenigh

bewys van rou ongehavent, met geſcheur ander gelt tot den in-en uitkoop der goe
de kleederen, of ten deele naekt. Om deren omgaet. Nog zyn'er zaejies, of
het lyk voor en agter (byzonder als het halve mamoedjes. De eerſte twee geltſpe
luiden van ſtaet zyn)loopen ook zangers, cien worden zeer weinigh , en maer op
Wetgeleerden, en andere Geeſtelyken, zekeren tydt van 't jaer voor den Koning
ook werreltlyke luiden, zingende treur geſlagen, om die aen den armen uit te dee
en klaegliederen. Agter het lyk volgen len. De zelve zyn ook zoo heel gang
de naeſte vrienden en bekenden, weenen baer niet, en men ziet ze weinig, als by
de ten deele van droefheit, ten deele uit luiden die de zinlykheit hebben van ze te
gewoonte. Hunne kleeding verſchilt niet bewaren, omdat ze in waerde en gewicht
van hunne gewoonlyke dragt, als men van de Abbaasjies, Mamoedjes, en Zaejies,
uitzondert die voor aen gaen. Zommigen die er nu geſlagen worden,
l
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ſchillen. Want deze drie laetſt genoem

de ſpecien zyn in de jaren 1684 en 1685
op een vaſte alloi en waerde geſtelt, en

daer by gebleven: tot dat de muntmeeſ
ters uit vuil gewin door ſlofheit en agte

loosheit der regeringe hunne wacrde be
dorven hebben. Waer in geen orde ge
ſtelt wert , voordat de gemeente eerſt
daer over begon te mompelen, en daerna
aen de Ryxraden te klagen. Toen wer
den die muntmeeſters

Het koper gelt beſtaet in twee ſoorten.
Van de grootſte ſoort, die ront is, gaen er
1o op een Aſamoedje. Van de kleenſte,
die langwerpigh is, vyfentwintigh.
Zelden ziet men goude munt. Even
wel bequam ik een goude dukaet, die my
voor iets zeltſaems ter hant geſtelt wert.
Maer zy heeft op verre na haer behoor
lyk gewigt niet.
Alle de goederen, die tot Gamronko

º en in hun plaets men,

worden daer verhandelt, en de

andere aengeſtelt, die dikwyls niet een gelden by wiſſel overgemaekt, door de
haer beter waren dan de vorige. Dat ook Benjacnfche makelaers in goude dukaten

geen wonder is, dewyl zulke menſchen, opgewiſſelt, en naer Indie verzonden.
zonder eenige andere ſtraf te ondergaen,

Volgens zeker verdragh met onze Handel

alleen van hunne ampten verlaten worden. Maetſchappye gemaekt is de Koning van #
Soning

Deze gelden dan worden niet gebruikt tot Perſie gehouden jaerlyx aen haer te le van Per.
in-of uit-koop van goederen, maer de veren 1oo Cargen zyde, zynde elke Cargaſie, en de
AMamoedjes havieſe, by de oude Koningen 408 ponden Hollants, dat ſamen beloopt Maet.
geſlagen, dienen hier alleen toe. Zoo4o8oo ponden. De Maetſchapp zent"?!
vun lndit,
dat de koopluiden, als het de noot ver ook op haer beurt jaerlyx naer Spahan
eiſcht, dezelve moeten opwiſſelen, ge twaclf duizcnt pakken ſuiker, yder pak
vende dan 1 , 2 , ja wel 6 van deze pen gerekent 15o ponden , dat ſamen be
ningen ten hondert voor opgelt. Waer loopt agtien hondert duizent ponden.
om de handeling van dit gelt acn te mer En die worden alle alleen in Spahan
ken is als een andere koophandel. Het is vertiert. De zyde onfängen zynde in
ook zoo haeſt niet geſlagen, of de inlan: het huis der Maetſchappye wort in ſoor
ſche koopluiden wiſſelen het op, en ver ten verdeelt, voorts in kleener balen in
voeren het heimelyk naer Suratte, omdat gepakt, en naer Gamrom op paerden en

ze zich laten voorſtaen daer meerder voor muilen verzonden, en weder van daer
deelby te doen, dan by het inkoopen van naer Batavia vervoert.
goude dukaten.
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Beſchryving en afbeelding van Gevogelte Be/hrywing waſ,
geboomte , vruchten, aerigewaſen en bloemen. Prys der
eetwaren. Hoedanigheit eener beroemde Gom, of Mumie.

|

ERWYL ik myne oogen en ge gels, die ik te voren gezien had. Want
dagten dus liet gaen op den aert deze hadt eenen zwarten ring om den hals,

en zeden dezer menſchen, vergat en veel ſchooner groen aen de vlerken.

ortel

ik ook nietaen te merken, wat de Natuur Hier by komen twee Tortelduiven, ge duiven.
in die geweſten verder voortbrengt. Myn toont door B, ſtaende d'eene van agteren,

reſdn- luſt wert dan getrokken om onder de die d'andere van voren. Zy hebben ten deele
vingvin ren veele zeltfame vogels, nevens eeni eenen zwarten ring om den hals, en wor
gevogelge
vruchten,te luſtigh
voor
oogh, den faegter toog begerde genoemt, als of
tc.,
naeukeurigh
bezien en
af tehetbeelden:
men zeide, Ringtortelduiven. De an
om met die gedenktekenen dezer geweſ dere twee, die Caenwyft, noemente
ten nevens andere zeltfaemheden myne Faegter: den groenen vogel, te zienby D,
wooningh op te ſchikken, zoo Godt gaf, Clacg-ſcbs , of groene kraei : de geele vo
dat ik oit myn vaderlant weder zagh. Ik geltjes by E Gonsjes-zerde, of geele vo
voldeed dan hier in myne begeerte, en geltjes. Deze komen hier tegens dentydt,
geef u daer blyk van in de vertooningen, waer in het koorn zaet begint te ſchieten.
die ik daer van doe, in twee partyen opge Daer makenze hunne mesjes in. Als men
ſtelt. In het eerſte ſtuk ziet gy op No. 91. het koorn begint te majen, trekkenze we
Angoerd- eenen grooten Angoerdvogel , aengewe der wech naer plaetfen, daer het wat
vogel zen door de letter A, van hoedanig ge kouder is. Van deze vint men er wel 4
vogelte wy boven geſproken hebben in de of 5 ſoorten. Het getal. 92. vertoont een
befChryvinge der reize naer dit Ryk. Ik gefpikkelde tortelduif, die de letter A
maelde hem levendigh af, en vont toen toont, hebbende eenen zwarten en witten
eenigh onderſcheit tuſſen hem, en de vo ringaen beide de zyden van den hals. De
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ze wort genoemt Faegter-Koehie, dat is, hoogh , waſſende regt op even als de
Deze ſoort van duiven Maſtboomen, met weinig uitſpruitſelen

wilde tortelduif.

onthout zich meeſt in 't gebergte. De

van takken, als men de kruin uitzondert.

groote bonte duif B wort genoemt Alla De ſchors is doorgaens licht graeu. Het
fagter: de wit en zwart geſpikkelde vogel bladt, zoo groot als 't valt, wort afgebeelt
(een ſtaet'er van voren, en een van agte op No. 96. Het hout wort gebruikt tot

ren) mahygieeek, of viſchvanger, omdat hy deuren, venſters, en wat des meer is.
# waterloopingen zich onthout, Van binnen is het als gemarmert uit den

altydt

even als de Meeuwen. Gy ziet hem by C. geele, dat hier voor ſierlyk gehouden
De twee kleene vogels, die van agteren wort. Men ſchat elken # boom
groen en blaeu,en van voren Oranje zyn, op hondert Ryxdalers.
worden ook Mahy-gierek genaemt, om De Piſtatſiesboomen zyn ten deele ta-Piſtatſies
dat ze mede op de boomen aenden water melyk groot, en maken een ronde kroon.boomen.
-

kant gevonden worden. zie D. De groe Zy zyn gemeenlyk beladen met vrugten.
ne vogel E met den geelen hals heeft den De bladeren hebben eenige gelykheit met

naem van Sef je Gabba, of Groenrok. De die van den Laurier, behalven dat ze wat
vogel F., die zwart , graeu, wit, en ge ronder, en wel zoo groot zyn. Men ziet
vlekt is, heet Dregt-ken, of Boompikker, een der uiterſte takjes afgebeelt op No. 97
dewyl hy geſtadigh met groote kragt in met de letter A. De buitenſte baſt, vol
den boom pikt , daer hy in zit, zoo dat groeit zynde, is root en geel, anderslicht
men hem, al is men daer al verre van daen, groen en geel. Veele bladeren ziet men
hooren kan. Deze ſoort is al meeſt geel aerdigh omgekrult, en van koleur roodt

gevlakt. Nu ziet gy by de Geenen vo en geel. De buitenſte ſchellen worden in
dit lant gekonfyt, en voor wat lekkers
# van agteren en van voren getekent, gerekent.
De vrugt zelf, als ze jong en

ie genoemt wort Morgie-jnsjier, of Vyg
vogel. Zyn voorlyf is heel graeu en wit,
doorgaens met vlammetjes geſtreept. H
zingt zeer fraei, en onthout zich altydt
in de warme plaetſen. Hy is ook goedt
om voor ſpyze gebruikt te worden, maer
ſchaers te bekomen.

vogel.

nogh niet hart is, wort in azyn gelegt, en
gegeten, even als ingelegde Komkom

mertjes, by gebraet en andere ſpyzen. In
het gebergte vint men veele wilde boo

men van deze ſoort, waer van de vrugt
byzonder kleen valt. Uit deze boomen

Het getal van 93 wyſt eenen vogel aen, wort een gom getrokken : waerom ze in

#. genaemt Baeker Kara , zynde een ſoort lict voorjaer eenige kappen in de ſtammen
kara

van Frankolien, die men veel in Turkye en takken der zelve geven. Waer onder
en op 't eilant Ciprus heeft. Van deze ze dan een nesje van ſlyk zetten, waer in
vogelen wort veel werx gemaekt, te meer, ze de gom ontfangen, die den Terpentyn
omdat ze zoo lekker van ſmaek zyn, ook in reuk en koleur gelyk is. Deze neſtjes
veel beter en blanker van vleeſch dan de nemen ze ontrent de maent Auguſtus we
velthoenders, die ze ook in grootte over der wech, doen de gom in ledere zakken,
treffen. Van agteren hebben ze even en brengen ze dus te koop. Want men
wel de koleur van een velthoen : maer 't

gebruikt ze voor een geneeſmiddel, als
voorlyf is wit, graeu, en zwart. De hals zalf. De Perſianen noemen deze boomen,
is geſiert met eenen ronden ring : gelyk wilde, en d'andere Piſta.
men ziet op No. 94. Ook twee vogelt
Nu zyn'er Semaegboomen, die de ge-Semaeg

jes, genaemt Bol-bol in hunne natuurlyke lykenis van Elzen hebben, hoewel de bla-boomen.
grootte op tweederhande wyze, van vo # wat korter zyn, verzien van veele
ren, en van agteren. . Hun gezangh ribbetjes en kantigh in de rondte. De
zweemt veel naer dat van den Nachtegael. vrugt heeft het fatſoen van een katteſtaert,
Hun hooft is zwart en wit gevlakt, de het zy ze # is of kleen, vol ronde
reſt graeu : het einde van 't onderlyf tot knopjes. Gy ziet de gedaente op de let

een gedeelte over de ſtaert ſchoon geel. ter B. Deze vrugt, zuurder dan eenigh
De einden van den ſtaert zyn wit. Zy verjuis , wort in vleeſchnat gebruikt.
vertoonen zich door het getal 95.

Droogh zynde, wort ze geſtampt, en

#- Nu komen ik tot allerhande geboomte,

by gebraet gegeten. Men gebruikt ze
# vruchten en gewaſſen. Onder alle boo ook voor een geneeſmiddel. Want men

zenaer men heeft de Zenaer de grootſte agtinge, zet ze op Rozewater om den mont te ſpoe
boom in te meer omdat deze boom in andere landen len, en het tantvleeſch te zuiveren, tot

#

onbekent is.

geacht.

##
zou zyn van de ſtadt Jeeſd, 7 of ongemakken.
dagen van hier gelegen, en dus voort

Men wil dat de eerſte hier weringe van ſcheurbuik, en diergelyke

geteelt. Eenige dezer boomen hebben de
dikte van 20 of 25 palmen , het geen ik
zoo op de Chjaer-baeg, als in byzondere
tuinen ondervonden heb. Gemeenlyk
zynze 4o of yo, ja ook wel meer voeten

aer groeit ook een plant, genaemt Kakie
Kakiemets, of Akekinsje, twee voetenbo-"
ven den gront, en ſchiet verſcheide takjes
uit, waer van eenige langs de aerde loo
pen. Gemeenlyk zyn 4, 5, 6, of 7 vrug

ten aen elk takje. De figuur daer vanalsis
r-

-
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C O R N ELI S de B R U IN S

als een klokje, geſloten even als een bou

Van queeperen zyn'er 2 of 3 ſoorten, Queen,

ket of duivenei, ſchoon root of oranje genaemt De-bee. Zy zyn goedt uitterma
van koleur van buiten en binnen.

Zoo is

ten, en uit de hant gegeten van zeer goe

ook de korrel, die zoo groot is als een den ſmaek. Men vint'er die vry groot
kleene knikker. Hier van vertoonen wy zyn. Deze worden al veel gekonfyt.

een takje met de vrugt en bladen, die Haes-en okkernoten heeft men er ook. Nooten.
groen en geelagtigh zyn, op de letter C. De eerſte noemt men Fendoeg, de laetſte
Deze vrugt gedroogt zynde , wort
voor een groot geneeſmiddel gehou

Gindoe.

Alle deze vrugten zyn'er in grooten
den , als die het bloedtpiſſen weder overvloedt, en derhalven voor eenen #
ſtaet. Hier van worden gemaekt de ringen prys te bekomen. Zy worden by
koekjes, die men noemt Throciſchi Al het gewicht verkogt, uitgezeit de okker
kekengi, waer van men met Terpentyn noten, die getelt worden.
in water gekookt, kleene pillen maekt,
Ik heb vergeten te ſpreken van Kieviets Mei-en
die men met een weinigh water of wyn of Meiboomen, en Amaer of Granaet-Granaet
Inneemt.
boomen, die hier in groote menigte zyn.
Annaeb
De Annaebboomen zyn tamelyk groot Onder deze is een ſoort, die geen vrucht
boomen. en vruchtdragende.
De vrucht
de geeft, maer alleen een bloem voortbrengt.
olyven. Zelf onryp is ze zodanigh van Deze is byzonder fraei en groot, en als
koleur : maer ryp, is ze roodt. Men vele Papavers ſchoon root van koleur. Men
cetze droogh uit de hant, dewylze ſma ziet er ook wit gevlamt, en eenige geel
kelyk is. Zy ſtrekt ook voor een geneeſ agtige bladeren, die ik uit zinnelykheit
middel. Een takje hier van wort met de afſchilderde. Haere gedaente is te zien
Daengewezen. Deze vier hebben hunne op No. 98 nevens een fraei gekroont
wezentlyke grootte.
boomtje, Biede-Mahalagie genaemt, wiens
Boom
takken
alle nederwaert hangen. De bla
De
voornaemſte
boomvruchten
zyn
vruchten.
Amandelen, Piſtatsjes , en Perſikken, deren zyn fyn, lang, en ſmal. Men ziet
van welke laetſte 5 of 6 ſoorten zyn, zoo ze maer in eenige tuinen. De afbeelding
roote als kleene. De Perſianen geven wort getoont door het getal 99. Van

OOI11CT),

#

# aen twee benamingen. De ſoort, die vygeboomen is maer een ſoort genaemt
aen den ſteen vaſt zit , heet Sjeſt-aloe, Ausiier, waer van de vrugt zeer kleen is.
de andere, waer van de ſteen in het op
Van druiven zyn'er wel 1o of 12 ſoor- Druiven.
breken mede geopent wort, hoe-loe. Bui ten, die alle Angoer genaemt worden. El
-

»

ten deze zyn er nogh 3 ſoorten, waer van ke ſoort evenwel heeft hare byzondere
d'eene blaeu en roſagtigh als een blaeuwe benaminge. Men ziet er 3 of 4 ſoorten
pruim is, de aendere de gelykenis heeft van blaeuwe, langwerpige, en ronde, by
van een Abrikoos zoo in grootte, als ko zonder groot, hoewel er kleene onder

leur en gedaente. De derde ſoort is kleen loopen. Van de witte zyn 2 of 3 ſoorten.
Nogh is er een ander ſoort , genaemt

en geel van koleur.
Abriko
ZCIA,

Kerſſen.

Moerel
len.

Abrikoſen vint men er wel van 1 1 of 12

Kiſemus, zoet van ſmaek, dun van ſchel,

ſoorten, zoo groote als kleene, die alle en zonder korrels. Nogh een ſoort, die
eenen byzonderen naem hebben. De al troſſen heeft waer in groote en kleene drui
ven onder een hangen, hoedanige ik niet
gemeene naem is anders Zarda-loe.
Van kerſſen, die ze Gielas noemen, is weet dat ik oit meer gezien # Jaer
maer eene ſoort bekent. Zy zyn in ſmaek lyx worden van deze druiven eenige inge
#VK.gedaente de Spaenſche kerſſen zeer ge roogt, en konfytagtigh geworden zyn
y Een ſoort is er ook van zwarte Moerel de, in ſteene potten naer Batavie en el
ders verzonden. Zy leven hier dus mede. Manier
len, die ze Aloebaloe, of kortheitshalven Alle de ſteeltjes, en wat verder onnut is, van het
Abae-loe noemen.
zoeken ze er uit. Dan leggen ze een laeg inleggen
er drui
of
Veelerhande appels zyn'er ook, in 't gedeelte van druiven in een ſteene kruik.
algemeen Ziep genaemt: ook peren, ge Hier over leggen ze eenige gedroogde ro
meenlyk Goela-bie genoemt. Onder die zebladeren, wel gepakt. Dan ſluiten ze
vint men een ſoort als onze Bergemotten, de kruik zoo digt, dat er geen lucht by
ook Winter-en Zomerperen, en daeron komen kan. Dit laten ze zoo ſamen et
-

Appels.

der eenige, die vry groot zyn. Onder telyke dagen ſtaen.

Dan ſlaen ze deze

die winterperen zyn'er, die een ganſch zelve kruik, die bovennaeu is, aen ſtuk
jaer kunnen goedt blyven.
Pruimen.

ken, nemen de roozebladen daer af, en

Van pruimen zyn er vier ſoorten, blaeu ſcheiden alle de druiven van een, die ze
we, witte, roode, en geele. De witte, daerna tot rozynen geworden , in een
genoemt Alaet-ja , worden meeſt onryp nieuwe kruik pakken en verzenden. Dat
met zout gegeten. De roode Aloe-boekara ze hier rozebladen toe gebruiken, is alleen
geheten, zyn de regte Prunellen. De om er een goeden geur aen te geven. Het

blaewenoemenze Aloe-ſiga, de geele Aloe welk gedaenzynde, werpen ze die wegh,
'omdat er anders verrottinguit voortkomen

ſert.

-

ZOUl.

-

！
******--<--… „ “

, ，
-- ：

***
.* --

±3****** ** **i**a;………

# H# # # # - ;
PUBLI'-/

'-

-r

LIBRARY

AsroR, 1xxiox
Tºrrº. DRN FOUNDAT nºt

4&#:### ***

vA
-- -- --

--

%.
Zº- --

-

-

-

|

"N)

\\ \\

\\\\\'
W

\ŅŇ]s<ā

||

|

Œ，\\---||

��

97

----

--

---

___-- ----

*******-------__.

*** ** ----------------

·

.*

-

-~~

|-

|-

-**

|-

****•

- - ---

*

~ .

· -

--

-

~ - ºº

,

******， **，·，≤）

• •• • •• • , • • • •***

~

· ·

………..

+-----

，

·

|--·----·

·

• • • •*|-• • • •’ ， ， ,

··

· «.|-·

|-·

•

-

،،

.-|-

^،
.·|-

·|-|-

|-

|-·

|-|-º.|-

'

--

|-|-·

---

|-~~

**** --> --~~~~ -------…_~ ~- -------------~--~~~~ ~~~~~ -… - - …

----

·---------

|--

·|-•

·-|-

…

··
---- -~

-***-----|-----

•·----

-

·|-

*`-

.

----·*

·-

*--

|-

--

-------

·,

- --

\

·

-

-

--

---------

a---

* --

--w------------- -----------

------

Q t,

'# # # # # # # # # # # #

j

. . .

t

j

--

--

- -

-

-

-

-

--

-

4

w

-

-

Jº
-

--

-

- -

*-*--- --------

-- ----------- --------------------------T: ,
:
: - :
*

- - -- -- - - -

-

-

- -

- --

-R

GRANAE TIBLOEIM.
ºn

SN

-m

EN ANDERE VRU GTEN.
-ANME
N

DE BOOM, GENAEMT : IBIEDE

-----+-------

·-

-

|-

·-

- - - -

---------

- - --

-

- --

-

-

- -----

- ---

|-

-

--

-

- -----

- -

-

-

-

-------

---------

- - -- - - -

- - - ----- ----------

|-----|-|--

»-

--·••----|--

------

·|-

-

--

-

-

--

--

-|-|-

·|---

------

-|-

-----|-

-··
-

.

-|-

-------

--------- ----- - - -

------ ----------- -

- - - -----

-

--- -------- «;~：：~~

-

-- -

---- -

- - - - -

--

- - - - .….…-ar，-

-

-

|-

---|-

|-|-|--

|-|-|-

----·

·~

|-|-|-|-

|-|-

|-|--

-.

** · · -

--…

· ·

|-

·

|-

|-|-·|-----

--------

·-|-|--

|-|-|-

-----

-

--

--*

, ！|-`-.-

· ·· ·
-

-

·· -

-→

|-|-|-|-

.|-·

*-·

' ..

· --|-·|-

·-·

-

"·

|-|-|----------

|--|-|-|-----

-|---

|--

------

----·|-|-

~-

|-

-----·

|--·|-|--|-

----|-.
|-----·----|-------||-|--

----|-

-

! #·
* {-

-

-- -|--- ---------|-- -|-|-|-|------

-- ----------------

|-

•

--|-

|-|-·|-*

-|-

-:------ --- ~~|-- · ·,- - -^|-|-* ·
- --- * .^'
|-·----- - •|--|------|-|-|-

----|-·|-•

*-|-

|-|-----.

-----

*|-- -

--------*

----|-,

· · -|-|-|-"... …“ ，' …·
（， *, ， . . . ::----· ·:{
* *-|-|--|--· ·
*, •-------. . ~ ！|--».

-------|-

------|-•

----|---

-

* ;+-|-

}|-|·

- -

-

-|--

-|-

-----

’ .·|-

--- .……»|-

--------|--

*--.

-|--

-----|-|-

-----|-·

--

· :----|-|-|-

！------

·
·--|------|-|-- '
-….

：|-…

|-|-|------|-v.|-|-|-

"|-

----

------

-

-…

"|-·

:|-|-*

·· ·-

·|-

-*

|-----|-----|-'

* *|-----• • •|-|----

--

~ ！----|-|-----！

{-

|-|-|-|-----

----|-|-|-|--

-|-|-

-

-

-|-----

------

- - - -------- - - - - ------ - -

·

-

-----------

----

-------------+---+---+

… ………------------------ --- ---- - - -

--· · · *|-

|-

-|-----|-

----------|-|--|
-|-----|·
|-·----·

|-----

-|-|--

"-|-·------ -|-|-*
- -|---

·|--

*•
！

---------------------------------

*

··|-

--

-

}

- - ------------- -

·-|-|-|-|

-· · · · · · ·…|-------|-----· ·
！-|-·- --- - -|-|--- - - --

|-:|-“.|------

|--

-

R

Z E N.
179
zou. Naer de zelve geweſten zenden ze Veelerhande Sjonkieljes, Hyacinten, A
E

I

ook Amandelen en Piſtatsjes, waer tegen frikanen, Merveilles de Peru, Stokro
de Indianen ook hunne konfituren en ver
Aertge

waſſen.

nden.
ſnaperingen overze
baerheit
re
Geen minde

vrucht

Zen 3 Zonnebloemen, Muskusbloemen
Violen, Violetten, en Goutsbloemen

»

Maer het grootſte gedeelte hiervan is uit
Van de Me Europe overgebragt, en dus voortgeteelt.
ziet men

ontrent de aerdgewaſſen.
loenen alleen, die ze Gharbie-ſa noemen, Want de bloemen, die hier groejen, zyn
worden meer dan 25 ſoorten getelt, die van geene waerde.

men, waersaſſiaen
elke haren eigen naem hebben. Veele hier Evenwelzyn'er Saffraenbloe
deran
van
de
van
ſoort
beſte
komt, bloemen.
Mahan
van zyn uitnemend goedt, veele ook zoo
,
en
zoo
ſlegt
de
witte
roode
Van
Rozen
groot dat ze ontrent 2opond wegen. Van
ater
kt,
als
rozew
wort
veel
ze
gemae
zyn,
deze ſoorten worden er het geheele jaer
den.
en
naer
en
Indie
elders
verzon
In
dit
door bewaert in friſſe beſlotene plaetſen,
ring.
is
Water
hier
groote
vertie
Want
naer de tydt dat vereiſcht. Want om de
warmte te weeren hebben ze ſneeus ge gelyk de Perſianen op liefelyke reuken
noegh, die totys geſtremt, van hun ook gezet zyn, gelyk wy hier boven hebben
tot koelingh van den wyn in den zomer #engeroert, zoo ſtorten zy dikwyls ge

beſproejing hunner
gebruikt word. Deze groote Meloenen heele ,fleſſen uit tot
en
begiet
andere gezelſchap
gaſten
of
in
gience.
n
ſay-bel
noeme zy GarbieDie eerſt

uitkomen worden bevonden de ſlegtſte Pen hunne vrienden daer mede onder de
van ſmaek, maer egter de gezondſte te Vreugt;, zonder dat dit water eenige vlek

zyn. Zy zyn meeſt wit. Van Water

ken in de kleederen zet.

nen zyn'er. De Jaſmy
meloenen zyn 4 of 5 ſoorten. Witte en Tweederhande tJaſmy
naer
de Italiaenſche , nen.
eene
zweem
ſoort
roode zyn er ook zeer goedt, die ze Hin hoewel ze in reuk daer voor
wyken moet.
doen noemen. Pompoentjes zyn'er ook
veelerhande, en daer onder eenige byzon De andere is vry ſlegter, maer groeit wee
der fraei geſtreept van groen en zwart. ligh en loopt zeer hoog tegen den Zenaer

Andere weder zyn gevlakt of gemarmert, en andere boomen op, dat zich ſierlyk aen
of geeſtigh met verſcheide kleuren bezet, 't gezicht op doet.
Want zy zyn Alle deze dingen ſtrekken tot voedſel
maer zoo groot als een Chinaeſappel. Ik der oogen alleen: dat een ſober vermaek
ſtoffeerde een ganſche ſchildery met deze Zyn zou, indien de Natuur dit geweſt ook
vruchten, en ſtelde daer Perſiken by, ook niet verzien had met voedſel, dat de maegh over
een Chamama, of Vrouwenborſt, een vrugt, van doen heeft. Dit zeker is hier vol op. vloedt

# de kleene.

die ſchoon roodt is.

Ik bewaerde ook

Het gevogelte brengt hier veel toe ,

dat van eet

alle de korrels, nevens een van die troſſen dagelyxop de markt te koop gebragtwort waren.
bezet met groote en kleene druiven onder Want een Hoen koopt men hier den gan

een, waer van wy zoo even geſproken ſchen tydt des jaers door voor zes ſtuivers,
en op zyn dierſte tot 12: een Kuiken voor
4 of 5 ſtuivers: een Velthoen voor 1o of
op No. 1oo.
s. Daer is een kleene ſoort van
Veele ſoorten zyn'er ook van geele 12 ſtuiver
hebben. Het een en 'tander laet zich zien

Wortels.

Wortelen of Peen, roode en witte Beet

Velthoenderen, zoo groot als Quakkels,

wortelen, Peperwortelen, Rammenaſſen, voor het koppel van welke men 5 of 6
Knollen of Rapen, Knolkool, Aerdap ſtuivers geeft. Dit is de prys ook van
pelen, Tartoefje en Champinjons, Ba Quakkels en Duiven. Wilde Entvogels

dens-joen, by de Perſianen en Europeers koopt men er tot 7 of 8 ſtuivers het ſtuk.

Een goede tamme Gans voor 40 of yo
enaemt Fokje-fockieſe, die we reets be ſtuiver
s, maer een volwaſſe Kalkoen koſt
# en verbeelt hebben.
Bloem
kool.

De Moeſtuinen leveren ook Bloemkool

wel 6 of 7 gulden, en een jonger naer ge

van byzondere grootte, zoodat er onder lang. De Kapoenen zyn hier zoo uit

d vet, als ik ze nogh oit ergens ge
zyn , die 1o , 12 , ja 14 pont wegen. nemen
n
heb, maer zeldſaem. Zoodat ze
vonde
Ook Savoikool, Aſperges, Artichokken,
Cellery, Porei, Ajuin, Chalotten, Kers, meeſtn.hier voor een geſchenk gebragt
Dragon, Petercely, Kervel, Nip, Boon worde
Hier by komen Hout-en waterſnippen,
kruit, Limoenkruit, Munt, Koriander,
n,
Dille, Zuring, Porcelein, Majolein, Sa wilde Entvogels van veelerhande ſoortes,
n,
ngen,
vogel
wilde ganze Kraen
lie, Bernagie, Kropſalade, Endivie, Ci Teeli
choreiwortels, en Roomſalade, dat lange wilde duiven, Tortelduiven, Leeurikken,
geele bladeren zyn. Men eet ze uit de Lyſters en patryzen, waer van er eenige
ſchoon roodt aen den kop zyn. Maer
hant. Zy zyn zoet en aengenaem van deze
laetſte bekomt men niet, als met

ſmaek. Spinagie en Wynruit ontbreekt hulp van valken, of door ſchieten met
'er ook niet.
Van bloemen zyn veele ſoorten, Tul

Bloemen.

het roer.

Wilde Rheebeeſten zyn hier ook raer:
pen, Angelieren, hoewel beide ſlegt, maer
het oſſenvleeſch is zoo veel lichter te
Ryaſſen, Lelien, Tuberozen, Narciſſen:
Z 2
bes
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bekomen. Want voor 16 of zo ſtuivers ganſche ſchotel met ſpyzen, die op zulk

koopt men 12 pont. Maer de Perſianen een vier gereedt gemaekt is. Men geeft
eten het weinigh, of ze moeten geringe daerentegen ontrent 3o ſtuivers voor zzo
luiden zyn. Zoodat het meeſt in Julfa of 23o ponden van den drek der kamelen,
geſlagt en onder de Chriſtenen verkogt koejen, ſchapen, en ezels. Vooral wort
wort. Voor het ſchapenvleeſch geeft men deze drek gebruikt tot het ſtoken der o
in den zomer 14, of 15 of ook wel 16 vens, waer in de meefte fpyze gaer ge
ſtuivers de 12 ponden. Maer hoe men maekt wort, dat gemakkelyk en zonder
nader aen den winter komt, hoe meer het veel omſlagh toegaet. Hier door gebeurt

opſlaet, zoodat deze 12 ponden dan wel het ook dat de wegen altoos zuiver zyn,
eenen Ryxdaler beloopen.

Voor even dewyl'er geſtadigh menſchen omgaen, die

zulk een gewigt Lamſvleeſch betaelt men deze vuiligheit verzamelen en opnemen,
3 gulden en 5 of 1o ſtuivers, en zoo veel om die , alsze droogh is, te verkoopen.
ook ontrent voor het bokkenvleeſch.
Zoo gaet het ook met den drek der paer
Van het oneetbare vleeſch wil ik hier

den. Alle andere vuiligheit wort totmeſt
niet reppen. Anders zyn hier kleene wol gebruikt, zelf die der menſchen. Hier
ven, voſſen, Sjakallen, of wilde honden. toe komen dagelyx boeren met ezels in
Prys van Voor 12 pont broot geeft men hier ge de ſtadt, die alle vuiligheit uit de huizen
beibrootmeenlyk8 ..”1o ſtuivers. Voor zoo veel rys halen, en op hunnelanderyen gebruiken,
zo of 24 ſtuivers. Voor de Terwe 8 of 9 of verkoopen.
ſtuivers. Voor de gerſt 6 of 7 ſtuivers: ook Ik heb vergeten te melden van de Ruy- .
zoo veel voor geerſt, teweten alsze on naswortelen, by de Indianen bekent on-"
gepelt is. De gerſt gevenze meeſt voor der den naem van Soliman-doſiyn, waer
Voeder aen de paerden, omdat hier geen van de meeſte komen uit de provincie
haver is. Spaenfche terwe is'er ingrooten Schirwan, en van buiten de ſtadt Thebries
overvloedt. Deze noghjongh en onryp zyn of Tauris. Want het verzenden hier van
de wort op het vier gebraden, en dus aen naer Indie is een der voornaemſte koop
alle oorden der ſtadt den gantſchen dagh handelingen, die hier gedreven worden.
door verkogt. Zy ſprengen er een wei Het eene jaer door het ander gerekent
nigh zout water over, en verkoopen elke worden hier 3oo balen vertiert, yderbael
tros voor eenen duit.
gerekent op 15o of 16o ponden. By de
Boter.
Vyf of 6 gulden geeft men gemeenlyk gemeene markt gelden de Mansja (dat is
voor 12 pont boter, om in het toeberei 12 lichte ponden) wat min of meer dan
den der pyzen te gebruiken: maer de 12 mamoedjes, gemeenlyk ontrent op
verſche, die zeer goet is, wort wel te twee ryxdalers gerekent. Deze wortelen
worden voor de verweryen gebruikt, en
gen 7 of 8 gulden betaelt.
Olie.
Deolie om by fpyzente gebruiken wort men oordeelt dat er nergens beter voort
getrokken uit zeker zaed genaemt Kouijae. komen dan hier.
Zy is onze boomolie zeer gelyk, maer Van de Artael of Auripigmentum, by Artaal
niet zoo aengenaem van ſmaek. ,,Men de Perſianen Zernig genamt, en gebragt
geeft yo ſtuivers voor 12 pont. Nogh van Thebries en Kasbin, worden jaerlyx
is er een beter ſoort genaemt Arda , die 6oo of8oo korven, elke van 1 fo of 16o
eens zoo veel koſt.

Deze komt uit een

º naer Indie verzonden

; en el

zaet genaemt Koujit.
e naer zyn ſoort betaelt, van drie quart
Tot hunneſpyzen gebruikenze een zaet tot 1; Ryxdaler. In dit lant wort'er zeer
dat ze den naem geven van Maes , by de veel van vertiert tot ſchilderwerk, en ook
Ooſtindiſchvaerders bekent onder den tot andere dingen.

Ik weet ook niet an

naem van Kajang. Zy hebben ook Len ders of daer wort veel van naer Turkyen

tietsjes, die ze Ades noemen, ook witte
en roode boontjes, die de Turxegelyk zyn,
van hun Loebja genoemt: ook witte en
raeuwe erweten, paerdeboonen, en peu
die door onzen lantaert hier overge
voert en aengequeekt zyn.
Om alle deze ſpyzen te bereiden is vier

ſº

verzonden.

Ik agt der moeite waerdigh hier nogh Beroemt

iets by te voegen van een befaemt genecſ: .

middel van Mumy, by velen van dit Ryk"
onbekent.

Het is een ſoort van Gom,

die buiten het gebergte ontrent de ſtadt
Laer in ſpelonken of Grotten gevonden

van nooden. Hier toe gebruikenze hout, wort, daer zy als afzypelende zich zet.

dat ook by het gewigt verkogt wordt, Zy is week en zwart als pek, dogh aen
Men geeft voor 12 pont gemeenlyk 4 of #. van reuk. De regte placts, die
5 ſtuivers, ook zoo veel voor de houtkool. eze gom voortbrengt, is gezegelt. Waer
Waerom veelen om dezen hoogen prys uit jaerlyx door den Gouverneur van Laer
Kameel noit houtkool gebruiken: zelfs niet de en andere Regenten gehaelt wort al wat
drek voor voornaemſte Armeniers in Julfa, behel gezet is, dat dan den Koning toegezon
tº: pende zich yder met beeſtedrek. Want den wort. En dat loopt in 'tjaer gemeen:
veeltydts komt het braden of koken der lyk op 8 of 1o oncen uit. "Zoodat wel
ſpyzen met hout meer te beloopen dan de veel van deze gom geſproken wordt: maer
zy
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zy is weinigh te bekomen. Als ze te kry de hielt men ze aenſtontsin hoogeachtinge.
gen is, word zy voornamelyk gebruikt

Men heeft nogh een diergelyke Gom

tot het heelen van gebrokene armen en
beenen: ook tot ongemakken ontſtaen uit
kneuzen, vallen, of ſlaen. Men geeft
luiden, die duſdanigh geſtelt zyn , daer

ontrent Loreſtan, die dezelve werking
doet, uitgezondert dat er drie- of viermael
meerder tydt toe vereiſcht wort. Om
deze gommen te onderſcheiden, en de

een brokje van in zoo groot als een graeu regte proef daer van te nemen, legt men
we erweet, nadat men het in verſche of een weinigh op een kool viers. Komt er
ongezoute boter in een lepel geſmolten een pekagtige reuk uit, zoo hout men ze
heeft. Even zoo veel of meerder legt men voor de ſlegtſte: dewyl de beſte, als ge

ook uitwendigh op de bezeerde plaets, zegt is, eenen aengenamen geur van zich
zoo de noodt zulx vereiſcht, en wind'er geeft. Maer de regte proef wort geno
dan doeken om. Is het been gebroken, men aen een hoen, welk men eenender

men ſpalkt het. Door welke middelen
de lyder in den tydt van 24 uren herſtelt
wort. Dit geneeſmiddel willen ze dat ge
vonden zou zyn van zekeren Jager, die
het eene been van een Hart aen ſtukken
Wondere ſchoot. Welk hart hem nogtans op drie

pooten aen ſtuk breekt. Men beſtrykt
de quetſuur en ſpalkt den poot, en men
geeft het dier daer wat van in.

Is het

de regte gom, zoo loopt het hoen des
anderen daegs weder op den poot heen.
Dit beveſtigen zy door vele ondervindin

genezing pooten ontliep. Des anderen daegs keert gen. Maer dewyl deze verzegelde gom
hy weder ter jagt, ſchiet weder een Hart, alleen aen den Koningh gezonden wort, is
been
Van een

breuk.

en bevint dat het het zelve is, dat hy des het wel te begrypen dat er niet aen te ko
daegs te voren geſchoten hadt. Hy ſtondt men is, als door de genen, die het bewint
verbaeſt, ziende dat het gebroke been zoo daer over hebben, en zich zelven heime
goedt als genezen was. Als hy aen an lyk daer van verzien, om hier door gunſt
deren hier van kennis gegeven hadt, en te bejagen by eenen der voornaemſte

de zaek onderzogt was, bevont men dat Grooten des Ryx, die hier van een ge
dit geſchiet was ter plaetſe, daer deze Gom ſchenk ontfangende, ſomwylen eenenzy
zich gezet hadt, zoo dat men giſte dat ner vrienden wat mededeelt. Voor gelt
deze ſchielyke genezing hier van daen is zy niet te krygen, maer die van Lo
# Men nam er de proef van in an reſtan wel. Evenwel ben ik , bedriegh
ere quetſuren,en de kragt beſpeurt hebben ik my niet, van beide de ſoorten verzien.

XXXIII. Ho o F T s T U K.
Beſchryving van julfa. Dragt der Armeniſche Vrouwen.
Plegtigheden omtrent de geboorte. Manier van trouwen en
begraven. Opvoeding der Kinderen, en manier van leven
der inwoonderen. Europeërs,

die zich hier onthouden. Bui

tenlantſche Gezanten.
Beſchry
ving van
Julfa.

wy over tot de beſchryvin Nieu Julfa legt verder op. Het eerſte Nieu
N Ugaen
ge van Julfa, zoo als dat gemeen deel daer van wort genoemt Gaef-rabaet, fa.
lyk genoemt wort: ſchoon het
by anderen ook Koets.

Jul

Meerendeel wort

in verſcheide deelen verdeelt is, die alle het bewoont van ambagtsluiden, die in

hare byzondere namen hebben. Voor ſteen werken tot gebouwen en grafſte
eerſt komt ons voor out Julfa, by de Ar den. Het tweede wort genoemt Tabrieſe,
meniers 't Soeg ga genaemt, daer de meeſ waer in meeſt wevers van ſtoffen wonen,
te en voornaemſte Koopluiden woonen,

nCV enS

# Françoiſen.

Het derde

welker voorouders voor hondert jaren ten onder out Julfa behoorende, heet Toeſt of

tyde des Konings Abbaas den grooten, of Samija-baet. Hier woonen eenige weinige
eerſten, uit verſcheide geweſten, ook van Koopluiden, voorts gemeen volk. Het vier
de Turxe grenzen hier aengekomen zyn, de gezegt Eriwan, begrypt in zich niet dan
dien ook plaeſen werden aengewezen om gemeene luiden. Het vyfde, Nagt-ſie
het lant te bouwen, en andere middelen waen, mede. Het zeſde, Sjachſa-baen,
aen de hant gegeven, om zich hier te kun is niet aenzienlyker. Het zevende, Kas
nen onthouden. Op dien zelven tydt ketſie, heeft in zich al de zelve ſoort. Al
had een gedeelte der Gauren daer ook zy le deze menſchen hebben hunne benamin
ne beſtelde wooningen , nevens eenigh ge naer de plaetſen, en worden daer door
volk van andere geweſten, waer van wy onderſcheiden.

in 't vervolg ſpreken zullen.

Out Julfa is veel grooter dan alle de an-out Julfa,
Z 3
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dere quartieren famen, wordende daer in welke in koſtelykheit uitmunt dat van
ontrent tweeduizent huisgezinnen gere Hodsje Minozes, in wiens grootſte ver

kent: waer onder de voornaemſte Koop trek om het overvloedigh verguldſel alles
luiden zyn, welker cenigen rykelyk ge van gout ſchynt te wezen. Het is voort
beſchildert met bloemen en lofwerk, en
gocdt zyn.
Zy hebben hunnen eigen Kalantaer of het doorſchynſel van den muur wit glinſ
Burgermeefter, ook hunne Betgoedaes ofte terende , met eenige fpiegels rondom.
Wykmeeſters, en doen alle gemeene za Het gewelf is boogſwyze, en beſtaet uit
ken zelfs onder hen af. Maer zaken van vier declen, aèn welker elk zich boven
eenigh gewicht worden aen den Koning aen een groote goude en een weinigh
of Ryxraden gericht, en daerna door den gekleurde ſtar of roos vertoont. On
zelyen Burgermeefter en Wykmeefters af der tot op 2 of drie voet van den gront
gedaen.
heeft men gemarmerden ſteen. Aen de
Out Julfa hoort eigentlykaen de Groot voor-en agterzyde is een groot vak, met
moeder des Konings, die genoemt wort | lofwerk doorvlogten, zoo rykelyken fier
Nawasb-alt, welke titel gegeven wort lyk, als men hier te lande weinigh ziet.
aen iemant, die groot van vermogen is. Van buiten door de voorpoort inkomende
Alleen de andere gemelde plaetſen ſtaen vint men zich in deze huizen gemeenlyk
onder den Nagaſi-baeijte , of opperſten op een groote plaets of voorhof, die in ee
Schilder des Konings. Evenwel hebben nen Bloemruin beſtaet, in het ronde, en
zy hare Wykmeeſters: en voorheen heb in het midden, met een plaveiſel van ſteen
benzy ook eenen Burgermeefter gehad. tamelyk breet omzet. En agter dit Hee
Het eerſte quartier, als men aen de Zuid renhuis heeft men altydt een diergelyke
zyde van Julfa komt, beſtaet in een lange plaets met een tuin afgeſcheiden tot woo
ſtraet, bewoont van de Gebbers of Vier ning voor de vrouwen, volgens de manie
aenbidders, menſchen, die voor drie jaren re dezer landen.

tot het Mahometaenſch geloof gebragt
zyn. De vrouwen onder hen gaen altydt
met het aengezicht ongedekt naer eene
overoude gewoonte. Ik hebbe naer de
gelegenheit dezer menſchen veel onder
zoek gedaen, en de regte kennife daer
van gekregen, toen ik daerna uit Indie

-

Na het beſchouwen dezer woninge,
waer in ik van den Huisheer wel onthaelt

was geweeſt, bezagh ik ook het huis van
den Kalantaer Hogaes, anders genaemt

Lukas. Dit was wel groot , maer Zoo
frai niet. Ik begaf my ook naer de woon

ſteede van Arjiet aga, voor welke een zeer
groote tuin was, gelyk ook het gebou
daer van zal uitſtellen, totdat gy my op groot was, hebbende mede eenige ſierly
ke vertrekken. Het huis van Hodsjie
myne wederomreize verzellen zult.

wederkeerde.

Gebou

Waerom ik het verhael

Onder de gebouwen in out Julfa heb Saffraes had ook eenen grooten tuin, zyn

wen Van ben de kerken den voorrang, welker voor de de wanden in de woninge zelve ook
out Julfa. naemſte is de Anna-baet of Biſſchopskerk, doorgaens beſchildert met veele beelden,
waer van ik ſpreken zal op het feeſt van zoo groot als het leven. Want men zag er
den Kruiſdoop. De tweede kerk hebben een man en vrou in Turxe kleedinge, ook
de een grooten koepel zonder kolommen andere beelden, gekleedt op de Perſiaen
is genaemt Surpa-Koop, of St. Jakobskerk, ſche en Spaenſche wyze, die alle afge
zynde van binnen, even als de Biſſchops ſcheiden ſtonden. Boven op dit huis was
kerk, geheel met Bybelſche hiſtorien be een Taras of vlakte vry hoog opgetrok
ſchildert. Zy heeft aen de eene zyde, als ken, van waer men veele vermakelyke
men ter regterhant aenkomt, weinige gezichten had, die den Koning Abbaas in
vertrekken, die onbewoont zyn. In deze zyn leven geweldigh vermaekten. Het

kerk komen ook de vrouwen op eene af huis van Hodsje Agamael is byzonder

gezonderde plaets. De derde en grootſte hoogh, deftigh, en vermakelyk, ftrek
is genaemt Surpon-tomoſa, of St.Tomas kende zich een vertrek daer van ten
kerk, die in de lengte gebout en met zes deele over de ſtraet met fraeie ruime venſ
vierkante kolommen onderſteunt is, na teren. Van boven heeft men ook wegens

melyk drie aen elke zyde. Deze Kerk is

#

hoogte luſtige gezichten. Dat van
zonder eenigh ſchilderwerk, en de wan Hodsjie Ovannis Sjoe-riek is ook zeer
den daer van zyn wit. By den altaer gaet|fraei, nevens dat van Hosjie Mierfa, en

men met drie trappen aen beide de zyden eenige andere, die wel verdienen bezien
op. De koepel is zeer laegh. Buiten te worden. Eenige huizen hebben in het
deze drie Kerken zyn er nogh 11 of 12|fraeiſte vertrek een ſpringende fontein, die
andere van minder aenzien : gelyk mengelyk met den gront van marmer byzon

ook in nieu Julfa 13 of 14 Kerken vint, der fierlyk en net gehouwen is. . In an
die om hunne kleenheit weinig aenmer-|dere ſtaet zulk een fontein voor het ver
kingh verdienen.
trek, zoodat men een aengename zitplaets

Men ziet in out Julfa eenige fraeie hui-|heeft in het gezigt der zelve.

zender voornaemſte Armeniers : onder' Alle deze huizen zyn byzonder

".
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Nettig. De vloeren ziet men met tapyten en an beenen. Hy is gemaekt van roodt en wit

heit der dere kleeden belegt, de kuſſens koſtelyk fyn geſtreept armozyn. Hier by komen

" van zilvere en goude ſtoffen. De voor de kouſſen, genaemt Top-poeg, die op de
poorten der wooningen, eenige uitgezon Perſiaenſche wyze gemaekt zyn. Voor
dert, zyn kleen, dus met voordagt ge muilen dragen ze Paepoet-sjes, geel en ook
maekt, ten deele om den Perſianen, die roodt als die der mannen, omdat ze geene
te paert aenkomen, het inryden te belet groene Perſiaenſche durven aendoen. De
ten, ten deele ook om de pragt, die bin riem, dien ze om 't lyf dragen, is van
nen is, te bedekken.

gedrevengout of zilvere plaetjes, drie of

Men ziet eenige der voorname ſtraten vier vingers breet.

Hier onder is een
met Zenaerboomen van wederzyden be zyde riem met eenen geſp. Zy dragen
zet, ſtroomende ook de waterloopingen 'er ook die met geſteenten bezet zyn. Om
daer door heen.

den hals hebben ze twee of drie goude

Kleding - Wat aengact de kleeding der mannen, ketens, aen welker een of twee, doosjes

der man-zy verſchilt weinigh van die der Perſianen,
"
uitgezeit datze zoo net niet is. Ook is
hun muts of mandiel, die ze op het hooft
dragen, zoo aerdigh niet gevlogten. Ook

hangen met reukwerk, gelyk aen de an
dere goude dukaten, zyndeyder ſtuk
bezet met 5 of 1o dukaten, en hangende
onder aen een ganſche réex van zo tot yo

mogen ze die op de Perſiſche wyze niet toe. Hier by is een ſnoer van roodtbloet
dragen. Zy dragen ook geene groene korael, zynde aen de derde korael telkens
muilen.
En vrou
wen,

-

De voornaemſte Armeniſche vrouwen

een enkele of dubbele dukaet vaſtgehecht.
Om de armen hebben ze goude brazelet

hebben mede eenen bant half om het hooft, ten, en aen de vingeren zoo veel ringen

met geſteente en paerlen bezet, waer aen
ze den zelven naem geven, als de Perſia
nen. Hier onder komt een goude Cham
bara , ontrent twee vingers breet, ook
met kleinodien geſiert, die onder half op
elkander hangen. Bezyden het aengezicht

#plaetsze willen.
By zomertydt hebben ze in
van den langen bonten veſt, eenen,
die korter en zonder mouwen is.

Deeze

hangt even over de knie, en wort ge
noemt Koer-toek. Een vrou in dit ge
waedt ſchilderde ik ook, als de voorge

hangen meer dan twintigh goude dukaten, melde, op doek, gelyk die afgebeelt is
en andere ſieraden van gout en paerlen, op No. 1o1.
Kleding
De ongehuwde dogters hebben de zel dermaeg
noemen ze jeries-annoots. Het onderaen ve kleeding wel, dog het hooftſieraedt den.
die tot onder de kin komen.

Dit tooiſel

gezigt is tot op het begin van de neus met
eenen byzonderen doek gedekt, dien ze
noemen Jas-mg. Deze is agter aen het
hooft vaſt. Dan hebben ze nogh eenen
anderen witten doek ,

niet, nochte den doek over het onder

aengezigt, gelyk ook niet die over de borſt

en agter met de kleederen gelyk hangt.
Alleen hebben ze die om den hals en ag

wiens rand met ter aen 't hooft vaſt is.

Zy hebben om

gout en zilver doorweven is, genaemt Let
ſiek. Deze komt om den hals aen 't ag
terhooft, hangende daer van eenige ſlip
n neder, die vierkantigh in eenen drie
oek gevouwen en omgeſlingert zyn. De
zen laten ze noit af, gelyk ook niet die
voor het onderaengezigt is. Uit dezen

het voorhooft eenen bant met gout-en zil
verdraet geſtikt, en met paerlen bezet.
Als de vrouwen uitgaen, komen ze als
de Perſiaenſche voor den dagh, uitgezon
dert dat ze het kleedt met de regterhant
gedurigh voor het aengezigt moeten hou
den, om geſtadigh bedekt te zyn.
doek, telkens beſproeit door den adem Deze dragten afgehandelt zynde, zal
des monts en der neuze , kan myns oor niet qualyk voegen, dat wy iets melden
deels geen aengename reuk komen. Een van de manieren, die dit volk hout by de
andere geſtikte doek, Mandiel genaemt, geboorte der Kinderen, by het trouwen,
hangt haer voor over op de borſt, en komt en begraven.
om den hals onder de gemelde doeken, Als een kint ter werrelt gekomen is, zeden
die agter aen het hooft vaſt geſpelt zyn, wort alleen een man aengeſtelt tot Geva-ontrent.
-

hangende voorts langs het agterlyf tot on der.

Weinigh dagen daerna wort het geboorte

der toe gelyk met den rok, als zynde wel door een vrou omgedoopt te worden naer
drie vademen langh. De bovenveſt is ge de Kerke gebragt. Deze geeft het den

meenlyk van gout laken, met ſabelbont Prieſter over, die het kint moedernaekt
gevoedert, genaemt Katebie. Die daer driemael geheel in eenendaer toe geſtelden
onder komt is van gebloemde of andere bak met water dompelt, onder het ſpre
ſtoffen, en wort genoemt Takala, waer ken van zoodanige woorden, als by ons
onder een korter, Argalog genaemt, tot ook geſproken worden. Dan beſtrykt hy
by de knien nederhangt. Het hemde is het hooft met een heilige olie, ook den
van geborduurde taf, of andere koſtely mont, de borſt, den nek, de handen,
ke ſtof, en is wat korter dan de boven en voeten, en wind het dan weder in zy
rok, waer onder de broek of Wotaets-joor ne doeken, brengt het voor den altaer,
is, dat zoo veel betekent, als dexel der en ſteekt het ſakrament in zynen "#
18:
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Dit gedaenzynde legt hy het op beide de verwelkomt , en de toewenfchingen van
armen van den Gevader, die het dan met een goedt leven, nevens andere goede

eenige ſtof tot een pillegift beſchenkt. Dit vermaningen ontfangt. Dan komen de
ftof wort over het kintheen gelegt. Hy zelve meiskens als te voren, en brengen
zelf heeft in elke hant een brandende was hem eene tweeden reep van roodt Sattyn,

kaers.

Eenige prieſters gaen voor hem dien ze kruiswyze over den eerſten leg

heen met een waskaers en kruis , zingen gen. Vervolgens komen de vrouwen met

de het Euangelionder het geluit van fpeel eenen neusdoek, wiens een einde in de
tuig. De gevader volgt hen tot aen het hant des Bruidegoms, en 't ander in de

huis der Ouderen, daer hy het kint der hant der Bruit gegeven wort, wier bo
moeder overlevert, en dien dagh met de venlyf met eenen fraei geborduurden doek
magen in vrolykheit overbrengt. Dezen omhangen is, zoo nogtans, dat menhaer
zelven Gevader nemen ze ook

$. kleederen daer onder zien kan.

Zy heeft

zoo'er hierna nogh andere kinderen gebo een roodt geborduurt taf voor het aenge
ren worden. Komt het te gebeuren dat zicht, dat tot beneden de kleederen hangt.
een kint geboren wort voor het Paeſch Dus volgt ze den Bruidegom, die voor

feeſt, of het feeſt der Indoopinge van het haer heen treedt. Verſcheide bedekte
kruis, zyn ze gehouden het op dien feeſt vrouwen verzellen haer , gaende alle de
dagh te laten doopen. Hier ontrent is mans voor den Bruidegom. Dus komen
waer te nemen dat noch deze gevader, ze acn de Kerk, ieder met een brandende
noch eenigen zyner bloetverwanten trou waskaers in de hant. Als ze daer geko
wen mogen met iemant der magen van men zyn , nemen de gemelde maegden
het kint tot in het derde of vierde lidt toe. den Bruidegom en Bruit den neusdock af,

Staet iemant over ccn jongske ten

.

en weder over een meiske van een an

en mannen en vrouwen gaen zitten op de

plaetſen voor hun geſchikt. Ondertuſ
huiſgezin, zoo mogen deze twee kinde ſchen wordt de Mis begonnen, en de
ren hierom noit aen elkander trouwen.
Biegtvaders komen voor den dagh, die
Zeden
Dc Huwlyxplechtigheden gaen hier de biecht hooren van den Bruidegom en
Ontrent
vremt toe. Van vryaedje weet men Bruit. Dit volbragt zynde, gaet É. paer
het huwe
ganſch
niet: maer de troubeloften worden naer den altaer, daer de Prieſter den Brui
lyk.
gepleegt tufchen de magen van beide de degom afvraegt, of hy genegen is deze
zyden. Tegens den troudagh worden Jongkvrou voor zyn echte vrou te nemen:
eenige jongelingen genoodigt aen het huis en of hy , indien het quame te gebeuren
van den Bruigom, ook ſpeelluiden beſpro dat haer met hem getrout eenigh onge
ken, om daer te verfchynen. Op dien mak van ziekte, blintheit, verminktheit,
tydt wordt den genoodigden een bran of andere zwarigheit overquam, egterbe
dende waskaers ter hant gefielt. Mid looft haer te zullen blyven beminnen en
dlerwylen komen eenige jonge dogters in eere te houden. Als hy hier Ja op ge
al danſende over ſtraet onder het ge zegt heeft, vraegt hy het zelve de Bruit
{peel van trommelen en fchalmeien, vol ook af. Welke º op de zelve wyze
gende agter haer eenige vrouwen, die een hare meening verklaert hebbende, gebiet
geſtel van kleederen en juweelen by zich hy hen elkander de regterhant te geven,
er

hebben. De meiskens dus al danſende aen

ſtelt hun hoofden tegens een, en legt daer

gekomen brengen aen den Bruidegom ee
nen reep van groen geborduurt Sattyn,
dienze kruiſweegs over zyn borſt van den
gordel tot op i. ſchouder vaſt maken.
Hier op gaen mannen en vrouwen yder in
een byzonder vertrek, daerze met banket

een kruis over heen, dat de Speelnoot
met eenen neuſdoek vaſthout.

Onder

tuſchen wort het formulier der Trouge

lezen nevens eenige gebeden hier toe die
nende.

Dan neemt de Prieſter het kruis

weder wegh, en de getrouden het Sakra

ment des altaers van hem onfangen heb
dertuſſchen zyn'er kleederen voor den bende, begeeft zich yder weder op zyn
Bruidegom en Bruit toebereit, die in eene plaets, tot dat de mis geeindigt is.
byzondere houte korfbinnen gebragt wor treedt yder uit de Kerke. De prieſters
den by den Bruidegom, die met zyne gaen voor uit onder het geluit van trom
jongelingen verzeltis, nevens eenige frae melen, bekkens, en fchalmeien. Ag
en lekkere dranken onthaelt worden. On

jigheden voor de ſpeelnoten en andere jon ter hen volgen de Bruidegom en Bruit,
gelingen. Nu worden door den prieſter geſtrengelt door den zelven neusdoek als
eenige ceremonien over deze kleederen te voren. De vrienden altemael komen
gepleegt. Waer na het kleedt aen de agter aen. In deze orde trekt men naer

Bruit gebragt wort, dat zy aentrekt, ge het huis des Bruidegoms, buiten welx
lyk de Bruidegom het zyne: die hier op, voorpoort een kom gereedt gemaekt wort
verzelt van zyne ſpeelnooten en 2 of 3 an met Serbet voor de Prieſteren en alle die
deren zyner naeſte magen naer binnen by ’er genoodigt zyn. Men beſprengt hen

de Bruit gaet, daer hy van haren vader, ook met rozewater, en verquikt hen met
Broeder, of naeſt beſtaende vrienden wort| lieffelyk reukwerk, dat hun uit een zilver
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vat wort toegezwaeit. Vervolgens treedt ik hier alleen zal byvoegen, dat de vrou
men naer binnen.

Mannen en vrouwen

wen zoo wel als de mannen de lykſtaetſie

gaen yder in een byzonder vertrek, tot vereeren. De Prieſters ook en Diakonen
dat de maeltydt gereedt is. Dan begeeft lezen en zingen over wegh geeſtelyke ge
men zich tot het mael. Mannen en vrou

zangen, op den lykdienſt paſſende. Het

wen weder elk afgezondert. De maeltydt
is aengeregt op den gront, die met tapy
ten beſpreit is. Hier zitten ze aen vol
ens de Ooſterſche wyze. Eerſt wort het

lyk wort door vier gemeene luiden op
eene baergedragen, ſomtyts ook door agt,

opdat ze , zoo de wegh langh valt, el
kander mogen verpozen. Het doode
# aengeregt, waer by komen zeer lichaem leggen ze zonder kiſt in de aerde,
ſmakelyke dranken. En daerna komt eerſt die aen het hoofteinde wat hooger is. Als
de ſpys.
het daer in legt, neemt eerſt de Prieſter

Ik hebbe hier by te voegen dat de Brui drie malen beide zyn handen vol aerde,
degom en de Bruit, indien ze op eenen en die hy kruiſwyze over het lichaem werpt.
zelven tydt trouwen en de hoſtie ontfan Dit wort gevolgt van alle die daer by zyn,
gen, drie of vier dagen van elkander bly die egter zonder een kruis te maken de
ven. Anders komen ze den zelven avont aerde daer alleen opwerpen.
by een, door de vrienden en ſpeelgenoo
Als men wedergekeert is, blyft het gan
ten in hun ſlaepkamer geleid, daer ze met ſche gezelſchap in het ſterfhuis ten eten,
rozewater beſprengt worden. Het welk zoo wel des middags, als des avonts. Be
gedaen zynde, vertrekken de vrienden, halven dit komen nogh 40 dagen langh
en laten hen alleen.

twee Prieſters nevens eenen Diaken daer

Na verloop van eenige dagen word uit in huis het middagh-en avontmael nemen.
het huis van de Ouderen der Bruit alles In welke 40 dagen een of twee Prieſters
gebragt, dat haer voor eene huwlyxgift en een Diaken des morgens aen het graf

#ly" is toegeſchikt, als kleederen, gout, zil des overledenen iets lezen uit het Evange
giften ver, juweelen, naer het vermogen der li, en eenigh gezangh uit Davids Pſalmen
Ouderen groot of kleen is, tot banket en aenheffen, waer voor ze byzonderlyk be
vrugten toe. Alle deze dingen worden taelt worden, krygende gemeenlyk voor
in ſierlyke houte bakken gelegt, en onder ieder reize 1o ſtuivers. Zoodat de begra
het geluit van muzyk over wegh gedra vingen by dit volk vry koſtelyk vallen.
gen , gelyk hier voor van de Perſianen Gelyk deze menſchen zich aen veele Slechte

gezegt is. Evenwel wort dit wel uitge uiterlykheden uit bygeloovigheit verga-#.
ſtelt tot dat er een kint uit dit huwelyk
geboren is: wanneer niet alleen de huw
lyxgift, maer ook een wiegh en verdere
toeſtel voor het kint op dezelve wyze over
ſtraet gedragen wort. "Tgebeurt ook wel
dat ze te paerde naer de kerk ryden, en
op de zelve wyze wederkeeren. Ook
t1'OUIWCIn ZC

Vroege
huwly
ken.

w## nacht in ſtilte in te

pen, zoo laten zy zich aen het wezent-#n.
lyxte der dingen luttel gelegen leggen :
zynde zeer ſlap ontrent dat gene, dat hun
meeſt behoorde ter harte te gaen. Als ik
dit zeg, heb ik myn oogh op de opvoe
dinge der kinderen, die zeer ſlegt toe
gaet. Veelen reeds tot hunne jaren ge

komen, zyn zoo plomp dat ze het Vader
genwoordigheit van weinige vrienden.
ons niet weten op te zeggen. Geen won
Niets quam my hier vremder voor, der, want ze trouwen zoo vroegh, als
dan dat deze menſchen hunne kinderen dat door de natuur mogelyk is, en telen
aen elkander uithuwlyken , als ze nogh by gevolgh kinderen, als ze zelfs nogh
zeer jongh zyn: zoo dat men zelden jon kinderen zyn. Zoo dat ze daarna als de
gens van 7,8, of tien jaren ziet, die niet al tydt, die bequaem is om wat te leeren ,
getrout zyn. Want de Ouders verloven aenkomt, zoo belemmert zyn met de za
wederzyds hunne kinderen, als ze maer ken der huishoudinge en de jonge kinde
een jaer out zyn. Ja dat meer is, deze ren, dat er geen kans is om ergens wys in
verloovingh geſchiedt al als de kinderen te worden, en de kinderen geene vorde
nogh in het lichaem der moeder zyn. Zy ring van hunne moeders te wachten heb
geven voor reden, dat de meiskens onge ben, als die zelve in haren tydt niets ge

trout blyvende, gevaer loopen van wech leert hebbende, ook anderen niets kun

#

genomen te worden op laſt des Konings, nen byzetten. Hieruit is het dat de vrou
om in het Vrouwentimmer te zyn. Te wen geheel zonder geeſt zyn, verſteken
gen welk ongemak zy zich door het hu ook van alle aenvalligheit. Waer van ik
welyk willen verzekeren. Evenwel ont voorbeelden t'over gezien heb, als er twee
breken er geene voorbeelden van getrou of drie duizent op eenen tydt by een wa
de # die in het Hof tot des Ko ren om de overledenen aen de graven te
ningsluſt gehaelt zyn.
beweenen. Zeker hoe jong zy zyn , zy
Ik heb # de
der begra gelyken beter naer oude wyven, daer het

#gheden

de begra-vinge, by deze menſchen gebruikelyk , mooi af is. Vremt is dit egter, dewyl
reeds iets gezegt , in het beſchryven van de Perſiaenſche vrouwen, die zy alle da
mynen togt over de Wolga. Waerom lgen voor oogen hebben, tot de minſte

vinge.

Aa
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toe alle van goede geſtalte , fraci van fracjigheden , die daer mogten zyn, om
gangh, en bevalligh zyn , en het witte te zien, of eenige aenmerkingen daer over
kleedt, dat haer bedekt , acrdigh weten te nemen. Ja geen eenen ſtuiver zouden
te beſtieren. Waer op zich de Turxe en ze willen uitgeven om iets fraeis te gaen
Griexe vrouwen ook wonderlyk verſtaen, zien, nogh zelf in hun eigen lant geenen
verbeeldende in alle hare gebaerden een voet daer om verzetten. Hierom weten Henon.
grootsheit en deftigheit, die vooral in ha- ze niets als 't geen ze van anderen hebben kunde,
ren gang uitblinkt. Deze in tegendeel hooren vertellen: onkundig zynde van al
zyn overal even afſchuwlyk, wordende het gene ik aenmerkenswaerdigh op de
ook bedorven door den doek, waer in ze reize acngetekent heb. Zelfs die met my
altydt gebonden zitten, waer door het reiſden hebben niet gezien het geen van
gebeurt dat ze meeſt alle uitpuilende wan my op dien tydt gezien is. Om welke
gen hebben. Hier by zyn ze kort en onverſchilligheit of liever vadzigheit ik
plomp. Het miſſclyxte is nogh dat zy, my in het een en 't ander te gaen naſpo
als men haer in Julfa ontmoet, hoe be ren, altydt bedient heb van de hulp van
jaert ze ook zyn, haer acngczigt tegen anderen, die ik met voordagt daer toe
den muur van een huis wenden, en dus u huurde, zonder my oit met eenigen Ar

ongema-den rug toe keeren: dat geene Mahome-menier te bemoeien, als alleen in de Ba
#it taenſche vrou oit doen zal. Ik weet ook ſaers, daer ze hun voordeel gaen bejagen:
de
-

-

-

-

-

-

-

-

E" niet
dat ik het oit acn eenige andere natie gaende alles wat niet in koopen en verko
bevonden heb. Deze onbeſchoftheit heb

pen beſtact, verre boven het bereik van
ben ze ook over zich, al zyn ze in het hun begrip, dat niet gefatſoeneert is door

ezelſchap van hare maeſte bloetvrienden. eenige wetenſchap. Zoo dra zy lezen en
Vant zoo de man haer een ſchael wyns ſchryven k

nen, worden ze van hunne

toereikt, keeren zy zich ylings om, trek meeſters, v e in Julfa blyven, uitgezon
ken den doek, dien ze voor het aenge den, rydende in het gaen en kceren van
zicht hebben, nederwaert , en ledigen Spahan meeſt met hun beiden op een paert,
den kelk, dat ze niet ongaerne doen, ver muil, of ezel, dat men in geen andere
fmadende den beker nietalis hy wat groot. landen ziet.

Iemandt mogt uit deze omzichtigheit , Alsze in de koopdagen met de Perſianen
waer mede zy zich zoo weinigh van man eenigen handel diyven, of in hun win
nen laten zien, oordeelen dat ze inzon keltjes binnen de ſtadt zitten, daer ze het
derheit hare kuiſcheit betragten: dogh laken met de elle verkoopen, durvenze
dat is verre van daer. Want vecle laten geenen wyn of flerken drank proeven,
zich voor gelt tot ontugt huuren. Ja de uit vreeze dat men het rieken mogt, zoo
buitenſporigheit gaet wel zoo verre, dat dat ze in groter ſlaverny leven dan de
ze in mannelyk gewaedt zich te paerde Grieken onder de Turken. En dit quaedt
naer Spahan laten brengen, zelf in gezel neemt alle dagen zoo toe, dat te vreezen
(chap van haer moeder : terwyl de on ſtaet dat ze by verloop van tydt geheel
nooiele Armeniers wanen dat hunne vrou zullen te gronde gaen, of het Mahome
wen eerlyker zyn dan andere, en dat , taenſche geloof acnnemen, waer van men
omdat ze zich niet laten zien.

Want dat

zulk bedekken geen teken is van kuisheit,
daer heeft men al blyk van in het Boek
der Scheppinge, daer Juda Tamar zien
de, haer voor eene hoer hielt, dewyl zy
hacraengezigt bedekt had.

geene duiſtere voorſpellingen ziet. Hier
van is oirzack de onêenigheit die befpeurt .

wort in hunne Kerkelyke regeringe tuf in
ſchen
verſcheide
Biſſchoppen,
de twee
Patriarchen,
leggende
ook dezeentwee
Pa- godts
dienſt.
triarchen geweldigh met elkander over

De begaeftheden der mannen befiaen hoop, en trekkende hunne ftreng met
dender ook alleen in het vergaderen van gelt. Het overgroote hewigheir. In dit troebel wa
mannen welk als ze gewonnen hebben, ſtellen ze ter viſſchen de Perſianen, die zich van
nogh anderen te werke om hunne fchat hunnen twiſt bedienende hun groote
ten te vermeerderen. Hier op ſpelen alle

laſten opleggen, en by zich ten offer

hunne gedagten, woorden, en werken, doen komen, dat, terwyl ik daer was,
zoodat ze naer niets anders nieuſgie twee reizen agter een gebeurt is, in welke

rig zyn ,

ſtoffende ondertuſſchen in reizen zy grooter ſommen dan oit voor

hunné plompheit tegens de Perſianen heen hebben moeten opbrengen. Dit is
op de ſchoonheit van Perfie , dat ze de vrugt dier tweedragt, dié hen al fil
boven alle andere landen verheffen , knakt : daerze goede eenigheit houdende
als bloeiden daer alle kunſten en we groote dingen zouden kunnen uitwerken,

tenſchappen, waer van zy zoo veel ken dewyl het hun aen geen geit ontbreekt,
niſſe hebben als de blinden van de koleu waer door alles in dit Ryk uitgewerkt kan
ren. Want zy doen niet dan reizen in de worden. Maer de ſmaek, dienze hebben
landen der Chriſtenen met zyde en andere in onluften, is ongemeen, en blykt aeneen
koopmanchap, en keeren met lakens of geval , waer van ik ooggetuige gew
andere waren terug, zonder naer eenige ben. Teweten twee Gebroeders waren
in
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in geſchil geraekt over zaken hun belang zynde een Pool van geboorte. De twee
à•

betreffende, dat zoo veel als de ziel der andere, Françoiſen of Deenen uit Italie
Armeniers is. De zaek wert in regten gekomen, onthouden zich in Julfa, daer

# betrokken.

in bezit ze een kleen huis hebben. Daer zyn ook
Ee was van het gene, daer over getwiſt wert, vier Jeſuiten , die er eene fraeie kapel Jeſuiten.
genden vulde de handen der Mahometanen zoo op de Italiaenſche wyze gebout hebben.
Maer de outſte, die

#nderen zeer, dat hy geſtadigh in het Rechtſge Hier aen is een goede wooningh nevens

"eeder ding boven dreef. Dees was blint, en eenen ſchoonen tuin, dienze behoorlyk
zeide ter gelegenheit van zulk een droe onderhouden. Nogh zyn er drie Italiaén-Domini.
vigh gebrek, dat hy zich in zyne blint ſche Dominikanen, die ook, terwyl ikkanen.

, heit verheugde, dewyl hem hier door niet daer was, een nieuwe kapelle gemaekt
gebeuren konde zynen broeder te zien, hebben.
wenſchende ook doof te mogen zyn, om De verdere Europeers, die men hier
noit iets van hem te kunnen hooren. Dat ziet, Zyn Françoiſen, genaemt Sjoerde,
is een ſtaeltje van haet, die ik moet be en de Finot, welker eerſte een Goutſmit,
kennen dat verre gaet. Zyn broeder was de laetſte een Uurwerkmaker is. Beide
in Vrankryk getrout en # daer zyne Zyn ze lang in 's Konings dienſt geweeſt.
vrouwe gelaten, en met zich twee dog Nogh is er een Uurwerkmaker, genaemt
tertjes hier mede gebragt. Deze quam Batar, die voor weinigh jaren hier aen
meenigmael by ons Opperhooft aen tafel, gekomen is. Alle deze drie zyn geboor

en badt om zyne beſcherminge tegen zy tigh van Geneve. Nogh zyn hier twee
nen onregtvaerdigen broeder, die op hem menſchen, die zich voor Artſen laten ge
gebeten hem door het Turxe Gerecht bruiken, een François, genaemt Hermet,
wilde doen vatten.

Afval
VA

Het was ook eens

en een Griek van Smirne, genaemt Robyn.
gebeurt, zoodat hy zonder ſtokſlagen niet Behalven de Finot zyn ze hier alle getrout
vry raekte.
met Armeniſche dogteren van de geringſte
Veele der voornaemſten onder hen heb ſoort, zoodatze genoegh te doen hebben
-

veeler Arben onzen Heilant reedts afgezworen, en om aen den koſt te raken. Want dat hier
menieren. het Mahometaenſch geloof aengenomen, voor vremdelingen iets byzonders zoude
om het voordeel hunner kaſſe te bezor te winnen zyn, deswegen hebben wy al

in de voorgaende bladeren geſproken.

gen.

Een dezer afgevallenen had een bede Ook hebben de Perſianen zelfs befaemde
vaert gedaennaer Mecha, om het graf van Artſen en Wiskonſtenaers onder hun eigen
Mahomet te gaen bezoeken. Terwyl ik volk. Op de Heelkunſt egter verſtaen
hier in Perſie was, quam hy weder thuis. zy zich niet: waerom het te meer te ver
Zynaenkomſt ruchtbaer geworden zynde, wonderen is dat vremdelingen, die in deze
gingen de meeſte Armeniers hem te ge kunſt ervaren zyn , even weinig geagt
moet, en verwellekomden hem met alle worden. De luiden ook, die in dienſt
eere: dacr. de Chriſten Pelgrims van Jeru des Konings zyn, worden zoo onheuſch
zalem wederkeerende byna van niemant gehandelt, dat men hun in plaets van hun
# ontfangen of begroet worden.
jaerlyx wedde briefjes tot betaling toe
EWat vermogen de Mahometanen hier voegt , en aenwyzing doet op de eene of
nen in hebben, is gebleken aen de twee Portu andere ſtadt om de penningen, die men
Perſie geeſche Paters. Want deze ( wie hoor hun ſchuldigh is, te ontfangen. Op welke
de oit vremder ding?) zyn hier ook tot den briefjes zy wel dikwyls de helft of een
Mahometaenſchen Godtſdienſt overge derde deel der ſomme zouden willen ver
gaen : de eerſte in den jare 1691. Hy liezen, als men die voor gereedt gelt van
was toen genoemt Emanuel, naderhant hun zou willen overnemen.
Huſeyn Caliebeck, dat is, ſlaef van Huſ
Uit een huwlyk is voor hun niet te wag

ſeyn.

De andere verloochende zynen

ten.

Want men weet niet dat er voor

Godt in den jare 1696, en, te voren ge beelden zyn van eenigen, die aen het minſte
naemt Antonis, aenvaerdde nu den naem huis vanaenzien of middelen getrout zyn.
van Alie Caeliebeck, ſlacf van Alie.
Hun huwlyk ook voltrokken zynde ver
volgen hunne vrou
Huizing . Het gebouw of Convent , daer deze aerden zy
der Por- Portugeeſche Vaders toe behoorden, is wen en hare zeden in, om haer te believen,
# fraei, ruim•--,. en groot, en van vele
ver latende die ook noit aen hun lantgenooten
Geeſtelyd ſt d
ken
trekken verzien, gelegen binnen de ſtadt, of beſte vrienden zien. Evenwel zy dit
en nu maer bewoont door den gemelden alleen gezegt van de Françoiſen, dewyl
Vader Antonio Deſtiero.
men by Engelſen of Hollanders zulk eene
KapucyTwee Françoiſche Capucynen zyn'er, verbaſtering en verwyftheit niet beſpeurt.
nen. ' die mede hun Convent binnen de ſtadt In tegendeel levenze naer hunne vader

#

-

hebben.

-

lantſche wyze binnenshuis, gelyk altydt Lof der

Karmel ..."
tCn.

Karmeliten hebben eene woning, gebleken is aen ons Opperhooft den heer Gemalin
die niet minder is, en eenen fraejen tuin Kaſtelein, wiens Gemalin, een vrou van des Hee
( aſ
daer agter: maer daer is er nu maer een in, goeden huize,haergaven van bequaemheit:#
-
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en ommegang zoo zeer aenyder deedbly- Armeniers, van welke wy geſprokenheb
ken, dat haer doot van alle Europeers, ben: als men eenigen uitzondert, die om
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die zich hier onthielden, betreurt wert. hunne bedieningen in den oorlogh, of

Zy verſcheen altydt aen de tafel, die haer elders, van de Perſianen voor bequame

fº. open hielt vooralle Europeers, ge luiden gehouden worden.
yk daer ook by myn aenwezen zyn dog Eerik hieraficheide, moetikeenwoort
tertje verſcheen, dat toen tien jaren mogt zeggen van de Gezanten, die ſomtyts aen Vremde
out zyn. Maer als ons Opperhooft by dit Hof verſchynen, beladen met brieven"

gelegenheit op zyn beurt deze luiden, die van de eene of andere Mogentheit uit"
aen Armeniſche vrouwen getrout waren, Chriſtenryk. Om de waerheit te zeggen,
ging bezoeken in Julfa, verſcheen er nooit
vrou van hun huiſgezin. Zoodat ze van
hun eigen lant niet meer overgehouden
hebben, dan de ſpraek.

veele zyn'er onder, dieden naem van Ge
zant onwaerdigh zyn, en liever Briefdra
gers mogten genoemt worden , en dus
het Hof meer tot ſchande, als eere ſtrek

Zeker de uitlanders, die te Konſtanti ken.

Want zulke komen alleen onder

nopelen, Smirne, en elders in Turkye dien titel met inzicht om de goederen, die
'Lof der trouwen, zyn er veel beter aen. Want zy mede ſlepen, tolvry te hebben, welk

:- deze Griexe vrouwen ſchikken zich zon

voorregt zy weten dat van de Perſianen

der uitſtelnaer de gewoonte van hare man aen de buitenlantſche Gezanten vergunt
nen, en begeven zich zelf tot hunnen wort. Want het is een vaſt gebruik, dat
Godtsdienſt, waer in ze hare kinderen iemant eenen briefbrengende, die aen den

ook behoorlyk opvoeden, daer de kin Koning hout, door het geheele lant wort
deren der vöorgemelden altydt de zeden vrygehouden : gelyk hem ook zoo veel
en Godtsdienſt hunner moeder volgen, en beeſten verſchaft worden, als hy noodigh

geheel op de Armeniſche wyze worden heeft. Ook binnen Spahan wort hem,
gedurende zyn verblyf, naer mate van zyn
Ik weet wel wat men my zou kunnen gevolgh zekere ſomme tot zyn dagelyx
tegemoet voeren wegens den beroemden onderhout toegelegt. Welke ſomme,
Huvlyk reiziger Pietro della valle, Roomſch ede zoo ze gegeven wortaen de minſte en on
. : ling, die te Bagdat in het huwlyk tradt. aenzienlyxte Gezanten, op zoo weinigh
opgevoedt.

vaſ:" Maer ik ſtelle daer tegen de kragt der lief uitkomt, dat men zich zou ſchamen die
de, die de wyſte menſchen verſtrikt: waer

te noemen.

Waerom te verwonderen is

ontrent ik my verre zou kunnen inlaten. dat eenige Chriſten Vorſten zich door de

Maer ik zal de ganſche gelegenheit dezer Armeniers laten bewegen tot beſtelling
trou, die men zegt dat geſchiet is in het hunner brieven aen den Koning. Maer

zelve Convent, waer in ik uit Indie ge zy weten zich voor te doen, of ze luiden
komen zynde myn verblyf heb gehadt, van aenzien waren, daer ze in tegendeel
met voordagt voorbygaen, om niet te eerloos zyn, en zelfs de genen, die hen op
quetſen de gedagteniſſe des doorluchtigen de reize naer ’t Hof verzellen , godloos
mans, die ons zulke (choone gedenktekens bedriegen , ja ſomtyts in hun uiterſte
verderf mennen :

heeft nagelaten.

nemende in het ein

Afvallige , Van de Georgiaenſche Chriftenen zyn de, om te toonen hoe weinigh hun de
Georgia- 'er ook veele, zoo wel groote als kleene, godtsdienſt ter harte gaet, dien van Ma
nen
tot den Turxen Godtsdienſt overgegaen. homet aen. Welk alles ik hier heb willen
En men ziet er dagelyx voorbeelden van. aentekenen ten dienſt der genen, die dezen
Maer de agtinge, die ze onder de Euro lantaert niet kennen.

peers hebben, ſtaet gelyk met die der

XXXIV. H o o f T s T U k.

Afval eeniger Hollanderen tot den Mahometaenſchen godsdienſt.
Korogmaken, en andere byzonderheden. Stantvaſtigheit van

een Armeniſch Chriſten, en zyn doot.
het laetſte der Meimaent reed ik gaen opzoeken, die men zeide dat zich
INmet
den tweeden
perſoon
der Maet-|daer
en dikwyls
gezien
ſchappye,
den Heer
Bakker,
een |Men onthielt,
noemde hem
Morgheſacka
, alswas,

ofVremde

uur voor den dageraet naer buiten, met |men zeide, Waterdrager. Wy bereikten vogel
voornemen van aen de rivier eenigh wilt ons oogwit niet: ſchoon wy hem van ver

te gaen opdoen, voor al eenen vogel telre zagen vliegen. Het welk my ſpeet,
-
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omdat hy de eerſte was, dien ik oit ge den te worden.

Zy verklaerden liever

zien had, ſchoon men er ook vint op de zulk een harde voorwaerde te willen aen
Wolga, ontrent Aſtrakan, en aen de Caſ vaerden, dan langer hier by dit volk in

piſche Zee. Deze vogels zyn byzonder

hunne zonden

#

Men nam hen

groot, hebbende eenen grooten krop , dan in, en verzagh hen van nieuwe klee
waer in ze veel waters bergen kunnen, deren, waer door ze als in andere men

dat ze ook, naer het gevoelen van eenigen, ſchen hervormt werden. Zy waren vro
andere vogelen mede deelen.
lyk en wel tevreden, en vertrokken bin
Deze vangſt ons miſlukt zynde, namen nen weinigh weken met goederen van de
wy het vermaek van in een vlietend water Maetſchappy naer Gamron, daer ze wel
daer ontrent het net te werpen, en vin aenquamen, van daer naer Indie verzon
gen in weinigh tydts meer viſſchen dan den werden, en quytſchelding hunner
wy voor ons mael noodigh hadden: zoo ſchult bequamen.

dat we ook aen het Opperhooft een goe Op den vyfden dezer maent bezigh
zoode van levendige viſſchen toezon zynde aen de rivierby de Chjaer-baeg met

#

CIl.

-

tekenen, werd ik ſchielyk geſtoort door

Met den avont vertrokken wy weder eenigh gewoel en geroep, dat ik hoorde.
naer de ſtadt, daer wy ons den volgenden Nader hier op lettende, vernam ik dat er

dagh moſten ſtil houden om het opko Kºrºg gemaekt wert. Het welk zoo veel Korog.
Voorts wil zeggen, als het geven van een teken
liep deze maent met warmte ten einde. dat yder de plaets, daer hy dan is, zal heb
In het begin van Juny quamen hier aen ben te verlaten, en aen eenen kant gaen,
drie # die wech geloopen wa opdat hy geene gelegenheit hebbe van
ren van de ſchepen der Maetſchappye, den Koning in het gezelſchap zyner by
leggende te Gamron. Deze gaſten, Klaes wyven te zien. Want naer de gewoonte
men van eenen zwaren orkaen.

Afval
eeniger
Hollan

deren.

Klaeſzoon van Enkhuizen, die in dienſt

van dit lant magh dat in generhande wy
De Koningh quam dan

was geweeſt van Schiemans maet, Jaco ze geſchieden.

bus Kegels van Gouda, hebbende voor op dien ſtondt met eenige zyner

Cn

ſoldaet, en Henrik Korneliſzoon van Am naer de ſtadt. Waer op al het volk haeſ
ſterdam, voor matroos gedient, hadden telyk begon wech te loopen, het welk ik
( omdat ze och arm meenden hier door ziende, aenſtonts mede myne plaets
hun voordeel te bejagen) het Mahome verliet. Ondertuſſchen quam een man
taenſch geloof aenvaerd, en zich laten be te paert gezeten , te viervoet aenryden

ſnyden, nadat ze nogh twee hunner mak om het volk, dat hy overwegh nogh
kers in eene der ſteden, die op den wegh vinden mogt, van daer te dryven. Hy
leggen, by den Gouverneur gelaten had onderhaelde my ook wel haeſt, gaf m

den. Zy zagen er zeer erbarmelyk uit, kennis van het Korog, en wees my #
hebbende byna zoo veel broots niet, dat gens den wegh, dien ik te gaen had. Ik
zy'er het lyf by houden konden, nochte ſloegh het padt, dat hy myaenwees, in,
eenig onderſtant altoos van hunne nieuwe genootzaekt eenen grooten omwegh door
loofsgenooten op den wegh bekomen. de ſtadt te nemen, omdat alle de wegen,
vonden ook geenentrooſt in deze ſtadt, daer men niet door mogt, bezet waren,

#
als wilde de Hemel hen ſtraffen voor zulk

Zynde op alle hoeken der ſtraten wagt ge

eenen goddeloozen afval. Gebragt tot ſtelt, die my telkens aenwees, waer ik
dezen noodt, verſchenen zy aen de woo door geraken konde. Dus geraekte ik
ning der Maetſchappye, daer ze door be eindelyk na veel omzwervens in veiligheit

vel des Opperhoofts werden afgewezen, aen myne herbergh. Ik begaf my desan
en verzonden naer de genen, welker ge deren daegs weder naer de vorige plaets,
loofzy hadden aengenomen. Zy keerden
nogtans telkens weder, ſmekende en bid
dende om genade, en bekennende de zon
den, waer in ze verzonken waren, be

om myn voornemen te volvoeren, maer
vont het eige ongemak, en alles weder

met wacht bezet, zoodat ik haeſtigh te
rug keerde. By duſdanige gelegenheden
loovende ook zich te zullen beteren, in is veeltyts alles aen de zydewegen van de
dien ze weder mogten aengenomen wor Chjaer-baeg, en elders, met zeil of tent

den in dienſt der Maetſchappye. Maer zy doeken afgeſchut, en met wagten bewaert.
kregen van het Opperhooft tot antwoort, Komt deze ontmoeting onverwagt voor
dat zulx niet in zyne magt was, maer dat te vallen, zoo neemt het volk op het eerſ
hy hen zoude aennemen, indien ze zich op te gerucht ſchielyk de vlucht.

Anders

genade en ongenade wilden overgeven, en wort yder te voren gewaerſchuwt, dat
weder naer Gamron keeren, daer het ge-hy zoo welby daegh als by nacht zal hebben

ſchapen ſtond dat ze de ſtraffe des doots|buiten zyn huis te blyven, totdat dit Korog
niet ontgaen zouden : en dat hy , was dit gedaen is. Dus heb ik verſcheide reizen
hun meening, hier over ſchryven zou aen |my moeten wech maken uit de Karwan

den Heer Directeur te dier plaetſe, om ſera: enyder moet dan wel op zyn hoede
weder met de Indiſche ſchepen verzon-lzyn, dat hy zich niet laete vinden aen
Aa 3
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dien oort, daer de Koningh dus verzelt alle winkels, die digt by de wooninge des
ſtaet door te trekken.

Agents ſtonden, geſloten wierden. De

Weinigh dagen hier na werden hier verbitterde Perſianen begaven zich naer
uit Indie twee Konſtapels, door den Schout, die te voren een Georgiaens

Kon{ła.

§.

pels uit
Indie.

en heer Kaſtelein voorden Koningh ont Chriſten geweeſt was.

Dees zonder te

boden. Deze aengekomen zynde maek wagten naer laſt van hooger hant ontbood
ten hunne komſt door den tolk bekcnt, den tolk van den Egelſchen Agentby zich,

maer kregen tot antwoort dat men aen die een Armenier was, genaemt Iſph of
eenen genoegh hadt. De ondervinding jofeph. Dezen vorderde hy eene hantte
leerde dat ook, ja zelf dat men nogh te kening af, waer by hy belooven zoude
veel had aen eenen, dien men egter voor den dootſlager te zullen overleveren, of

cene wyle behieltop zulk cen klcenc ga anders een zekere ſomme gelts te betalen.
, dat het ſchandelyk ware die te mel-|Deze tolk, wel wetende dat er geen doot-Tron.
en. Het geen men door dezen gaſt, dienſlagh geſchiedt was, doet zulks, en ver-looshdt
men met een voegelyk kleedt voorzagh, raedt zynen ouden geloofsgenoot. Het Tolx,
eer hy vertoont wert, wilde verrichten, welk hy zoo veel lichter doen kon, om
beſtondt alleen in ſomtyts met eenige ſtuk dat de Agent, die hier wel andere orde
ken geſchut naer een wit te ſchieten , in zou geſtelt hebben, krank te bedde
daer de Koning nogtans noit verfcheen. lagh. Nu gingen alle monden op, en
Eer men daer toe quam wert alles vervaer men wilde met gewelt wreken de doot
digt, maer met zulk een dralen (want van eenen geringen Perfiaen, die met
daer was naeulyx een Roopaert te krygen, eenigh goedt op zyn hooft door de ſtadt
dat bequaem was om een ſtuk te dragen) loopende, om dat te verkoopen, by ze
dat men veel eer een ganſche veſtingh zou ker toeval eenige ſtokſlagen gekregen
opgeworpen hebben. Want veele maen hadt, zonder dat hem verder eenigh leet
den liepen hier mede vrugteloos door. wedervaren was. Men riep volmondigh
Men verzond den Konſtapel ook welhaeſt, uit , dat de Franken of vremden hunne
die, om de waerheit te zeggen, niet be medeborgers doot floegen, en bragt die
quaemheits genoegh had om met dezen klagten aen voorname Heeren, en vulde
landaert om te gaen 3 waer toe menfchen het Hof met deze tyding. Ja hun woede
van oplettenden aert vereiſcht worden.
gingh zoo verre, dat ze naer de Chjaer
Den 17 der maent des avonts ten half baeg trokken met eenen gemaekten doo
Maen
negen uren vernamen wy hier een groote den, dien zy omdroegen, om de gemoc
zwym. Eclips in de Maen, die rootagtigh zynde deren der gemeente te beroeren, en aen
byna geheel verduiſtert wert eenige uren hunne zyde te trekken. Zy begeerden
agter een. Den 2 I zag men weder eeni hier op den moorder, zoo als zy hem
ge wolken aen de lugt, die men in drie noemden, in hunne handen, en bragten
weken niet vernomen had. Zy waren het zoo verre dat de Bewintſman des Ryx
geſtadigh ſchoon blaeu zonder eenigen ne den Engelfchen Agent deed aenzeggen,
vel, dat men hier veeltyts ziet. In 't be dat hy hem den miſdadigen zou overle
gin van July was het zeer windigh weder, veren. Deze bootſchap aen het Engelſch

#.

eens

º

huis komende, ontfing de dienaer, op

en egter vry warm.

Op den derden der maent opende men wien men het gemunt had, laſt van zich
de winkels, die 5 of 6 dagen
ge van daer te begeven, en de Agent zelf wert

º

weeſt waren, om het houden eeniger belaſt zich te ontdoen van alle Mahome

treurdagen, die in dezen tydt des jaers taenſche dienaren. Waer op de Engel
voorvallen. Zy noemen die, meen ik, ſchen zeven dagen uitſtel verzochten, die
Waghme. In dien tydt plegen zy hunne hun werden toegeſtaen. De dienaer on

geſchillen, zoo'er eenige ontſtaen zyn, dertuſſchen bergde zich in Julfa, daer hy
met elkander by te leggen, en de vrien door den genoemden tolk verraden wert,
ſchap te hervatten. Maer is de onluſt ont die het huis aen de dienaers van het gerecht
ſtaen uit zaken, die hun belang raken, aenwees, die hem vervolgens daer uithael
dan ziet men niet dat ze zoo naeu van ge den, en gevangen namen. Het graeu,
hier niet mede te vreden, vorderde hem,
wifie zyn.

Twiſttuſ.

Weinigh dagen hier , na

ontſtont’er en men was gedwongen

hem te laten vol

ſchen En-twiſt tuſſchen eenige bedienden van den gen. Toen wert'er beraetſlaegt wat men
gelſchen
en Perſia
I)CIl•

Engelfchen Agent , en zommige Perfia met hem doen zou. De bezadigſten wil
nen, die zoo hoogh rees, dat ze elkander den hem flaken, zeggende, wyfthenken

met ſtokken te keer gingen. De Perſia-hemden Koningh:welker zeggen gewraekt
nen verhit van gramſchap, en dol van wert van de anderen, die zich met uit
wraekzucht, ftroiden in dit rumoer aen trekken hunner ſabels hier tegen ſtelden,
ſtonts uit, dat een hunner lantsluiden was en zich meeſter van hem maekten in weer
dootgeſlagen door eenen Armeniſchen wil van het Gerecht. Zy waren te meer

dienaer van den Agent. Het gerucht ver verhit, omdatzy te voren getracht hadden
ſpreidde zich inderyl door de ſtadt: zoodat hem over te halen tot den Mahometaen
ſchen

R.

Stantvaſ

tigheit

E

I

ſchen Godtsdienſt, met alle ſchoone be
loften van hem te zullen in vryheit ſtellen,
van hem te zullen een goede ſomme gelts
tellen, en te helpen aen een huwelyk ,
waer mede hy genoegen nemen zoude
Hy bleef even volſtandigh, ſchoon hy de
wiſſe doot voor oogen zagh : ja hy ant

Z

E

N.

19t

voor te komen, dewyl de Perſianen over
wegh anderen met hunne goederen ont

moettende, gewoon zyn hen uit den wegh
te ſlaen om de baen voor zich ruim te

houden. Dit gebeurde nu weder , en
men liep gevaer, dat de pakken zouden
nederſtorten door dezen aenval, en dus

# woordde aen eenige Armenieren, die hun ſchade aen de goederen ſtont toegebragt
Godt verloochent hadden, op hun zeg-|te worden , gelyk dikwyls geſchiedt.
gen, dat hy Mahometh maer met den|Hierom ſtelden de geleiders der goederen
mont belyden, en in 't hart vloeken zou-|zich aenſtonts tegen de onbeſchoftheit der

de, met loffelyke ſtantvaſtigheit : Ik zal|Perſianen, taſtten van zich, en gaven zelf

- E- mynen Heilant noit verloochenen. Hier op den zoon van 's Konings Lyfarts, die in
#

vielen de Perſianen , razende van onge- hun gezelſchap was, eenige ſtokſlagen.
dult, hem aen, en maekten hem voort af Zy te onſterk zynde om tegen het volk
Toen bonden ze hem een tou aen de bee der Maetſchappye aen te gaen, ſtelden
nen, ſleepten hem naer de Meydoen voor het op een klagen over den hoon hun toe
het Hof des Konings by den hoogen pael, gedreven, vorderende van ons Opperhooft
daer veelen hem , zoo doot als hy was, recht en voldoeninge. Hy antwoordde
nogh in 't lyf hakten, en het ingewant dat hy de zaek zou onderzoeken, en hun
daer uit haelden onder honderden van voldoening geven. Zy vertrokken hier

ſcheltwoorden, waer van zelf de vrouwen op , maer keerden den volgenden dagh
daer by komende, zich niet onthielden, met het zelve verzoek te rug. Men
latende hem voorts leggen tot eenenroof greep dan in hunne tegenwoordigheit
voor de honden.

Dus liet deze Chriſte

eenen der dienaren, dien men ſchuldigh
lyke helt , deze getrouwe dienaer, die bevonden had, aen, leidde hem onder de
zynen Heer, krankte beddeleggende, nagt ſtokken, en gaf hem eenige ſlagen onder
en dagh vlytigh had opgepaſt, zyn leven. de voeten.

Maer de ſtraf ( dat te ver

Hy was genaemt Gregoor, zynde de zoon wonderen was,) was naeulyx begonnen,
van eenen Aſſafoer. Hy was maer on of d'aenklagers verzogten dat men zou op
houden, verklarende dat hun in alle ma

trent zo jaren out, maer zoo ſterk, dat
hy in elke hant eenen man opgreep, en
ze beide tegen een drukte. Zyn moedt
ook was niet minder dan zyn ſterkte, waer
van zeker het einde zyns levens een door

van den Engelſchen Agent, die maer een

luchtige proeve geſtrekt heeft tot beſcha

Dit volk is zoo harigh dat alle Euro

nieren voldaen was: daer de arme knecht

#

gering perſoon
had, zyn bedryf
zoo deerlyk met de doot boeten moſt.

ming veeler Chriſtenen. Het Gerecht peërs hier hun verblyf hebbende om de
voerde het lichaem naer Julfa , daer het zaken hunner meeſteren, van welke zy
begraven wert in de wyk genaemt Erewan, afgezonden zyn, waer te nemen, wel heb
in de Kerk, die genoemt wort Armena ben toe te zien dat ze hunne agting wel
Pergiets , of Kerk onzes Heilants, de bewaren, nochte zich laten verbluffen.
voornaemſte die daer ontrent is. Een der Waer in zich uitmuntende wel queet ze
Armeniſche Koopluiden liet tot zyn eere ker out vrient van my , genaemt Jacobus
op zyn eige koſten een Lyktombe maken, Hooghkamer, met wien ik te Konſtantino

uit liefde tot hem, en tot eenige beloo-polen geweeſt was. Deze voor Gezant Braef ge
ning van zulk een helthaftigh en zaligh van de Hollantſche Maetſchappy aen dit dragh
verſcheien.
Hof gezonden, daer hy wonder wel, ge- #Wat ongeruſtheit zulk een exempel lyk by alle de Chriſtenen, die hier waren,
geven moet aen de vremdelingen , die gezien was, ontmoette by avontuur den
zich hier onthouden, is licht af te meten. Stokdrager des Konings, eenen der voor
Zeker men dorſt eenige dagen agter een naemſte Heeren van 't Hof. Zyn dienaers
de openbare wegen niet gebruiken, om raekten in woorden met het gevolg van
den overmoedt , dien men in het graeu den Gezant, en van woorden tot ſlagen.
beſpeurde, nadat dit beſtaen hun zoo wel |De Stokdrager dit vernemende, wilde
gelukt was. Te voren anders hadden ze naer zynen houwer grypen. Het welk

altydt veel inzicht voor de Engelſchen en de Gezant ziende, greep een zyner piſto
Hollanders gehadt. Maer het was juiſt |len, dreigende den Perſiaen aenſtonts door

in dezen zelven tydt gebeurt, dat er eeni-den kop te ſchieten, zoo hy 't hart had
ge goederen der Maetſchappye van Gam- van zynen houwer uit te trekken. De
ron gezonden, ſtonden binnen de ſtadt Stokdrager ziende dat het ernſt was,
gebragt te worden. Men zond dan naer zwichtte, bedwongh zyn volk, en gingh
gewoonte eenigh volk naer buiten om de- voort. Het was hem ook geraden: want

pakkaedje te geleiden en in het pakhuis de Gezant was beſtuwt met Europeſche
der Maetſchappye te brengen. Dit ge- ſoldaten, op welker moedt hy zich ver
ſchiedde om het ongemak van ontmoeting laten konde. Hier by voerde hy eene
groo
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groote ſtaetſie , dat noodigh is om ontzagh te hebben by dezen brusken lant-

ningh

zelf en het geheele Hof was

º

ºn lºng aenzien, zoo wel als by de Eu

aert. Men had ook doorgaens zoo veele ropeërs: gelyk by zelf na zyn vertrek by
eerbiedigheit voor hem, dat, waer hy het Hof altydt in loffelyke gedagteniſſe
zich ook vertoonde, al wat er was voor gebleven is.

hem uit den wegh gingh. By den Ko

XXXV. H o o f T s T U K.

De doot van den Engelfchen Agent. Zyn begraving. 7befiel
tot de trou/haetfie van ’s Konings Dogtertje. Lykrou der Ar
meniſche vrouwen. Oude ſterkten. Gelegenheit des bergs
Sagte-Ruffam.
Perfiaens

Nº hielden de Perſianen het feeſt te paerde met 10 of 12 voetloopers, ry

feeſt.

genaemt Baba-Soedsja-adier, dat dende de trompetter voor de hantpaerden,
zoo veel zeggen wil als Onver-agter welke de hantpaerden van den heer
1vinnelyke Vader van den Godtsdienſ. De Kaſtelein volgden. Toen quam het lyk,
zen eernaem geven zy aen eenen hunner overdekt met een groot wit zyden kleedt,
Heiligen, die de fpraek gaet dat Omaer waer over een zwart fluweel lagh. Het
gedoot heeft. Kort hier aen ontſtont'er wert gedragen op een berry van vier ge
weder Korog ontrent de ftreek van 's Ko meene luiden, die telkens om de langheit
nings Hof. Zoodat al het volk daer on des weghsvan vier andereverpooſt werden.
trent laſt kreegh om zich van daer te be Agter het lyk reedt de Secunde der Engel
geven: gelyk ik my mede buiten de Kar ſche natie, en nevens hem die van onze.

wanſera begaf. Twee dagen daer aen ge Waer aen ik met de Hollanderen volgde,
beurde het weder, hebbende de Koning gelyk ook vader Antonio Deftirro, Re
luſt om met zyne Bywyven zyn vermaek |ſident wegens de kroon van Portugael,
buiten het Hof te nemen. Dezen zelven met de daer zynde Engelſche Heeren, en
avont lieten zich zyne ſpelers luſtigh hoo-| Armeniſche Koopluiden van Julfa. Dus
ren, dat den ganlchen nacht, en des daegs trok den meeſten wegh over de een agter
daer aen .# duren tot den ondergang den anderen voort, inzonderheit over of
der zonne : dewyl de geboortedagh van langs de Chjaer-baeg heen , geſiert met
den Profeet Mahometh op handen was, eenen langen witten zyden ſluier, in het
die den 20 der maent ſtont geviert te ſterfhuis ontfangen, die van den ſchouder
worden.

Door des

fºx.
#,

Op den 21 overleed hier de Heer Edu
ward Owen, Agent der Engelfche Ooſt

Indiſche Maetſchappye, in den ouderdom
van 40 jaren, een man van groote gaven

en van yder een bemint. Wy deden hem
des morgens met het begin van den dagh

langs het lichaem onder op gekoppelt ne

derhingh. Om den hoedt had elk nogh
eenen witten ſluier van gaes, dien anderen,
die zonder hoeden waeren,alleen om het lyf
hadden. Het ganſche getal van menſchen
beſtondt in veertigh perſonen tepaerde, en
dertigh voetloopers. De overige Paters

de laetſte eere aen, beſtellende hem ter nevens de Franſche Heeren lieten zich ter

aerde buiten de ftadt, daer, gelyk wy
reedts gemelt hebben, de Chriſtenen by
elkander begraven worden. De Lykſtaet
zyn lyk fie wert op de volgende wyze volbragt.
ſtaetſie.
Zoo dra de beſtemde tydt gekomen was

begraefplaetſe vinden , daer het lyk ten 7

uren in de aerde gezet, en daer over vol
gens het gebruik der Engelfchen een lyk
rede ofpredikactſie door den Engelſchen

secunde gelezen wert. Hier op nam yder
reed de Secunde van den heer Kaſtelein, van ons een hant vol aerde, en worp die
die aen het voetevel ziek lagh, met het in 't graf, dat voorts door arbeitsvolkaen
ganſche huiſgezin, waer onder ik ook be gevult wert. Toen reden we vervolgens
grepen was, naer het ſterfhuis met veer te gelyk op dezelve wyze weder naer het
tien paerden, waer onder twee hantpaer ftcrfhuis, daer wy allé ter maeltydt ver
den waren in den rou gekleedt. Voor zogt werden en bleven, zoo ſterk als wy
deze ging een trompetter, benevens der waren. Die ons van de grafſtede af ge
tien voetloopers. Toen men met het lyk volgt waren, werden ook met ſluiers be
uit het ſterfhuis quam, reden voor aende giftigt, ook wert'er ons Opperhooft een
Tolk, Stalmeeſter en eenige anderen. Hier t' huis gezonden. Wel onthaclt zynde
agter volgden drie hantpacrden in den rou trokken wy twee uren na den middagh
gekleedt, hebbende witte pluimen op hun weder van daer. Dus nam deze lykſtaetſie

ne hoofden. Veertien perſonen zagh men

een einde.
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Weinigh daghen hierna zagh ik alle de huizen, tuſſchen welker ſteenen en brok
Baſaers opgeſiert met allerhande geſnede-|ken de overgeblevenen hunne vrienden en
ne repen van gekoleurt papier en klater-goederen met ontſteke lichten quamen
gout, ook eenige figuren van dezelve zoeken: en hun droevigh lot beweenden.
ſtoffe, en andere aerdigheden. Des avonts De mannen blyven t huis, latende dit be
ook werden alle de winkelſtraten vol lich dryf van rou geheel aen de vrouwen over.
ten gezet, altemael in olilampjes. Op Evenwel ziet men hier en daer een enkel
verſcheide plaetſen wert het volk aen een mansperſoon onder den hoop, ook zwer
Vremt

huwlyk.

kant geweert ter oirzake van eene vremde ven'er eenige geeſtelyken of prieſters, die
Trouſtaetſie. Teweten het dogtertje des het druk hebben met gebeden te doen voor
Konings, maer drie jaren out, wert uit de genen, die daer gelt voor geven willen,
gehuwlykt aen den zoons zoon van des dat gemeenlyk op vyf, ook wel tien, en,

Konings Moeje, ook een kint van vyf als 't luiden van vermogen zyn, op twin
jaren. Dus wert de bruit by nagt in het tig ſtuivers uitkomt. Deze geeſtelyken
Hof dezer Moeje overgebragt, om daer ſtaende hier in hun zwart gewaedt maken
opgevoedt te worden. Men weet niet een aenmerkelyke verſcheidenheit vange
dat er oit voor dezen zulke jonge kinderen zicht onder alle deze in het wit gekleede
onder de Perſianen zyn uitgetrout. Maer vrouwen. Ondertuſſchen maekt de mee
het ſchynt dat ze nu de maniere der Ar nigte der kleene vieren en reukwerken,
meniers hier in willen navolgen. Deze die ze daer in werpen , zulk eenen rook,
Moeje is de zuſter van des Konings Vader, dat men dien binnen Spahan verneemt.
genaemt Zynab-Beggum, of Princes Zy Want de meenigte dezer vrouwen maekt
nab. Zy was getrout geweeſt aen den naer giſſing wel een getal van drie duizent
zoon van Galliefa Sultan, die een van de uit. Hoewel ik deze beſchouwingh in
vertrouwelingen des Ryx was ten tyde den nagt nam , maekte ik er egter eene
van Koning Abbaas den tweeden.
aftekeningh van, zoo als ik ſtondt by het
Kruis
Den 22 der maent begaf ik my naer graf der Gemalinne van ons Opperhooft,
feeſt der
Julfa, en bleef er tot den 26, op welken en myn gezicht op de ſtadt had, gelyk
Arme
dagh de Armeniers het feeſt vieren van getoont wort op het getal van 1oz. #
niers.
Soerp-gaets, of het heiligh kruisfeeſt, welk, roubedryf duurde tot een of 2 uren in den

zoo men my berichtte, gehouden wort
ter gedagteniſſe van Chriſtus kruis, door
St. Helena gevonden op den berg Kalvarie.
Hier ontrent hebben ze deze plegtigheden.
Twee of drie uren voor het aenkomen

morgenſtondt, wanneer ik my weder van
daer begaf. Egter bleven er nogh veele
menſchen. Veele zagh men er ook op
den wegh: Veele ook, die thuis geweeſt
waren, weder naer de graven keeren.

van den dagh begeven zich de meeſte vrou By daeg ook quamen veele mannen hier
wen van Julfa naer de graven, met zich hunnen tydt doorbrengen met elkander
nemende eenigh hout en houtkool, was goede ſiere te doen, en tabak te rooken.
kaersjes en wierook, en makende wat vier hoewel dit maer gemeene luiden waren,
by de graven harer afgeſtorvene vrienden.
y zetten op de graven eenige brandende

doende zulx noit luiden van ſoorte.

Op den laetſten der maent begaf ik my

waskaersjes , werpende geſtadigh wat des avonts naer het huis van den Heer
wierook in 't vier. Dan vangen ze een Kaſtelein, om des nagts met zynen Secun
luid geſchrei en geſchreeu aen tot de ge de te ryden naer het gebergte Koeſofa.
nen, die daer begraven leggen, ſpreken Wy begaven ons ontrent vier uren na mid
de hen aen met veele woorden, naer de dernagt op wegh, om eenige overblyfſels

droefheit elke van haer ingeeft.

Som van oude ſterkten, die daer geweeſt waren,

wylen vallen ze op de graven neder, en te bezichtigen. Ten zeven uren waren
kuſſen die, of de aerde zelve, die hare wy in dit gebergtezoo verre gekomen aen
vrienden bedekt. Luiden van meerder de Weſtzyde, als te komen was met de
aenzien zetten op de grafſteenen 4, 5, of paerden. Toen ſtegen wy af, om den
6 groote waskaerſſen, en maken by wy ontbyt te nemen. Maer myn medegezel,
len zulk een misbaer, dat men er ſchrikt ziende geene kans om den wegh naer bo
ontrent te komen. Om van alles een naeu ven op zyne voeten af te leggen, begaf
keurigh gezicht te nemen, reed ik twee zich met de paerden van daer, om my na
uren voor den dagh derwaert met den den middagh aen de Chriſtengraven op
Zoon van onzen Tolk François Sahid, te wagten. Ik dan verzelt met den jager
daer ik geherbergt was. Tuſſchen de en eenen dienaer, wel van ſchietgeweer
graven doorwandelende, quam my alles verzien, trok ten agt uren den bergh op,
vremt voor: ja hooger buiten de zelve op en quam ten tien uren aen het verval van
gaende, dagt my te zien de overblyfſelen een oude poort, die wel eer daer geſtaen
van eene ſtadt door den brant verwoeſt. hadt. De voormuur hier van hadt zich
Want de verhevene graven vertoonden uitgeſtrekt ten Noorden tot aen het begin
zich door de naerheit van den duiſteren des bergs, daer die zeer ſteil naer beneden

nagt even als puinhoopen van ingeſtorte loopt. Ik bevond de poort ter ſlinke zy
de
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de meer dan ter rechter vervallen. Gy angſt zitten, met de tranen in de oogen,

ziet de aftekening daer van op No. 103. my toeroepende dat ik toch niet af ko
Een vierde deel van een uur verder zagh

IIMCI) ZOU .

i. hy zelf niet wiſt op welk

ik eene plaets geheel tot den gront ver een wyze hy weder by my komen zou.
vallen, die, zoo men voorgeeft, een Ik het gevaer, daer hy in was, merken-Groot;
ſtalling voor de paerden geweeſt is. Van de, moedigde hem aen met roepen dat hy"
daer ziet men verſcheide brokken van ee zich ſtyf aen de rotſen vaſt houdende, zou

men ouden muur, die boven op den bergh

trachten naer boven te keeren. Wat zou

zich wydt heeft verſpreit, loopende ten hy doen? Naer beneden kon hy niet, dan
Zuiden, van het Ooſten naer het Weſten, met gevaer van den hals te breken, en

ten Noorden naer de ſtadt, als zynde de
ze bergh digt daer aen gelegen. Debergh
zelf dient genoegſaem tot ſterkte, vermits
hy van boven tot beneden zeer ſteil afloopt,
zoodat er aen die zyde geen muur geweeſt
is. Ontrent elf uren was ik op het op
perfte van den bergh, die met groote

an te keeren, van waer hy gekomen was,
Met veel ontfleltenife gerackte hy in 't
einde by my: terwyl de ander, op dit af
dalen, even als de bokken, afgerecht,
geen zwarigheit ontmoette. My ſtondt

moeite moet beklommen worden.

dit zoo zwaer voor, dat ik eenen anderen

Daer

daer te blyven hangen was ook onmoge
lyk, zoo dat niets nader voor hem was,

vint men de overblyffels van een gebou, wegh nam ten Ooſten tuſſchen de bergen
dat 28 ſchreden in 3. lengte heeft, waer nederwaert, ſchoon het wel twee uren
aen men nogh weinige ſtukken zien kan. om was. Hier door wert het 3 uren in
De dikte des muurs was ruim vier voeten:

den namiddagh, cer wy aende graffteden

ſtaende het eene gedeelte daer van nogh
tamelyk hoog. Men vint aen de binnenſ
te zyde nogh eenigh bewys van boogen,
waer by drie gaten, hebbende deze op
perfte kruin des bergs maer 28 ſchreden
in de breette van 't Noorden naer 't Zui

der Chriſtencn naderden, daer de gemel
de vrient my wachtte, en my van verre
gewaer wordende my het paert toezond.
Hier een weinigh uitgeruſt, en my wat
verfriſt hebbende, keerde ik met myn ge
zelſchap naer de ſtadt: daer wc den zcl

den, en in de lengte van 't Ooſten naer

ven avont een beſluit namen van des mor

’t Weſten 54 ; loopende naer 't Ooften

ens weder op te zitten, om het overige,

nederwaert. Naer 't Zuiden is een lengte,
waer om heen de bergh zich ſtrekt : op
wiens hoogte men den omkring der mu
ren der ſterkte 2 dic'er geweeſt is, nogh
bemerken kan door de nedergeſtorte ſtee
nen en overigebrokken, gelyk de afbeel
dingh van de Noordzyde
door het
getal 104 toont. Ik tekene dit te naeu
keuriger aen, omdat eenigen willen dat
de Koning Darius binnen deze ſterkten
zou geweeſt zyn, als tuſſchen Alexander

t aenmerkens waerdigh mogt zyn, te
gaen bezichtigen dewyl myn vertrek

:

voor het einde der maent vaſt ſtondt.

Y. reden dan
nacr

op den gezetten tydt
en bergh Tagteruſtan, gelegen on-De bergh

trent 24 uur ten Weſten van de ſtadt. Bo-

:

ven op dezen bergh heeft zeker beroemt
krygshelt een gebou geſticht, waer van
meer wort opgegeven, dan de waerheit

der zake medebrengt. Onder aen den
zelven bergh heeft men een grot, waer
en de Perſianen de tweedeveltſlagh in de in 2 of 3 fonteinen zyn, welker water van
ze vlakte geſchiedde. Ontrent den mid de bovenrots geftadigh daer in afdruipt.
dagh my weder naeromlaegh begevende, In 't begin der maent April komen hier
tekende ik van de Zuidzyde het gezicht jaerlyx Indianen, of, gelyk men hier
van dit vervallen gebou aende buitenfte zegt, Benjanen, eenen dagh van Godts
zyde, waer aen zich nogh twee halve dienſtigheit houden, ter eere van eenen
ronden toornswyze vertoonen. Ook is voornamen Kluizenaer, die langen tydt
de plaets kennelyk tot aen de rotſen, waer hier in zyn verblyf gehadt heeft. Gemeen
op het gebou begonen is: dat duidelyk te lyk ook onthout zich hier een hunner Der
beſpeuren is in de Afbeeldinge op het ge vifen of Heiligen. Aen dezegrotte zietmen

tal van Iof. De jager, myn leitfman, veele gekoleurde lapjes, daer naer allen
willende, om den wegh te bekorten, de ſchyn gebragt van menſchen, die metqua
Noordzyde afgaen, zogt my mede te trek len beladen hier hunne genezing zogten,
ken. Maer ik bevond die zoo ſteil, zon naer de wyze der Ooſterſche volkeren,
der dat er eenigh padt ontrent was, dat waer van voorheen gefproken is. Wy
de ſchrik my van daer dreef, verklarende verbeeldende gedaente dezer grotte op
hem dat ik geenen luſt had tot het bre No. IcG.
-

ken van armen of beenen.

Hy evenwel,

Een half uur digter naer de ſtadt legt

om my acnte moedigen , nam den ande de bergh, waer uit alle de grafſteenen Steen
ren dienaer met zich. Zydaelden af, en gearbeit worden, die meeſt blaeu vanko- begº
wat nederwaert en krom om de rotſen ge leur en zeer hart zyn. Wy zagen'er ce
kropen , waren ſtrax uit myn gezicht. nige van de ſteilte des bergsnaer omlaegh
Maer de dienaer dus mede gelokt, bleef werpen, zonder datze quamen te berſten.
zonder Zynen voorganger te volgen vol Maer de grootſte latenze van boven
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den gemelden bergh, op wiens ſpits
rollen, daer de bergh fChuinför en bcqua met
het huis van Ruſtan gelegen is, gelyk hier

mer hier toe is.

-

Van hier ziet men een fraci gezicht nevens te zien is. Alles hier naer myn genoe

gen beſchout hebbende, keerde ik weder
nacrt Westen tufichen de bergen in de binnen
de ſtadt.

vlakte, daer eenige dorpen en tuinen leg

gen. 'Ik tekende van daer het

gezicht

TA cºrrº-IE U S TAN.

-º-

ºº

XXXVI. H o

O F T S T U K.

Befaemde plantaedie des Konings. Het huis der Oof indi/he
Maetſchappye.

Voorname Karwanſera. Benjamen.

Be

ſluit des ſchryvers tot eene reis naer Perſepolis. Onthaling
by 't Hollands Opperhooft.
ENIGEN tydt hier na gingh ik nogh weinigh toegenomen, dewyl het
Beroem

de plan
taedje.

met dezen zelven vrient bezichti water naer behooren niet heeft kunnen

gen de beroemde plantaedje des geleid worden. Maer als men wat verder
Konings , wat meer dan drie uren ten komt, vint men het hooger opgeſchoten.
Weſten van Spahan gelegen. Wy reden Als men minder dan een uur voortgereden

door de voorſtadt voorby de tuinen, daer is, ziet menter regter zyde aen den wegh
de Perſianen hunne woonplaets hebben,
ontrent anderhalf uur, latende Julfa ter
ſlinke zyde leggen. Toen de vlakte over
gereden zynde, quamen we ten vyf uren

een Kerk, die zeer laegh is, en daer ne

vens een Banje of badtſtoof. Vier poorten
zullen hier geſtelt worden, eeneten Ooſten

aen't inkomen, eene ten Weſten, eene ten
des avonts aen het begin der plantaedje, Noorden, eene ten Zuiden. Als men
door den nu regerenden Koningh aenge een vierde deel van een uur verder is,
legt. Het geboomte aen het begin was ſpringt de wegh acn beide de zyden uit,
2.

Wact

º|
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waer door een rond gemaekt wordt met met eenen muur omtrokken, waer bin
openingen aen wederzyden, die over het nen veele bergdieren, die hier ontrent
lant fraeie gezichten maken. Het ge gevonden worden, beſloten zyn, als Har

bergte ten Noorden legt er een kleen uur ten, wilde Ezels, Bokken, en andere.
van daen.

Dat ten zuiden is, twee uren. De tuinen, die hier leggen, zyn bezet
Aen de Noortzyde van dezen wegh ſtact met verſcheide vruchtboomen, dogh meeſt
de muur reedts voor een gedeelte, waer met wyngaerden, welker druiven, zoo
mede de plantaedje aen wederzyden zal witte als blaeuwe , in groote meenigte
beſloten worden. Het was ontrent zeven naer Spahan gevoert worden, om er wyn
uren, als wy aen het einde der plantaedje van te perſen, waer mede het in dezen
waren, die twee uren langh , en van be tydt drok werk was. Wederzyds aende
quame breette is, wederzyds met Zenaer oude plantaedje zyn vyf tuinen, die den
boomen beplant. Hier tuſchen ſtaen Koning alle jaren opbrengen 2f Toman,
eenige Wilgen en andere boomen, die beflaende in grootte clk fz; fieriep, of
uitgeroit worden, zoodra de Zenaerboo Konings ellen. Buiten deze zyn er nogh
men groot worden. Al den wegh over twee klcener, die ook hunne inkomften
ziet men Rozeboomen ſtaen, die in hun naer gelangh opbrengen. Wy trokken
ſaizoen, een zeer aengenaem gezicht en cen uur na den middagh hier weder van
reuk geven. Omtrent een half uur van daen door den ouden fraeicn wegh, kee
dezen wegh is het lant des Konings. Het rende aen het einde daer van door eenen
overige hoort aen het gemeen voor zoo anderen. Want wy namen nu onzen
veel het gene betreft dat er op geplant of wegh naer het gebergte ten Zuiden, om
gezaeit is. Want voor het lant zelf wort eenige dorpen te bezichtigen : waer toe
jaerlyx zekere fom aen den Koning be wy wel twee uren om moſten ryden, de
taelt. Aen het einde dezer nieuwe plan wyl wy een brug overtrekken moften, die
taedje begint de oude laen, gemaekt ten genaemt wort Poelie-Vergan naer het dorp
tyde des Konings Abbaas. Hier treedt daer ontrent gelegen. Wy reden hier
men in door een groote poort, daer de door groote lantſtreken bezet met rys,
plantacdje maer half zoo breet is, en in die nu in haren volkomen bloei ſtondt,
de lengte een groot half uur beſlaet. We zynde een gedeelte daer van reedts inge
derzyts (taen Zenaerboomen ontrent agt zamelt. Groote vlakten waren er ook be
ſchreden van elkander , loopende de tak zet met watermeloenen. De rivier vond

ken in de hoogte over elkander. Langs ik hier veel ſmaller dan ontrent de ſtadt.
de ſtammen loopt een Kanael of waterlei Hier by legt het dorp Koetsjel, daer een
dingh. Bezyden ziet men ſchoone groo huis geſticht is ten dienſte des Konings,
te luſthoven met muren omtrokken. Aen die er dikwyls komt. Maer het is mede
het einde ſtaet een huis des Konings, dat van weinigh aenzien.

Aen het dorp Ka
'er ſlegt uit ziet. Hier digt by begaven res kan heeft men een Lak of ſtaende wa
we ons ten half agten met onze dienaren, ter, waer in zich alle ſoorten van entvo

ſ

paerden, en wat des meer was, in een gels, en ander wilt gevogelte onthouden:
tuin ter herberge, daer wy het zeer wel dat een luſtigh gezicht geeft. Waerom
vonden : en daer myn vrient de tyding verboden is daer naer te ſchieten om ze
kreeg dat de tweede perſoon, genaemt niet ſchuw te maken. Alle deze dingen
jan Oers, die hem afloſſen moſt, uit In gezien hebbende quamen wy langs eenen
die te Spahan was aengekomen. Desmor anderen wegh, als we waren uitgereden,

gens bezagen wy het huis des Konings, des avonts ontrent agt uren binnen de
hoewel geen bezienswaerdigh. Hier van ſtadt.
daen reden wy door het hier aenleggen

Hier heb ik een woordt te ſpreken van

-

-

º

de dorp , genaemt Naed-sjafabaet, ge de gelegenheit der wooninge van het op-#"

lyk deze oude plantaedje mede genoemt perhooft, hier gezeten wegens de Ooſtin- der Maet
Twede
Plantaed

je.

wort , Chjaer-baegmaea-jafabaet. Nu diſche Maetſchappye, en van de andere ſcharry"
befehouden wy aende andere zyde van het Amptenaren derzelve. Het huis is om
dorp eene andere plantaedje, meeſt be trokken met eenen hoogen muur van
ſtaende in Wilgeboomen. Deze is on aerde. De voorpoort is ruim en groot
trent anderhalf uur langh , en ſtrekt zich Als men eenige ſchreden tuſſchen twee
naer 't Weſten uit. Aen de ſlinke zyde muren doorgegaenis heeft men het gezigt
is er weder eene, leggende het gebergte op den ſtal, langs welken buiten heen de

wederzyts een groot uur hier van daen, paerden dikwyls geſtelt worden, zynde
en ten Weſten verder op zoo verre als men hier toe krebben gemaekt voor hun voe

zien kan, de vlakte. De gelegenheit de
zer oude plantaedje tekende ik voor myne
herbergh af, ſtrekkende het gezicht naer
de voorpoort, gelyk de nevensitaende prent

der.

Als men dezen ſtal nevens den tuin

aen de ſlinke hant laet leggen, komt men

aende woonplaerfen, in welker middel
wegh een groote waterleiding haren loop

dat aenwyſt. Drie uren van deze plaets heeft voorby de vooanaemſte zitplaets,
af heeft de Koningh cenen kleenen bergh daer men gewoon is iemant t ontfangen.
Hier

-
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-

i

r, 2 x E W YORK

i -

eu3: IC LIBRARY
Astror, LEN oX

rILEEN roUNBA
-------------

9"

---'

YooNINGE VAN DE MAETSCHA++++-

TUYN DER MAETscIH af*jP~yje,.
-

*.

º

Nga：

107

108

R

E

I

Z

E

N.

197

ARD

Hier agter is een ſchoon binnenvertrek zien , loopende dit zelve water door een
met tapyten, kleeden, en kuſſens daer om kanael, waer van de tuin dagelyx befproeit
heen, om volgens de wyze des lants te wort door middelen, die men gebruikt

kunnen zitten. Hier aen zyn kantooren

om het water te leiden daer men wil. Men

en woningen, zoo voor den tweeden per vint hier een tamelyk getal van hooge Ze
ſoon, als mindere beampten. Dan komt naerboomen, ook eenige andere boomen,
men vervolgens door eenen kleenen gang die vruchten dragen, nevens bloemen en

tot de wooninge des Opperhoofts, die in andere gewaſſen, die op No. 1 o8 verbeelt
drie of vier vertrekken beſtaet: buiten worden. Hier vermaekte ik my dikwyls
welke de gewoonlyke eetplaets is, die met vangen van kapellen, vliegen, byen,
daer haer uitzicht op heeft. De tekening, en andere duſdanige diertjes, om ze op
die ik daer van gemaekt heb, vertoont te zetten en te bewaren. De byen zyn
het getal 107. In't midden des tuins is een vry groot en hebben eenen angel, waer
houte Talael geſtelt, waer in men het ver mede men geſtoken zynde, groote pyn
Bb 3
In
maek heeft van eene ſpringende fontein te Bevoelt.
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In den waterloop van dezen tuin vond den hengel gevangen, waerom my niet
ik een ſoort van kleene viſchjes, welker gebeuren mogt eenige te zien, ſchoon

agterlyf als dat van een kikvorſch is, ver ik er wel moeite toe gedaen heb. Zy val
zien met even zulke pootjes. My ſtaet
voor dat er in Turkye, een myl van Smir
na te Korriljouw, op het gebergte, een
lak of kom is , hebbende de wytte van
ontrent een half uur, en beſlaende twee
uren in 't rond.

len evenwel grooter dan die hier in Perſie
gevonden worden.

Nu ſtondt my nogh eene verbeelding
te geven eener Karwanſera, of herberg, Herbergh
en hare hoedanigheit af te tekenen. Ik afgebeelt.

Deze kom waer van het zal hier toe nemen de Karwanſera van des

water ſalpeteragtigh , en de gront mod Konings moeder, ſtaende by de Meydoen.
derigh is, is zeer viſchryk, en vloeit Men noemtze Karwanſera jeddee, als
zynde voor de voornaemſte gehouden van
geheel Spahan, en dezelve, waer in ik

vooral over van zekere ſoort van klee
ne Voren.
Maer men vint'er ook viſ

ſchen , welker kop en voorlyf de ge myn verblyf heb gehouden, zoo langh ik
daente van viſch heeft, maer het verdere in die ſtadt geweeſt ben. Ik tekendeze
Hier van wor van boven uit het portael myner wooning,
en er zommige, dogh zeer zelden, met als hier nevens te zien is. De poort der

lvf als een Kikvorſch is.

EDIDIEJE

Meydoen, die men inkomt, beſtaet in van glazen en anderen waren. Hier on
een lange volte, of gewelft portael, waer trent is ook een waterput. Rondom zyn ka
in kleene winkels zyn van Armeniers en mers,en daer in de goederen der voornaem
anderen, die hier het laken met de elver ſte Armeniſche en andere Koopluiden,
koopen. Binnen eene diergelyke poort, hier dagelyx van Julfa komende om hun
daer men aen d'andere zyde uitgaet, vint nen handel te dryven. In dit gebouw zyn
men de verkoopers van glazen. In het mid vele vertrekken, waer om boven een galery
dender opene plaets ſtaet een houten ge loopt, waerin men langs verſchcide trappen

bouw,dienende mede tot het te koop ſtellen op komende in de vertrekken treedt. O
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Onder de Koopluiden, die zich hier zen en vloien wachten zich ook de Tur
bevinden, zyn ook Indianen,of,Benjanen, ken en Perſianen, en de Armeniers vol
waer van verſcheide ſoorten zyn. De gen hen hier in na. Zy werpenze alleen
voornaemſte zyn Koopluiden en make wech, gelyk ik meenigmael gezien heb.
laers, die allehier groote ſchatten bezitten, Men vint ook onder de Armeniers luiden,

en dagelyx zwoegen en zweeten om die die zich onthouden van zeker ſlagh van
te vermeerderen, zonder eenigh inzicht dieren, als hazen, omdat deze dieren ook
voor ſchaemte of eere: zoodat de ryxte hunne maendtſtonden hebben, en eenige
onder hen zich niet ontzien zal voor iemant
naer de markt te draven om eenen onnoo

zelen ſtuiver te winnen.

Eenige dezer

menſchen zyn als makelaers in dienſt zoo
van onze, als van de Engelſche Ooſtin

diſche Maetſchappye , welker gunſt zy

andere. Alle evenwel zyn ze zoo byge
loovigh niet. Ik had op myne reize twee
dezer menſchen by my , toen ik eenen
Angoerdvogel geſchoten had, den zelven,
dien ik het eerſt verbeelt heb , waer op
ik hen wilde onthalen. De een ſloeg het
beleefdelyk af, dogh d'ander aenvaerdde
de nodigingh, en toonde dat de ſpys hem

naer al hun vermogen zoeken te winnen,
om by alle # hare beſcherminge
te kunnen genieten, en te meer winſt te geviel.
kunnen trekken. Men vertrout hun ook Om de

vremdigheit der kleedinge te-Kleeding

veel : zoodatze geſtadigh de penningen kende ik den voornaemſten onzer Benjaen- van eenen
dezer twee Maetſchappyen in handen ſche Makelaren: die de moeite nam van Benjaen

hebben. In deze agting zyn ook alle de zich op hunne wyze toe te ſtellen. Gy
voornaemſte Armeniers : zoo dat by hen ziet deze afbeelding op No. 1 o9.
zoo veel als een bank van zekerheit ge De koleur der kleedinge nemen ze naer
houden wort: en men desnoodt zyndeby hun welgevallen. Hun Tulbant of muts

hen ontfangt, dat men daer te voren ge is gemeenlyk wit. Zy hebben roode ſtre
bragt hadt, in zulk een ſoort van
3 pen van boven het voorhooft tot by de
als men begeert, gelyk zulx ook geſchiedt neus. Deze maken ze van dunne reepen

#

ontrent het ſtuk van handel in Gamron van Sandelhout, en pronken daer mede
door overmaken van wiſſels, en wat van als onze Juffrouwen met de plaeſterkens.
die natuur is. Toen ikte Samachi was, de Meeſt al zyn ze geel van koleur, voorts
den de Benjanen, die zich daer onthou wel gemaekt van lyf en leden. Op hunne
den, my door de Armeniers vragen, of viertyden bedryven ze vreugde zoo buiten

ik geene brieven onder hen had te verzen als binnen. Zy onthalen elkander met
den aen ons Opperhooft te Spahan : en vrugten, met konfituren, en andere lek
met een of ik
elt tot de reize der kernyen, verzoekende daer dikwyls de
waert noodigh hadt, dewyl zy dat tot my bekende Chriſtenen by : tot welker ver
nCn # maerſprak,gereedt hadden.
maekzy eenige vrouwen doen danſſen, en

#

Dit quam my , dienze immersniet kenden, mannen eenige potſen aenregten, om de
en die hun door geene brieven was aenbe vreugt te vermeerderen.

volen, vremt voor, omdat my hun oog

Het was de agtiende der maent, toen

wit onbekent was. Ik vond my derhal vier loopers van Gamron aenquamen. Uit

ven verplicht hen voor deze beleefde aen
biedinge te doen bedanken, my inbeel
dende dat deze luiden geweldigh goedt van
vertrouwen moſten zyn, die hun gelt dus
by vremdelingen wilden in de waegſchael
ſtellen. Maer men deedt my daerna be

deze verſtonden wy dat daer nogh geene
ſchepen van Batavie aengekomen waren.

Dit deed ons Opperhooft wankelen in het
beſluit zyner reize, die hy voorgenomen
had te doen. Eindelyk beſloot hy zynen
Sekunde Adriaen Bakker binnen 5 of 6

grypen dat deze beleeftheit enkel voor dagen te laten vertrekken. Ik vervaerdig
quam uit eerbiedenis jegens het huis der de my ook tot de reize, en nadat er we
Ooſtindiſche Maetſchappye, en de hoop derzyds nogh een bezoek was voorgeval
len tuſſchen die der Engelſche natie, en
van hare gunſt.
ons,
ging ik by alle myne goede vrienden
Hun gevoelen wegens den Godtsdienſt,
en het eeren der Afgoden en Pagoden is zoo binnen de ſtadt als in Julfa myn af
wytluftigh van anderen beſchreven. Zy ſcheidt nemen, zonder onzen tolk Fran
houden zich ook in 't algemeen af van çois Sahid te vergeten, die my niet alleen
eenigh gedierte, dat leven ontfangen heeft veel vermaek aengedaen, en meenigerlei
te dooden: hoe kleen het ook is, tot beleeftheden bewezen had, maer ook in
zelfs luizen en vloien.

Want ze houden

alles behulpzaem geweeſt was. Want in

het zelf voor een werk van verdienſte, als zyne ſchoone luſthoven had ik veele aen

ze eenige dier by 't leven behouden. Zy merkelyke dingen afgetekent, en op het

hadden dan by wylen eenen afkeer, wan papier gebragt, en zyne onderregtingdaer
neerze my in den tuin bezigh zagen met over genoten. Hier by quam dat hy een
het vangen eeniger beesjes, wel wetende man zynde, die ervaren was in de zeden
wat daer op volgen zou. Dus weken z en tale des lants, my mededeelde de regte
altydt van my af. Van het dooden der lui ſpellinge veeler woorden, waer #

#
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ſcheide Reisbeſchryvers gemiſt hebben. Vliſſinger van geboorte, en tot Pakhuis
Hierdoor is het dat men by my den naem meeſter te Gamron aengeſtelt, begaf ik

van Koningh in het Perfigênfch geführe-my den 24 der maent met al myngoedt
ven vint Sjae , niet Schach of Sciah , of ten huize van ons Opperhooft, den Heere

Siah. . Dus ſchryf ik ook Zjie-raes, niet, François Kaſtelein, die de beleeftheit hadt
als anderen, Schieras. Zoo zegh ik ook van my een paert en Looper tot die plaets
AMey-doen voor Meidan, dat eigentlyk toe mede te geven, om nu niet te ſpreken
Turx is. De Moſqueen of Kerken noem van drank, en veele nootlykheden, die
ik ook Mu-zjit of Ma-zjit, en veele an op de reize te pas komen. Hy wilde ze
dere woorden gebruik ik uit zyne onder ker deze gunſt nogh voegen by alle de
rechtinge anders als ze by anderen zyn te weldaden, die hy ...” federt myn aen
boek geſlagen. Hier in, zeg ik, was de komſt in dat geweſt , bewezen hadt.
ze man wel bedreven, hoewel hy van ge Want ik heb, zoolang ik te Spahan was,
boorte een Armenier was. Hy ſprak ook altydt zyne tafel genoten, en ben meenig
de Hollantſche en Franſche tael zeer wel, mael van hem verzogt myne herberge in
zynde zynen vader langh in Vrankryk ge zyn huis te willen nemen, dat ik egter be
weeſt, en in dienft onzer Mactſchappye leefdelyk afſloegh, omdat ik naer mynen
opgequeekt. En gelyk hy eenen mati zin wel geherbergt was, en de eenzaem
gen ouderdom bereikt had, ſtrekte zyn heit zogt tot het verrichten van veele din
ervarenheit zich wydt uit tot de zaken van gen, waer mede ik my by avont zoo wel
het Hof. Door deze gaven was hy over als by dagh bezigh hielt. Buiten al het
al gezien en bemint. Hy liet ook niet na gulhartigh onthael my aengedaen was'er
zynen zoon wel te onderwyzen, die nu altoos een paert en volk voor my gereedt,
23 Jaren oudt zynde, mede voor Tolk om my te geleiden daer ik wezen wilde.
ten dienſt der Maetſchappye gebruikt Boven dit alles vond ik my wel meeſt ver
wert, zynde bedreven in de twee gemel pligt aen de onderregting, die ik van hem
de Europeeſche talen, en verrykt met de in veele dingen onrfing ontrent zaken van
hoedanigheden zyns vaders.

het Ryk van Perfie, waer in hy een en

Derhalven vaſt geſtelt hebbende myne
reize tot Perſepolis (in welke plaets ik
voornam my eenigen tydt op te houden,
om de beroemde overblyfſels der Outheit,
die daer zyn, te beſchouwen, en op pa
pier af te tekenen met zoo veel naeukeu
righeit als my doenlyk zyn zou) te doen
met den gemelden Adriaen Bakker, eenen

twintigh jaren geweeſt was. In welken
tydt hy zich wel bevlytigt had tot het lee

lXXXVII.

ren kennen der zeden en tale van dezen

lantaert, en de manieren en gewoonten

van het Hof. Dit heb ik niet willen zwy
gen, omdat my noit uit de gedagten zul
len gaen de goede dienſten, en weldaden,
die ik van hem ontfangen heb.

H o o f T s T U K.

Vertrek van Spahan, en ſtatelyk geleide. Per/iaen/Che voet
loopers en Kaljandragers. Schoone Karwanſera. Wooningen
te je/dagaes. Schoon broot. Gevaerlyke wegen. Levenſ
wyze der Arabieren.
Vertrek

uit Spa
han.

LLES tot de reize dan gereedt,
en ontrent twintigh laſtbeeſten
met gelt en goederen de Maet
fchappye rakende vooraf gezonden zynde

A

tal der dienaren, die te paerde zaten, en
dat der voetlooperen niet minder. Na een

uur rydens ſloegenwe ons neder buiten de
ſtadt in eenen van des Konings tuinen, ge

ging de reis aen den 16 van Oĉtober des naemt Koelapat/ſa , daer de tafel op den
jaers 1704, ontrent twee uren na den º gedekt, en met koude ſpyzen, door
middagh. Op dezen tydt lieten de Koop rie of vier partyen van 't gezelſchap me
luiden der Engelſche natie, de meer ge degebragt, bezet wert. De maeltydt
melde Vader Antonio Deſtirro, en andere egter was haeft gedaen, om geenen tydt
vrienden zich vinden in de woninge der te verliezen: zoodat we ten vier uren we

Maetfchappye, gereedt om ons uitgeleide
te doen. Dit getal van vrienden, de Hol
lantſche daer onder gerekent, alle te paer
de gezeten maekten wel een getal van
twintigh uit. Grooter nogh was het ge

der op zaten, en van de gemelde vrienden
nogh een vierde deel van een uur begeleidt
werden. Toen ſcheidden wy na eenen
dronk van afſcheit, en eenige eerſchoten

gedaen te hebben, van elkander. Den wegh
llÃ«
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hamen wy Z. Ooſt aen, latende ter ſlinke aengezien meer naer een Koninglyk paleis,
dan naer eene verblyfplaets voor de reizi
gers geleek. Benevens de voorpoort wa

zyde fraei geboomte met eenige dorpen.
Ten zeven uren traden wy in de karwan
ſera, ## Spahanek, daer wy eene
nagtruſt namen, omdat onze vooruitge
zondene laſtbeeſten hier binnen waren.

Nu waren wy drie uren van Spahan af,

ren als twee vleugels, en aen d'eene zyde
der zelve een ſchoon doorgaende poortael,
Zynde alles ruim, onbekrompen, en groots.
ederzyts waren deftige wandelwegen,

geſtadigh met onze Voetloopers, die heel en vlak voor het zelve de breetſte, die zich

anders gekleedt waren, als ze gewoon zyn naer het gebergte ten Zuiden uitſtrekte.
Gewaedt in de ſteden te zyn. Dit gewaedt vond Waer op men uit de karwanſera een zeer
der voet-ik zoo zinlyk en keurlyk dat ik de moeite aengenaem gezicht heeft, dat een plan
loopers nam van het met waterverf op papier te taedje verbeelt. Ik tekende het door de
brengen, gelyk het getal van 1 1o aenwyſt. poort ziende, gelyk op No. 1 12 te zien
De veders en pluimen en gemaekte bloe is. Hier wort de voornaemſte tol dergoe
men, die ze op de muts hebben, zyn deren betaelt. Het dorp is groot, en
ſierlyk gekoleurt. De rok is gemeenlyk legt vermakelyk in 't geboomte. Hier
roodt. Acn den gordel om 't lyf hebben kreegh onze vrient Bakker aenſtonts ver
ze eenige groote # hangen, die door verſchingen van Meloenen, Druiven, en
het gaen bewogen onophoudelyk klinken: andere vrugten, die hem door de bewints
zoodat men die een goedt ſtuk wegs van luiden van den tol werden toegezonden.
Op den 28 der maent, drie uren na
daer hooren kan. De quaſten, die ze om

het lyf hebben , zyn van zwarte zyde. middernagt, togen wy weder op wegh,
Dit gewaedt wort aen deze menſchen ge
even van de genen, die hen gehuurt heb
en. Zy behouden het ook voor zich,
als de reis gedaen is, buiten het loon,

trekkende voorby eenen watermolen, die

by een kleen loopend riviertje ſtondt, dat
van het gebergte afſtroomt. Het zelve
riviertje trokken we nogh tweemael over

dat ze verdient hebben. Van deze loopers door behulp van kleene ſteene bruggen,
neemt yder zoo veel met zich, als zyn gaende al meeſt Zuidaen, totdat wy on
ſtaet vereiſcht, of zyn beurs lyden kan. trent twee uren voor den middagh aen
Hier by heeft men eenen Kaljan-of Ta het dorp Komminsja quamen , dat zeer
bakflesdrager, die op de Jagtan zit , dat groot is, veele tuinen, en eenige duive-##
Het dorp
twee ledere kiſten zyn, door eenen muil torens heeft. Het doet zich in 't aenko- min,ja.
gedragen. In die kiſten worden Kaffee, men zeer fraei op. Ter regterzyde ziet
Rozewater , Tabak, en andere geryffe men het graf van eenen Heiligh , ge-Graſſtede

lykheden gevoert. Gy ziet er de afbeel
ding van op No. 1 11. De Perſianen
voeren ze altydt met zich, als ze naer
buiten ryden , ook de Europeers , die
van eenig aenzien zyn. Men ziet bezy

naemt Zja-reſa, met eenen muur omtrok- van ee

ken: waer binnen eenig geboomte, ennen Hei

twee viſchryke fonteinen zyn. Maer het "g"
is uit eenige bygeloovigheit niet geoorloft

hier te viſſchen. . Men ziet in de kleenſte,
den het laſtbeeſt om laegh een yzer ſtoofje welker water zeer klaer is, een ſoort van
hangen, daer altydt vier in is, opdat de Karper. In de andere wierpen wy ſtuk
Kaljandrager zyn meeſter altydt zou kun ken broot om de viſſchen boven te doen

nen helpen met het aenſteken van den ta komen, onder welke eenige vry groot
bak.
waren. Deze plaets legt op de hoogte
Een uur na middernagt trokken wy tegen het gebergte: welke bezigtigt heb
verder door de vlakte voort, en quamen bende ſtegen wy weder te paert, en reden
ten half drie uren by de karwanſera, die voort naer 't dorp in een karwanſera, die
den naem voert van Mierſa elraſa, en een net van aerde opgemaekt was, om ons
uur daerna aen zeker huisje, waer in de verblyf daer in te nemen. Nu waren wy
bewaerders der wegen zich onthouden, 7 uren gevordert, en den 29 der maent
die eenigh regt hebben tot het ontfan ten 5 uren na middernagt weder van daer
gen van een gedeelte van de tollen der trekkende verſtonden wy dat uit eene an
goederen. Weder een uur voortgetogen dere karwanſera , digt by d'onze gelegen,
quamen wy in 't gebergte, waer in de een uur te voren eenige luiden verreiſt wa
wegh maer een half uur duurde, rydende ren, van welke twee gelade beeſten in
wy toen weder in de vlakte. Ontrent tien het uittrekken geſtolen waren naer allen
uren op den 28 der maent quamen we in ſchyn van de dorpelingen zelfs, die voor
Het dorp het dorp Majaer, gelegen zeven uren van groote dieven berugt zyn. Dit deed ons
Majaer. ' de plaets, daer wy vernacht hadden. Hier zorgen voor onze beeſten, die wy voor
ſloegen we ons neder in een ſchoone en en agter met ſchietgeweer welbewaerden.
schoone groote karwanſera , uit louter ſteen ge Deze dievery gaet hier veel in zwang:
Karwan- bout door den Koning Sulemoen, vader maer als ze geſchiet aen luiden van vermo
ſera
van den nu regerenden Koning. Van gen, of die gelegenheit hebben om er
binnen was hier in 't ronde een ſchoone

over aen het Hof te klagen, is de opperſte
ſtalling voor de beeſten, die van buiten van het dorp gehouden de ſchade te ver
Cc

goe

2O2.

C O R N E L I S de B R U INS

goeden. Anderſzins blyven de goederen gaten van duivekotten: zoodat de men
dikwyls verloren. Deze dwang doet de ſchen, die in de bovenſte huizen woonen,

Dorpmeeſters wel oppastèn: maer, gelyk de volle lucht wel genieten nevens het
voorheen al gezegt is, de tucht is hier daghlicht, en die in de onderverdiepingen
ontrent al zeer verſlapt.
zyn het licht wel van de zyden ſcheppen:
Als men uit deze ruſtplaets komt, heeft maer de alleronderſte daer allerſlegửfaen
men in 't gebergte eenen gevaerlyken zyn , die alleen beſchccnen van een kleen
wegh door de geweldige ſmalte, veroir ſtraeltje van den dagh meeſt nagt en dagh
zaekt door het water, dat van de bergen lampen en kaerſſen gebruiken moeten,
afſtort. Maer hy duurt maer een half uur. tot in de ſtallen en ſchuren toe. Einde
Dan wort hy weder bcter in de vlakte lyk de gebouwen zyn wonder in deze
tufſchen de bergen. Aen de regterzyde plaets, waer daerenboven honderden van
ziet men veele dorpjes leggen en tuinen: ſchuilhocken, ſlopjes, en ſuipgaten zyn,
ter ſlinke geene , en nadert hier digt aen altemael doolpaden voor cenen vremde
debergen, die woeft en rotfigh zyn, ge lingh, die verbaeſt moet ſtaen over zulk
lyk het lant ook onbebout is.
een vremt en belachelyk maekſel van wo
Wy al Zuid aen gaende gerackten ten ningen. Derhalven is het gerucht, dat
elf uren aen de karwanſera , genaemt hier gaet, zeer aennemelyk: te weten dat
A4ag (oe-begie, nadat wy het dorp van dien deze plaets eene ſtadt geweeſt is, die voor
naem, daer digt by gelegen, waren door vele honderden van jaren gebout moet
getrokken.
zyn geweeft. Want hedensdaegs vint
Tot dusverre hadden wy geenerhande men in ganſch Perſie niets dat hier naer
vogels nogh vernomen. Maer eindelyk, zweemt. Ik begaf my over 't gemelde
dewyl de waterlooping door het lant on bruggetje daer binnen: maer keerde wel
trent deze plaets vloeit, vonden wy wa hacſt weder te rug, dewyl ik aenſtonts
terfnippen, Entvogels, duiven, en leeu zou verdoolt hebben. Ook had ik geenen
rikken: zoodat wy cenige dezer vogclen trek om my dieper onder dit volk te be
ſchoten.
geven, dat my altemael naer voorquam,
Een uur na middernagt al voort ſpoe te meer dewyl my niets ontmoette, dat
jende langs dezelve vlakte trokken weten eenige opmerkinge verdiende. Ik be
Het dorp, uren door het dorp Amma-nabaet, ge klaegde ondertufſchen by myzelven den
Amma. " legen ruim drie uren van de plaets, daer toeſtandt dezer menſchen, die zich in
nabact.
wy vernagt hadden. Hier wil men dat zulke neſten onthouden, daer ze gelegen
de Koningrykender Parthen en Perfenaen heit hebben van ruime lantſtreken te be-Slechte
elkander palen.
Den 3o der maent quamen wy ten 9

zitten.

En naer de reden vorſchende kon "9"
£[]•

ik niets vinden dan de gewoonte, die als*

Het dorp uren binnen de karwanſera aen het dorp in natuur verkeert. Men zeide my dat
Jes-da- Jes-dagaes, nadat we nu zes uren gevor hier een put was wel twintigh vademen
gaes.
dert waren. Dit dorp is gelegen in het diep, en tien voeten wyt, geheel uit rots
gebergte, op wiens rotſen het voor het gehouwen: waer van zy zich als van een
meeſte gedeelte is geveſtigt. De huizen, badtſtoove bedienen. Gelyk zy nu aen
die er in zyn, ſtaen hoogh boven elkan d'eene zyde door een ſterkte ingaen, zoo
der, dat een vremt gezicht geeft. Bene klimmenze aen d'andere met trappen daer
vens het zelve is een groote laegte, daer weder uit, dogh niet dan met de kaers in
een vlietend water of rivier haren loop de hant, tot dat ze in de bovenſte ſtreek
neemt.

Over dit water moet men trek of in de lucht komen.

-

Goet
ken door middel eener ſteene brug, om
Hier ter plaetſe kregen wywarm Wit broot.
binnen de karwanſera te geraken, die ook tebroot, op de vaderlantſche wyze ge

van ſteen gebout is. In deze rivier wort bakken, dat wy zoo goet bevonden als

zeer goede viſch gevangen. In de laegte

de bollen t' Amſterdam.

In deze kar

ziet men veel aengename boomen en luſt wanſera hebben ze voor gewoonte zulk
hoven, die zich 3 of 4 mylen in de lengte broot gereedt te houden voor de door
uitſtrekken. Dit dorp vertoont zich van trekkende Europeers. Ook valt hier de
de karwanſera, als het getal van 113 aen- beſte terwe van geheel Perſie: waer van
wyſt, op deze wyze. Het is aen beide hierom niemant genot magh hebben, dan
de

zyden hoogh, en ſteil nederdalende. het Hof des Konings: voor het welk de

Aen den gemeenen wegh legt een gebou Gouverneur van Zjie-racs, wiens gebiet
Out ge
bou.

als een ſterkte met de plaets vereenigt. hier eindigt, dit graen inzamelt en

be

De grontveſten hier van zyn van ſteen, waert. Hieruit is het ſpreek-woort der aenſch
#
voor de reſt is al klei en aerde wat er aen Perſianen ontſtaen : Chiraap Zjie-raai : S

preek

Men komter over een kleen brug- Noen jes-degaes: Sen de Jet. Dat is: Wyn W00ſ
getje in. Men ziet hier de huizen ook van Zjie-raes : broot van jet-degge: ...en
ſtaen 4, 5, 6, of 7 voeten hoogh, het Vrouwen van jes, als zynde deze driedin

is.

een boven 't ander. De venſters daer van gen in de gemelde plietfen verre uitfie

zyn zoo kleen, dat zy wel gelyken naer kende boven alle andere. Men ziet dº
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al het Koningryk veel broot bakken in
eenen oven, gemaekt als een put, tegen
wiens zyden van binnen in het rond dun
gerolt deegh geplakt wordt, driemael zoo
groot als een pannekoek. Dit deegh is
in korten tydt gaer, zoodat het telkens
daer uit genomen, en weder ander in de
plaets geplakt wort. Van deze ſoort wort
veel gebak gemaekt. Maer andere dikker

Z

E

2o3

N.

eenen hier te laten, opdat hy beter ge
worden zich weder naer Spahan begeven,
of anderszins ons volgen mogt. Maer
d'ander, die my toebehoorde, wert wat

friſſer, en hielt zich by ons.

-

Des morgens van den 1 November was

de wint wat gaen leggen, en het weder
liet zich beter aenzien. Wy trokken dan
weder voort twee uren langh over ge
brooden worden, als by ons, in den oven bergte van kleene hoogte op en neder.
gezet. Te Spahan worden ook langwer
pige ſmalle biſcuitjes gebakken, die voor
de beſte van onze niet behoeven te wyken.
Ik tekende deze plaets van de Zuit
zyde, als men aen den gemeenen wegh
komt : van waer men op den bergh de
huizen van aerde boven elkander gebout

Hier ontrent lagh een dorp meeſt door En Die

dieven bewoont. Wy derhalven toezien-ven.
de, bevonden dat een Ezel van onzen

Meeſter der beeſten was agtergebleven.
Hier op keerden twee mannen te rug, die
hem al binnen het dorp wechgevoert von
den, maer tot geluk in handen van eenen

ziet, nevens eenige kleene, die op palen, man, dien de naem van eerlykheit naging.
in den zydmuur geſteken, ruſtende, voor
buitenvertrekjes, en geheime plaetſen ge
bruikt worden. Ik geef u het gezicht
op No. 1 14, nevens dat van eenige tui

Dees begeerde, dat ze, eerze den ezel
naer zich namen, in zyn tegenwoordig

heit de goederen, die op hem gebonden
waren, zouden onderzoeken en bezich

nen in 't verſchiet, en verſcheide huizen tigen.

Zy deden dit, en niets miſſende

in de laegte ſtaende, ook afgezonderde quamen met het beeſt by ons te rug.
plaetſen, die van wederzydenden zelven Nadat wy weder in de vlakte gekomen
naem dragen. Zoo dat dit dorp al vry waren, moſten wy over een ſteene brug
groot is.
van vyf bogen trekken. Dogh dezelve
Het was twee uren voor middernagt, aen de eene zyde wat vervallen zynde ko
als wy ons weder op reis begaven, kie zen wy den wegh door de rivier Dooft
zende van twee quade wegen den beſten. jackoe, die door het lant vloeit, en niet
Een half uur lang hadden we een ſteenag diep is. Nu hadden wy de helft der dag
tigh en ſmal padt, dat daerna vlak engoedt reize afgelegt, en ons wat voor uit bege
wert, behalven dat wy nu en dan over ven om tydt te winnen tot het ſterken
hoogten te trekken hadden. Ter halver van ons hart. Hier toe was goede viſch
wegh van deze daghreis vint men een uit deze rivier te krygen : dogh de tydt
verblyf huisje, waer in de ſtruikroovers zich ge was er niet om wat te vangen. Anders
Van
meenlyk onthouden, om, als ze hunne waren er ook endvogels in overvloedt.
Struik
Wy reden hier een goedt ſtuk wegs
roovers, kans ſchoon zien, de reizigers van genoeg
ſame tegenweer ontbloot te overvallen, met
Arabieren,
Arabiſche
hunneeenige
tenten,
om eeneopgebroken
andere plaetsmet
te Vrou

en van hunne goederen en beeſten te beroo

WCIl,

ven, ja zelf te moorden.
kiezen. Hunne vrouwen en dogters had
Den laetſten dezer maent quamen wy den eenen ring door de neus, zommige

ten 10 uren in het dorp Degerdoe,8 uren wel twee, met een parelen ſlegt geſteen
gelegen van Jes-degas, dezen nagt over te bezet. Dit juweel hangt haer tot by
vallen van eenen zwaren ſtormwint uit den mont neder in de gedaente eener hal
den Zuiden : zoodat wy regt tegen den ve mane. In 't hoofthaar hebben ze ook
wint reden, ſtuivende het zant zoo ver eenigh ſieraedt. Het hooft zelf is met

vaerlyk dat men geen gebruik van zyn ge eenen doek omſlingert, het gezicht on
gedekt. Ook hebben ze eenen doek van
't hooft nederwaert hangen. Haer opper
rokje komt maar weinigh over de heu
pen: dat daar onder is, half ter been, en
ganſchen zomer hier gevallen was. Wy het hemt een weinigh lager, daer de broek
moſten des morgens weder 8 uren afleg en de kouſſen onder komen. Haer voet

zicht hadt, en alleen op het geroep voort
te trekken hadt. Hier by was het kout:
waer op na den middagh ook regen volg
de, de eerſte van belangh , die dezen

gen, eer wy aen eene andere verblyfplaets wort beſloten van den muil, die agter
geraken konden. Egter beſloten wy zonder hiel, en vangraeuwe vilt gemaekt
voort te trekken, en namen later in den
nagt ons verblyf in een ſteene Karwan
ſera, ſlegter dan de vorige, maer egter
verzien van goede ſtallinge voor de beeſ
ten. Wy werden dagelyx door andere
reizigers, die om de veiligheit zich by ons
gezelſchap voegden, verſterkt. Onder

is. Men vint veele wyven onder dit volk,

die zoo bequaem zyn om iemant zyngoedt
t'ontſtelen, als de mannen, dat ook licht

aen hare fluxheit en behendigheit te be
merken is. Het is een ſoort van bruin

geele menſchen, die door het ganſche

Ryk verſpreit zyn. De mannen kleeden
tuſſchen werden twee onzer voetlooperen zich als de gemeene luiden van dit lant.
ziek: zoodat wy genootzackt waren den Verſcheide dorpjes, die van ons af la
Cc z.
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gen , voorbygetrokken zynde, quamen ven, door eenen muur omtrokken: waer
we ontrent 2 uren aen het dorp Kouskie in men wil dat begraven zou leggen de
ſar, daer we ons verblyf namen in een broeder van Koning Sefi, die dit gedeel

ſteene Karwanſera tot ons groot genoe te des. Ryx zogt te bemagtigen, en op
gen, om het opkomen van harden wint dit gebergte zyn been brak, daer hy aen
en regen, die egter niet lang duurde. Wy ſtorf, nadat hy gewilt had hier begraven
bevonden dat er den voorgaenden nagt te worden. Tot dienſt van welk graf de
inkomſten van dit dorp nogh wordenaen
veel ſneeu op de bergen gevallen was.
Vyf uren na middernagt trokken wy gelegt, zynde de voordeelen voor de gee
weder op wegh, hebbende een wyl tydts nen, die er het opzigt over hebben, als
ſchoone vlakten, toen rotſigtigh ġebërg Wetgelcerden, en cenge anderen.
te, dat den wegh moejelyk maekte. Na Ontrent een uur van deze plaets was

vyf uren tydts reden wy voorby een ver-viſch te bekomen: zoodat wy volk zon-over
verblyf valle Karwanſera, waer ontrent vecle ro-|den om daer het net uit te werpen. Zy",
"oor vers zich onthouden. Waerom het de keerden weder met vier groote

"

viſchen,

wyze is, als men hier komt, elkander een ſoort van Karper. iwee vooral ge- gef
te waerſchuwen, om wel op zyn hoede te leken er heel nacr. De andere waren wat
zyn tegen allen aenval. Van daer quamen ſmaller, en met groote ſchobben bezet,
wy door eene groote vlakte meeſt met en geel aen den buik. Dik van vel wa
water bezet, dat vol riet ſtondt. Hier ren ze, maer egter goedt van ſmaek. Hier
in waren veel vogels, waer van ik er eenen ontbreken ook geene velthoenders, noch
zagh zitten van uitſtekende grootte, zon waterſnippcn, noch kraenvogels, die zeer
der dat ik vernemen kon wat ſlagh het hoogh vliegen.
wezen mogt. Ik zagh hem voor eenen Met het aenkomen van den nagt to
roofvogel aen. Naer de gedaente geleek gen wy weder voort , en quamen met
hy wel eenen Valk of Uil, die hier te lan het ryzen des dageraets in het gebergte,
de byzonder groot vallen. Hier by za dar hoogh en rotſagtigh is, ook zeer
gen wy eenige Arabiers, die zich hier in moejelyk voor de beeſten, om de engte
tenten onthielden.
der paden, zoo dat ze naeulyx voort kun
Men rydt hier, om het gebergte, dat nen gaen. Hiertoe doen ook veel de af
men om en over moet trekken, dikwyls dalende ſteilten, daer ze licht door de glad

uit zynen wegh. Ten leſte nederdalende heit der rotſen uitglippen, en om verre
vonden wy ons een uur na den middagh vallen. Ook heeft een menſch genoegh
den tweeden der maent in de vlakte aen te doen met op en neder te klimmen.
het dorp Afpas, waer benewens wy in Waerom men ook zynpaert verlaten moet,
een ſteene Karwanſera bleven, gelegen 6 om geen ongeluk onderworpen te wezen.
uren van de laetſte ruſtplaets. Van verre In dit klimmen quamen my in den zin de
hadden wy eenige dorpen gezien. Het engten, die Q. Curtius verhaelt dat A
lant was hier beploegt, en veel water liep lexander de Groote door te trekken had.
daer door.
Boven op dezenbergh vint men een ſchoo
Vyf uren na middernagt togen wy we ne fontein met ſteenen overdekt. Het
der voort door deze vlakte, en trokken was tien uren toen wy dezen bergh eerſt

ter regter zyde voorby vyf of zes dorpjes,
en eenige tenten. Wy trokken al Z Ooſt
ten Zuiden aen , en quamen denderden
Het dorp der maent ten 11 uren aen het dorp Oeſ
Oesjoen. joen in een ſteene karwanſera, waer ne
vens veel loopend water was , daer men

over en in de lacgte gekomen waren. Na

een half uur tydts quamen wy in hetdorp
je Emoen-ſade, daer een Karwanſeraſtaet,
ten deele vervallen. Dit wort gerekent
te zyn ter halverwegh van de ruftplaets,

daer we ons naer toe te begeven hadden.
een goedt ſtuk wegs langs rydt. Dit dorp Dus waren wy door dezen moeielyken
legt zeer luſtig in de vlakte met vier of wegh maer drie uren gevordert. Even
vyf andere daer ontrent. Men ziet er een wel is aen te merken, dat de uren of my
groote meenigte van Schapen en Bokken, len dikwyls gerekent worden naer de groot
met troepen van duizenden by elkander heit des lants : waerom ze dikwys vry
loopende. Evenwel is er geen groente langh uitvallen. Men rydt wederzytsaen
ontrcnt, alleen een dorre ſoort van ſpys , hoogh gebergte over eenen ſteenagtigen

die egter byzonder voedfiem wezenmôet,

wegh.

dewyl de beeften altemael, inzonderheit Omtrent twee uren na den middagh
de Schapen , vet zyn by utnementheit. quamen wy door den quaedften weghaen
Dit is verwonderens waerdigh om de dor- een klaer vlietend water met geboomte
heit van het lant van Perſie , en alle de bezet, onder welks ſchaduwe wy ons hart

woeſte gebergten, die meeſt in ſteenrot- met ſpyzen ſterkten, latende de reſt van
ſen beſtaen, en de ſchaersheit van boomen het gezelſchap voorttrekken. Het ge
by de omleggende dorpen.
boomte , daer we hier door getrokken
Graſſtede.

Benevens deze Karwanſera ſtaet een waren, loopt tot boven op het rotfigh
graf met een verheven koepeltje daer tº gº. Het beſtaet in twee ſoorten,
Vall
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van wilde Amandel-en Sackasboomen. en bebout landt vonden.

2o 5
Ten drie uren

Nu kregen wy in het vervolgh eenen quamen we binnen de ſteene Karwanſera

wegh, die beter was, langs de gemelde aen het dorp genaemt Majten, en hielden
waterlooping, daer wy fraei geboomte daer ſtil.

XXXVIII. H. o O F T S T U K.

Wilde Amandel- Sackas- Naer-wend- en Afragboomen. Ber
gen

voorheen met ſterkten verzien.

De Rivier Brandemir.

Koninglyke Slaven berooft. Komſt te Perſepolis.
P de ruſtplaets gekomen zynde, van water, dat ook door eene daer toe

O tekende ik twee takjes, die ik

gemaekte goot door het dorp vloeit.

van eenen Amandel- en Sackas

Het was vyf uren na middernagt, toen

boom had doen afplukken, met water
verf af. Het takje der wilde Amandelen
was zeer fyn en langh, gelyk in het getal
115 met de letter A aengewezen wort.
Men ziet er maer eenen eenigen amandel
aen, omdat het ſaizoen reeds voorby was.

wy dit dorp verlieten, en een uur daerna
door een kleener dorp reden. Weder een

Aen het takje van den Sackas, is een klee

# is om de dieven, die dikwyls

uur gevordert quamen wyaen eenigh ge
boomte ſtaende in een moeras digt in een
# by het gebergte aen den wegh
aer men over trekt : welke wegh zeer

ne vrucht, roſagtigh en zwemmende naer by nagt gelade beeſten wech halen, en
groote granaetkorrels. Deze korrels zit in 't geboomte verſteken, daer hun buit
ten in groot getal by elkander aen eenen veiligh is, omdat men hen om de week

ſteel, gelyk ze met de bladeren door de heit des moeraſſigen gronts niet agterhalen
letter B vertoont worden.

# zynde,

kan.

zyn ze groen van koleur. Als men de Den 5 der maent trokken wy in de
ſchelletjes wechneemt , kraekt men de vlakte ontrent eenen zeer hoogen én groo
ſteenen, en eet de pitten. Men zout ze ten rotsbergh , leggende ter regterzyde

ook in, en zet ze voor verſnaperingen op. van ons, op ontrent 2 uren afſtants. Op
Dus leeft men ook met de wilde Aman dezen is in overoude tyden een aenmerke
delen.

lyke ſterkte geweeſt, waer van men zegt

Buiten deze boomen vond ik eenige dat nogh eenige vervalle ſtukken gezien
weinige, die de Perſianen Afrag noemen. worden. Ook getuigt men dat boven op

Deze zyn redelyk groot, zeer dicht van denbergh een byzonder groote vlakte is,
bloeſſem, en bladeren, die zeer digt in waer op meenigte van vee in zyn ſaizoen
een zitten, zoo nogtans dat ze van el gaet weiden.
kander geſcheiden zyn. In 'taenzien ge
Hier van daen al voortrydende kregen

lyken ze een groote meloenpit, byna wit wy aen de regterzyde de rivier Brandemir,
van koleur. Deze boomen dragen geene die door het lant vloeit, by wylen weinigh
vruchten, maer maken door de # hun van ons af , Ontrent elf uren quamen wy
ner takken beladen met bladeren een don

by twee andere bergen, gelegen ter ſlin

kere ſchaduwe, waer onder men met ver ke zyde digt by elkander. Hier op zyn
maek gaet zitten. Gy hebt er geheel de voordezen ook twee ſterkten geweeſt.

afbeeldingh van op No. 1 16. Nogh is'er

Maer nu is er niets van te bemerken bui

een boom genaemt Naer-wend. Deze draegt ten de rotſen, die er van over gebleven
knobbelachtige vrugten, waer van eenige zyn.

Aen beide ziet men boven eene

zoo groot zyn als een vuiſt : andere we opening, de rotſen ook van elkander afge
der kleener, en wit van kleur, zynde broken tot eeneningangh van boven, zyn
even als een blaesje, waer in zich een wa de daer boven een rondte, die zweemt

ter zet, dat uitdygt tot een gom , die naer de gedaente eens kaſteels. Eenigen
zoet van ſmaek is, en voor een geneeſ willen dat op den eenen bergh nogh een
middel in den hoeſt gebruikt wort. De brok van een poort zou te zien wezen.
Maer het is onzeker. Men geeft voor
gedaente ziet gy by de letter C.
Het dorp, waer in ik nu was, is tame dat voor eenigen tydt zich eenige rebellen
lyk groot, bezet met tuinen, en daer in
allerhande vruchten. Druiven zyn'er voor
al veel, die men ook boven op het geberg
te in het wilt heeft. Tuſſchen dit ge

hier hebben onthouden, die er naderhant
afgedreven zyn, en dat toen de verdere

overblyfſels vernielt zyn , om dat er zulk
volk niet meer zou kunnen neſtelen. Nie

bergte is het lant zeer vermakelyk, en ryk mant neemt derhalven moeite om daer iets
Ce 3
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te gaen zien, dewyl men vruchteloos zich ter en hooger is. Om de gelykhcit, die
zou ophouden op een plaets daer niets aen deze bergen met elkander hebben, wor
te merken valt, en de wegh ook zoo een denze van de inwoners, de drie Broeders

zaem is, dat men zonder ſterk gezelſchap genaemt. Als men den gemeenen wegh
het niet behoefde te ondernemen.
Wegen
naer Per

lepolis.

neemt, verblyft men in de karwanſera

Hier loopen twee wegen naer Perſe-|Abgerm.
&D,

Van daer trekt men op Aſſaf

polis, een ter ſlinke zyde by deze bergen of op Poligorg, zynde een karwanſera,
heen, en een ter regterzyde digt by den die wat meer naer het Z. legt. Men neemt
eerſten bergh over een hooge en lange den wegh ook wel op Sergoen. Maer wy
ſteene brugh, met vier bogen, waer door togen langs deze vlakte nevens het ge
de rivier Brandemir ſtroomt. Dit is de bergte Z. Ooſt aen. Dus ten 5 uren na
zelve rivier, die de oude ſchryvers ook middernagt afgereden zynde quamen wy
noemen Corus, Corius, of Cyrus: by wel des morgens ten negen urenaen eene hoo
ke nogh een vloedt gevoegt wort, dienze ge groote ſteene brugh, verzien van drie
den naem van Araxes gegeven hebben, en groote en twee kleene boogen, waer door
waer van men gcwagh vint by de fchry de gemelde rivier zeer ſterk ten zuiden
vers, die van Alexanders bedryven ge heen ſtroomt, zynde hier breet en diep.
waegt hebben. Teweten alwaer de Ou De kanten aen den ſtroom zyn hoogh en
den de rivier Cyrus of Corus beſchreven ſteil, zoo dat het door de hoogte bezyden
hebben, daer ſpreken ze ook van eenen heen een vremt gezicht geeft, dat zich
vloedt genaemt Araxes, en Cyropolis, of kort vertoont door de kromte. Men ziet
Cyreſchatas. Men kieſt dezen wegh , en in dit water veelerhande ſoort van Entvo
laet de rivier ter ſlinke zyde. Deze ſtreek gelen. Over deze brug trekt men naer
moet ook gehouden worden van alle die Perſepolis, dat gerekent wort de brugh
naer Zjie-raes willen. Aen deze zyde der twee uren daer af te leggen. Wy lieten
brug vond ik een ſtuk van eene kolom ter ſlinke zyde , en trokken den hoek
leggen, die naer allen ſchyn wel eer daer van het rofigh gebergte ter regterhant
aen vaft gewceſt is, gcyk men'cr vccle om Vcít aen over cene aengename vlak
ziet aen beide de zyden van voorname te. Ten 11 uren quamen wy aen het
bruggen. Deze rivier, by anderen Aras, dorp Zaergoen, afgelegen vier uren van
of Kur, of Araxer genocmt , wort gezegt de plaets, daer we onze nagtruſte geno
door deze velden te ſtroomen, en met de men hadden. Onze Muilmeeſter had zyne
wateren van veelerlei beeken te loopen woning in dit dorp, zeer vermakelyk ge
in de rivieren AMedum en Medus: zoo dat legen tufchen de bergen, die het ten dee
het dezelve niet is, die wy in de vorige le omringen. Men ziet er veerlerhande
bladen ook Cyrus en Araxes genoemt heb tuinen, en daer in goede meloenen, drui

l|

ben, dewyl die in de Kaſpiſche zee vloeit. 'ven , en andere vruchten. Van d'eerſte

De fteilten, die aen beide de zydende verſchafte ons de Muilmeeſter aenſtonts
zer rivier zyn, ziet men met aengenaeme volop, gelyk van anderen montkoſt, heb
kleene boomen bezet, en met ander groen bende in het dorp belaſt, dat niemant aen
loof bewaſſen, dat voor een gedeelte over öns volk eenige eetbare waren zou hebben
den vlietenden ftroom hangt, zoodat men te verkoopen. Teweten de meeſte Muil

den gront der aerde op veele plaetfen nacu
lyx zien kan. Wy de brugh overgetrok
ken zynde lieten na een half uur rydens
de teéne Karwanera, del germ genaemt,
ter regterhant leggen, om nogh een uur
verder naer het gebergte Zuidwaert te

meeſters, die goederen van Gamron naer
Spahan, en van Spahan weder naer Gam
ron voeren, hebben hier hunne woonſte

de,

en willen daerom den Franken of Eu

ropeers, die ze overbrengen, eenigh ont
hael doen, dat zeker een bewys van bc

trekken tot in het dorp Fograbaet, dat leeftheit in deze menſchen is.

In deze vlakte ziet men een groot deel
lants
bebout, en daer op een groote mee
quamen wy op den middagh aen, en na
men ons verblyf in eens gemeenen mans nigte van ſchapen en bokken, die er hun
huis, dewyl daer geen Karwanſerais. Nu voedſel zoeken. Deze vlakte is by de
waren wy f uren gevordert van de lactíte gis rykelyk twee uren breedt. De leng

weinigh van't gebergte afgelegen is. Hier

ruſtplaets af. Hier zynde kregen wy eenen te, die zich van het Noorden tot het Zui
regen cn harden ſtormwint uit den N. den uitſtrekt, is niet over te zien. Langs
Weſten, die tot den avont duurde, wan heen zyn'er verſcheide dorpen. De vlak
neer eindelyk het gebergte zich weder te zelve loopt by wintertydt geheel onder
Bergen

aigete
kent,

vertoonde, dat ik hier ter plaetſe beſlo
ten had af te tekenen. Ik bragt dan het

WATCI'.

Aen de laetft gemelde brugh warenslaven
gezicht der twee bergen by de brugh leg weinigh dagen geleden ontrent veertigh beroof
gende op papier, gelyk hier neyens ver Koninglyke ſlaven uitgeſchudt tot op hun
toont wort. Den derden bergh , dien ne onderkleederen toe. Deze waren ge
wy eerſt genoemt hebben, kon ik van bruikt om de Koninglyke inkomſten op
deze plaets niet zien, ſchoon hy veel groo te halen, en hadden ontrent drie en

;
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tigh duizent gulden aen gelt by zich: die

by zulk eenen tydt niet te gebruiken is.

hun alle werden afgenomen. Deze ſtroo Voor den avont quam weder wat flikke
peryen, die meer voorvallen, worden ge ring van beterſchap, die des nagts egter
pleegt door eenige rebellen, die zich in weder verdween. Dan in den nanagt
deze vlakte en daer ontrent met hunne ten zagh men het weder beſcheidentlyk op
ten onthouden, en ſomtyts vyftig, of zeſ klaren: zoodat wy met het begin van den
tigh , ja hondert te gelyk ſamenrotten. dageraet den agtſten der maent ten 6 uren
En om de ſlapheit der regeringe, waer met goedt weder voortgingen, vindende
van wy meer gemelt hebben, wort'er niet de vlakte aen deze zyde der brugh voor
in voorzien, dat iemant, die in deze lan het grootſte gedeelte onder water, veroir
den niet geweeſt is, ſchier ongeloofelyk zaekt door den gevallenregen: waerdoor
moet voorkomen.
wy langſaem voortgingen, te meer ook,
Dezen namiddagh verloren wy het lief omdat de voetloopers door de gladtheit
felyk weder, en in de plaets quam regen, der wegen ons niet konden byhouden.
die des nagts ſterker wert, ook den vol Een uur evenwel voor den middagh qua
genden dagh aenhielt met donder, blixem men wy aen het dorp Mier-Chas-Koen. Ik
en hagel , niet tegenſtaende de zon zich begaf my ten huize van den Kalantaer of
liet zien. Maer de lucht ontrent 1 1 uren Burgermeeſter dezer plaets, zynde het

wat opgeheldert wezende, beſloten wy naeſte dorp, dat aen de overblyfſelen van
naer Perſepolis te trekken. Vergeefs, Perſepolis gelegen is. Aen dezen Heer
want het dorp nogh naeulyx ten einde ge beval my onze vrient Bakker wegens den
reden zynde, werden we door zoo zwae Heer Kaſtelein , dien ik hier zoude af
ren ſlaghregen overvallen, dat we ons in wagten. De Burgermeeſter boodt my
een huis moſten bergen om de buien te zynen dienſt aen, gevende my aenſtonts
ontſchuilen, en in beraedt namen van we iemant mede, die my in de daer zynde
der te keeren, dewyl de wegh derwaert 'karwanſera een goede plaets te
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hadt. Ik nam ook eenen man uit het dorp Wy ſcheidden van elkander op hope van
dien alles hier bekent was, tot mynen nieuwe ontmoeting ten twee uren na den
dienſt. Onder het nemen van eenige ſpy middagh , en dus vond ik my ſchielyk
Ze, beterde zich het weder. Dit moedig ontbloot van alle vrienden, en eenzacm,

de my aen om eens hacſtigh heen te ryden Daer was derhalven voor my niet overigh
na de vervallene overblyfſels dezer ſtadt, dan my te voeden met myne gedagten, en
om ze terloops tot beter gelegenheit eens de verbeeldingen van het genoegen dat ik
te bezichtigen, dewyl my nu niet veel ſtondt te ſcheppen uit het beſchouwender

tydts overſchoot , omdat myn gemelde dingen, daer ik zoo zeer naer verlangt
vrient terugh tekeeren hadt naer het dorp hadt.
Zaergoen, daer zyn dienaers met de goede Eer ik hier een beſchryvinge van ga
ren hem wachtten, om nogh denaenſtaen maken, zal ik u de bruggen melden, die
den nacht te vertrekken naer Zjie-raes , hicr hcen ſtrekken, omdat ze der aen
hebbende hy maer eenen knecht en twee merkinge waerdigh zyn. De brugh, daer
loopers met zich herwaert gebragt, en ik ik eerſt van geſproken heb, wort ge
myngoedt onder hem gelaten om tot Zjie noemt Pol Jeſnejoen, naer een dorp daer
raes over te voeren tot myne aenkomſt ontrent gelegen. Daer we nu even over
Want ik hadt hier niets met my gebragt gekomen waren heet Pol Chanje naer den

als dat ik noodigh van doen hadt, omdat

Chan, die ze doen bouwen heeft. Een
ik voornemens was van daer naer Gamron derde tuſſchen deze twee, heet Pol Noof, of

te vertrekken, om met de eerſt aenko Nieuwe Brug.

mende ſchepen naer Batavia te trekken in
gezelſchap van den Heer Kaſtelein, die
daer na toe wilde. Ik voldeed dan gins
en weder myne begeerte, en in de ver
blyfplaets wedergekeert, namik myn af
ſcheidt van mynen vrient , met wien ik
zoo veele dagen in goede gemeenzaem
heit en broederlyke vrientſchap binnen
Spahan en op de reize had doorgebragt.

De vierde eenige uren
verder Zuidwaert op gelegen, heeft den

naem van Pol Brandemir naer dennaem der

rivier, van de inwoners dus genoemt,
die my gezegt hebben dat zy meeſt ten
Noorden van 't gebergte afkomt, en ha
ren loop Zuidwaert neemt door de vlakte
tot in de Zee Derja-nemeck of Zoutzee,

ontrent 12 uren van Perſepolis, en 4 of
5 mylen van Zjie-raes.

-
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Beſchryving van het oude Perſepolis, en de aemmerkelykheden
daer te vinden.

Hoedanigheit van Naxi Ruſtan.

YN verblyf hier genomen heb die vlakte nogh drie uren tot aen het ge
bende, was myn eerfte werk den bergte uitſtrekt. In de lengte van 't
tydt wel waer te nemen, opdat Noordweſten naer 't Zuidooſten wortZe
DeSchry - die

niet vrugteloos vervloge. Ik begon
dan met den morgenſtondt op den 9 der
zichtigt maent een aenvangh te maken van het be
de over
zichtigen der beroemde overblyfſelen van
blyffels
#- het oudſte Koninglyk Hof van geheel

ver be

ontrent veertigh uren gerekent te beſlaen.
De gemeene benamingh daer van is Mar

dasjo. Men zegt dat er in dezelve agthon

dert en taghentigh dorpen leggen: en on
trent tot op 12 uren van deze vervalle ge
fepolis. Ooſten: met voornemen van meerdervlyt bouwen kent men nogh 15oo dorpen zoo
dan andere reizigers aen te wenden, en in 't gebergte: als in dezelve vlakte, waer
de werrelt het geen ik ondervonden had van het dorp, waer in ik myn verblyf
mede te deelen: wel wetende dat tot het hadt, maer een half uur af was van deze

onderzoeken van gedenktekenen, hoeda vervalle overblyfſelen. Veele zyn er ook

nige nergens ter werrelt meer te vinden hier rondom, met vermakelyk geboomte
zyn, liefde, tydt, enarbeit vereiſcht wor en tuinen bezet. By wintertydt legt deze
den. Ik bevond de gelegenheit wonder valei voor een groot gedeelte onder water,
wel, en de verkiezingh daer van by uit

dat goedt is voor de Rys, die hier veel

nementheit genomen in een zeer aenge groeit.
name vlakte, tot het overryden van wel

->

Weinig lant is er onbeploegt,

zelf tot het Koninglyk paleis toe, dewyl

ke van de Z. Weſtzydenaer het N. Ooſten hier ontrent een kleene rivier en verſchei
twee goede uren nodigh zyn, te rekenen de andere vloejen, waer door de landen
namelyk van de brugh Pol Chanie, die hier meer gezogt worden dan in de drooge
over de rivier Brandemir legt, aen welker valeien, daer geen water gevonden wort
andere zyde naer het dorp Zaer-goen zich Hierom vint men hier zoo veel
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dat men gelooft, dat er weinige zyn, die diepte tot den muur, dewyl de trappen
hier niet beſpeurt worden , kraenvogels daer van afkomen, is 25 voet en 7 duim.
inzonderheit, entvogels, en oyevaers, Zoo langh zyn ook de trappen of f duim
veelerhande reigers, roofvogels, velthoen-, korter om de buiteſteenen, die aen de zy
ders, waterſnippen, quakkels, duiven, de voor muur verſtrekken, en wederzyts
ſpreeuwen, en zeer vele kraejen, waer van cene zelve lengte zyn. Elke trap heeft
van geheel Perſie vol is, inzonderheit maer de hoogte van 4 duim, de diepte of
Spahan. Veel kleen gevogelte is er ook breette van 1 voet, 2 duim. Ik moet be
De ganſche vlakte is met hooge bergen kennen dat ik noit trappen gezien hebbe,
als beſloten.
Het oude
Hof der
Konin
gen van

Perſie.

die zoo gemakkelyk te beklimmen wa

Het oude Hof der Perſiſche Koningen, ren, of het moſt de trap zyn, dien ik te

gemeenlyk genaemt Darius huis, en hier Napels aen het Paleis van den Onderko
uit by de inwoners geheten Chelmenar of ningh gezien heb, hoewel my egter voor
Chil-minar, dat zoo veel zeggen wil, als ſtaet dat die hooger is. Aen de zyde daer
veertigh Kolommen, is gelegen ten weſten men ten Noorden opgact bevond ik 55
aen den voet des bergs Kultrag-met, of trappen, en ten Zuiden 53: dogh die zyn
bergh der
voorheen ook meer verbroken. Men moet niet twyf
genoemt de Koninglyke bergh , heel uit felen of onder de aerde zyn nogh meer

#

rots beſtaende.

Dit werk ſtaet nogh aen trappen, maer door den tydt daer van over

drie zyden in zynen vollen muur. Het dekt, gelyk de muur, wiens hoogte ik
vierde deel is de bergh ten Ooſten. De van voren bevond te zyn 44 voeten van 11
voormuur heeft van 't Noorden naer 't

duim. De maet, daer ik nu van ſpreek,

Zuiden 6oo ſchreden in de breette, en zal ik in 't vervolgh houden.

Als men de
aen de Zuidzyde van 't Weſten naer 't gemelde trappen opgekomen is, heeft
Ooſten tot aen de rotſen van 't gebergte men cene vlakte die 51 voet, en 4 duim

39o ſchreden, zynde aen deze zyde geen breet is gemaekt van byzonder groote ſtee
opgangh, maer als men aan het gebergte nen, die wederzyts boven de trappen zyn,
komt. Daer de muur weinigh hoogte heeft en daer op ſlaen, hebbende de diepte der
klimtmen tuſſchen eenige verbroke rotſ trappen den voormuur tuſſchen beide, die
ſteenen naer boven, en zoo ook weder zich tot boven ſtrekt, werwaert men van

aen die zyde op dezelve plaets af, hebben boven de eerſte trappen opgaet, heel an
de aen deze zyde de muur de hoogte van
18 voet en 7 duim , en op verſcheide
plaetſen eenige voeten lager. Aen de
Noortzyde heeft hy de lengte van 410

ders als de eerſte, die van elkander af, en

boven naer elkander toekomen , dat my
byzonder fraei, vremt, en groots voor

quam, als overeenkomende met de pragt
ſchreden, en de hoogte van 2 I. voe van het ganſche werk. Aen deze bovenſ

ten. Op de meeſte plaetſen is hy lager. te zyde zyn wederzyts 48 trappen, waer
Behalven de 41o ſchredenzyn'er nogh tot van eenige verbroken zyn, niettegenſtaen
aen het gebergte van d'aerde 3o ſchreden, de dat ze alle uit eene levendige rots ge
en aen 't gebergte nogh een hoek van den houwen zyn. Dus verre gekomen zynde,
o

muur: in wiens midden men ook op kan vint men zich boven , daer een ruimte
komen tuſſchen verbrokene rotsſteenen. tuſſchen beide de trappen is,75 voetbreet,
Voor den hoek ter Weſtzyde leggen ten
Noorden vele rotſen, die tot boven acn
den muur komen, ſtrekkende zich 80
ſchreden ten Ooſten, als een bergh voor
den muur, daer men op komt. Ik meene
dat daer mede een trap geweeſt is, nevens

met groote ſteenen belegt.

Eenige der

zelve hebben de lengte, gelyk die van den
voormuur , van 13 of 14 voet, en de

breette van 7 of agt. Andere zyn vier

kant, zommige ſmal en langh , andere
weder kleener, leggende deze gront door
andere gebouwen buiten den muur ; het de gemelde ſteenen nogh wel aen een tot

welk blykt aen de rotſen, die aen verſchei op 32 voet van den voormuur. Wyders
de zyden vlak bewerkt zyn. Boven op is de gront van vaſte aerde , zynde tuſ
2

het gebouw ten midden van den voor- ſchen deze trappen de voormuur 36 voet
muur tot aen den bergh zyn4ooſchreden. |hoogh.
Boven op langs den muur aen alle drie de | Dus verre heb ik u eene beſchryvinge Miſſing
zyden is een plaveiſel van twee ſteenen, gegeven van het ontwerp dezes gebous, der Schry
die agt voeten op den gront beſlaen. Ee-waer ontrent veele Schryvers den bal heb-Ve".
nige hebben de lengte van 8, 9, of 1o ben miſgeſlagen, dat is, in het wild wech
voeten. Zommige de breette van 6. An- geſchreven: terwyl eenigen zich hebben
-

dere zyn weder kleener. De opgangh bezigh gehouden met de gedenkeniſſen
des voormuurs is niet ten midden, zynde der aloude tyden over hoop te halen, zon
maer 165 ſchreden van de Noortzyde. De der de ware gelegenheit der tegenwoor
overige tot 6oo toe gaen naer 't Zuiden. | dige dingen aen te roeren, hebbende meer
Deze opgangh beſtaet in twee trappen: luſt gehadt zich bezigh te houden met
tuſſchen welke beide de vlakke gront be- dingen onzeker en zoo duiſter als raed
neden 42 voeten aen ruimte heeft. De ſels, dan naer het leven te vertoonen het
Dd

geen
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geen zy vertoonen konden, had het hun omdat ze daer af zyn. Men geeft voor
aen geenen yver, aendagt, en naerſtig-|dat het menſchenhoofden geweeſt zyn.
heit ontbroken. Hieruit is het ook ge-| En boven op het cene beeſt ſchynt'er
beurt, dat zy zich de ooren hebben laten cenigh blyk van te zyn: dewyl er een rond
vullen met verzierde vertellingen, en daer boven op het agterhooft is, dat zich naer
onder met het praetje van de Oyevaren, voren ſtrekt op de wyze eener ſterkte, of

als of die eeuwigh hun verblyf hier ter zulker borſtweringe, als de ouden gewoon
plaetſe hadden, daer het nogtans zeker is, waren op de Olifanten te ſtellen , om er

dat ze hier maer voor zekeren tydt komen, met pylen uit te ſchieten. Het ſchyntſier
en daerna weder vertrekken, na dat ze lyk gemackt te zyn geweeſt , even als
hunne neſten op eenige kolommen gehadt men wel verbeelt ziet op de hoofden vee
hebben, even als ze in andere landen doen. ºr oude gedenkpenningen. Het verdere
De in

Nu zal ik dit lichaem, om zoo te ſpre-lichaem is geſiert als met cene wapenruſ

wendige

ken, openen, om u een gezicht van het ting, bezet met veele rondloopende groo

deelen
van het

binnenſte te geven. Voor eerſt doen zich te knoppen. Al het welke ik na de ge

gebou.

op in eene regte linie , 42 voet van den |dane beſchryvingh verbeelden zal.
voormuur des gemelden traps, twee groo- . De twee kolommen, die tuſſchen bei

te poortalen en twee kolommen, leggen de ſtaen , ziet men nogh meer in wezen
de in het eerſte poortael nogh twee groo-|dan eenige der andere, inzonderheit wat
te grontſteenen , die twee derde deelen het bovenſte ſieraedt werk of kapitelen

der plaets beſlaen. Het agterſte derde |aengaet. Maer de voetſtutten zyn tot op
deel is verbroken. Het tweede poortaal eenen voet na onder den grond, ſtaende
ſtaet ontrent 5 voeten dieper in den gront. |van het eerſte poortael af 26 voeten, van
De diepte der poortalen is 22 voet , 4 |het tweede 56. De dikte daer van is 14
duim: de wytte 13 voet 4 duim. Binnen voet, 2 duim: de hoogte ontrent 54 voet.
in de zelve is van wederzyden een groot Tuſſchen deze twee kolommen, en het

beeſt baſreleve uitgehouwen, dat ontrent laetſte poortael, hebben nogh twee ko
de lengte van het poortael beſlaet, zynde lommen geſtaen, waer van de plaets op
van den voorſten tot den agterſten poot hare behoorlyke wydtte open is. Men
zo voet in de lengte. De hoogte is van ziet er nogh een groot ſtuk van de kolom
het bovenlyf tot midden en onder aen de leggen, ook nogh een kleener
in
pooten 14, voet. De hoofden zyn'er ge- |de aerde. Van het laetſte poortael, fz
heel af: maer het voorlyf komt buiten het voet ten Zuiden, ſtaet een waterbak uit

º

poortael uit. De lichamen zyn als de reſt |eenen ſteen gehouwen, nogh 3 en een half
ten deele verbroken.

Aen het eerſte voet boven den gront. Hy heeft de leng

ſtaen ze van voren naer den trap: aen het te van 2o, en de breette van 17 voet, 1j

tweede naer het gebergte. Deze laetſt | duim. Van hier naer de Noortzyde tot
gemelde hebben aen het lyf eenen grooten |aenden muur is de wydtte 15o ſchreden,
vleugel. Binnen in de zelve poortalen zynde daer niets overigh als eenige brok
ziet men drie vierkante afgeſcheide deelen ken van groote ſteenen, en een ſtuk als
heel beſneden met karakteren, die door van een kolom, dat niet met rygen of ge
de kleenheit der letteren en hoogte onlees-, kanteleert is, gelyk alle de andere, maer
baer zyn, of, om beter te zeggen , on- vlak. Het heeft de dikte van 20 voet,
kenbaer. Het voorſte poortael heeft nogh de lengte van 12 voet, 4 duim. Men
de hoogte van 39 voet : het tweede van ziet verder van hier tot aen het gebergte
28. De twee zydefteenen, die de poor- geene oude overblyfſels meer, dan alleen

talen onder beſlaen , hebben de hoogte twee verſcheide partyen van groote brok
van 5 voet, 2 duim , gaende boven bin- ken van ſteenen.

nenwaert. Daer de beeſten op ſtaen zyn

Van de gemelde poortalen ten Zuiden

van 1 voet, 2 duim. Onder de hooge of ter regterzyde 172 voet komt men aen
ſteenen zyn'er eenige van drie famenge-eenen trap, die regt over het laetſte der
ſtelt, daer de beeſten op uitgehouwen zyn. twee gemelde poortalen ſtaet. Men gaet
Deze ſteenen van binnen ſtrekken zich hem met eenen wederzydſen opgang, den
naer buiten, zynde de dikte des muurs 5 |eenen van 't Ooſten, den anderen van 't

voeten, 2 duimen. Het eerſte poortael Weſten, op, hebbende de voormuur nogh
heeft nogh de hoogte van agt ſteenen, en de hoogte van 6 voet, 7 duim, en zyn
't andere van zeven.
Beelden
van die
ren.

de de middelmuur meeft al wech. Dit

Wat aengaet de hoedanigheit dezer werk ſtrekt zich met eenen lager muur
beeften, die eenigzins naer Sfinxen gely- na d'Ooftryde 83 voet, zynde vlak, en
ken, men weet niet regt wat men er van voor met beeltwerk baſreleve geſiert ge
maken zal. Het lichaem is voor het weeſt : dat men op de onderfte ftaende

grootſte gedeelte van een paert, de poo- ſteenen nogh zien kan. Op de bovenſte
ten zyn plomp, dik, en kort, waerom zyde is ſieraedt van loofwerk, waer onder
ze eenigzins zwemen naer eenen leeu. men eenen leeu ziet vegtende tegen eenen
Van de hoofden kan men niet ſpreken, ſtier, meer dan levensgrootte

lang;
11.
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Aen trappen komen.

beide de zyden van dezen middelmuur, die

Als men deze trappen opgekomen is,

uitſpringt zoo verre als de trappen langh

vint men eene vlakte tuſſchen beide de

zyn, ziet men op het laegſte daer langs trappen, met groote ſteenen belegt, heb
heen kleene beelden ſtaen. Maer om eerſt bende de breette zoo groot als d'afſtant
van den trap te ſpreken, als men ter Weſt der eerſte kolommen van den trap. De

zyde opkomt, telt men nogh 28trappen, aenvangh is 22 voet 2 duim van den trap,
en ter Ooſtzyde , daer d'aerde veel hoo beſtaende in twee ryen , yder van 6,
ger is, 18, zynde 17 voet langh, en maer hoewel er maer een van de 12 ove
3 duim hoogh. De diepte is van 1 voet, righ is. Van d'andere ziet men nogh agt
2 en een half duim, daer bovenaen aen bei voetſtutten, en de reſterende kennelyke

de de zyden eenige verbroken, en 2 of 3
eheel wech zyn. Alle zyn ze uit eene
rots gehouwen. Aen het eind
van de breette dezestraps is een andere

#

plaetſen. Zy ſtaen langs den muur der
trappen heen, alle zoo verre van een, als

de eerſte van den trap. Van deze party

7o voet, 8 duim , beginnen andere ko
voormuur: dogh de bovengront is gelyk. lommen, beſtaende in zes ryen, yder van
Op den zelven zyn drie ryen kleene beel zes. Deze 36 ſtaen alle op de gemelde
den boven elkander. Van de bovenſte ziet tuſſchenwydtte 22 voet 2 duim van een.
men alleen het halve onderlyf. Voor de Zeven hier van zyn'ermaeroverigh: dogh
reſt is alles meeſt verbroken.

De mid alle de voetſtutten, ſchoon meeſt verbro

delſte ry vertoont zich geheel, dogh even ken, zyn nogh op hun plaets. Van d'eerſ
wel geſchonden. Van de onderſte ziet te en tweede ry is er een overigh: van de
men niet dan de hoofden, zynde de reſt derde twee: in de volgende ryen een. Tuſ
onder de aerde. Deze beelden hebben de ſchen deze en de eerſt genoemde kolom
hoogte van 2 voeten, 9 duimen, zynde men leggen eenige groote brokken van

de muur nogh hoogh 5 voet en 3 duim, ſteenen van een gebouw in den grondt.
en zich 98 voet uitſtrekkende van den on Van deze ry kolommen op 7ovoet 8 duim
derſten trap tot het hoekeinde ter ſlinke afſtandts ten Weſten naer den voormuur
zyde, daer men eenen anderen trap op hebben 12 kolommen geſtaen in twee
gaet. Men ziet er nogh 13 trappen van ryen, yder van 6: van welke nogh f ove
overigh, in hoogte, breette, en diepte, righ zyn. In de eerſte ry, die 55 voet
de nu gemelde gelyk. Op het weinige van den voormuur komt , 3 , en in de
dat er van den binnenmuur is, die nevens tweede 2, zoo wyt van een als gezegt is.

den trap komt, vertoont zich nogh een De voetſtutten van 7 ontbreken: de an
halve hoogte van kleene beelden. Aen dere ſtaen nogh boven den gront, en zyn
het einde van de breette dezer trappen is ten deele verbroken. Hier by leggen vee
een andere muur, die van het bovenſte der le ſtukken van kolommen, ook andere
trappen tot de lengte van 90 voeten zich brokken van het bovenſte ſieraetwerk der
uitſtrekt : waer van de hoek ten Zuiden kolommen over hoop. Men kan aen de
omloopt, dogh niet veel, omdat de aer overige ſtukken zien dat het knielende
de daer heuvelagtigh zynde , den boven kameelen geweeſt zyn. Ook ziet men
gront des muurs evenaert. Dit einde ſlaet nogh op eene dezer ſtaende kolommen
hier regt op, dogh weinigh voorby de voor een gedeelte zulk een beeſt knielen
laetſte kolommen, die naer het gebergte de : als uit onze afbeelding blyken zal.
ſtaen. Als men nu wederkeert naer den Van deze party vervolgens regt toe gaen
trap ter Weſtzyde, heeft de muur begin de ten Zuiden, ziet men hoe het opperſ

nende van den onderſten trap de lengte te gebou daer tegen overkomt. Maer eer
van 45 voeten, zynde dan nogh 67 voet wy hier van ſpreken, dient aengemerkt
afſtants van den voormuur ten Weſten.

dat ter flinke zyde op 71 voet afſtants ten

Deze zyde evenaert de andere met drie Ooſten naer het gebergte medetweeryen,
ryen beelden, ook met dat van den leeu elke van 6 kolommen geſtaen hebben,
en ſtier, of ezel, die eenen hoorn in het waer van'er nogh 4 in wezen zyn, nevens
voorhooft heeft. Tuſſchen deze en de 5 voetſtutten, die zich ten deele boven
beelden ſtaet een vierkant vak vol karak den gront vertoonen, gelyk ook de ken
teren , waer van men het bovenſte niet lyke plaetſen der reſterende drie. Dogh
meer zien kan. Wat daer aen nogh te # gront is daer hooger van aerde, als door
kennen is, blykt in het vervolgh uit my den tydt heuvelagtigh geworden. Hier
ne aenwyzinge. Aen d'andere zyde is # by leggen ook veele ſtukken van kolom
werk ganſch vergaen : men ziet ook de men, en andere ſteenen over hoop: zoo
beelden aen deze zyde beter, dewyl de dat het ſchynt dat deze party geſtaen heeft

gront dieper is, ſchoon met water bezet.

over de 12 aen den voormuur.

-

Verder ten Ooſten naer het gebergte
die aen den boventrap naer het Weſten zyn veel overblyfſels van gebouwen, die

Aen deze zyde zyn 25 trappen. De muur

loopt, ſtrekt zich tot aen den voormuur, # in poortalen, gangen, en venſter
CIn # maer beeltwerk, zoo verre als de
vakken beſtaen. De poortalen zyn van .
Dd 2.
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binnen met beeltwerk verſiert. Hun be dede trappen ſtaen twee zydeſtukken van
grip ſtrekt zich uit van 't Ooſten naer 't een poortael, die voor een gedeelte, naer

Weſten op 95 ſchreden, en van 't Noor allen ſchyn door aertbevinge verſchoven
Al de reſt is wyders vervallen en
kolommen beſlaet 6o ſchreden, zynde verbroken, beftaende in groote en kleene
ook zoo verre af van 't gebergte. In het poortalen en vakken, die onder met lou
midden dezer vervalle gebouwen is de tere zware ſteenen bezet zyn. Door eeni

den ten Zuiden 125. De afſtant van de zyn.

vlakke aerdgront vol brokken van kolom ge der zelve ziet men heen als door venſ
men, en andere ſteenen, waer van wy in tergaten. In deze poortalen zyn verſchei

het byzonder ſpreken zullen, gelyk ook de verbeeldingen van baſreleve beelden ten
van twee begraefplaetſen in den bergh ge deele verbroken. De plaets dezer gebou
houwen, waer van de eene hier regt over wen beflact in de lengte 147 voet, zynde
met beeltwerk en andere ſieraden opge ontrent vierkant. Acn de Zuidzyde is

pronkt is. De reets gemelde kolommen mede wederzyds een trap geweeſt, even
zyn 76 in getal, waer van er nogh 19 zoo groot, en zoo gemaekt als de laetſt
overigh zyn. Eenige zyn van drie, an gemelde. Aen wederzyden ziet men nogh
dere van vier ſtukken ſamen op elkander de vier bovenſte. Tuſſchen beide deze
gezet, zonder nu den voetſtut en het bo twee , waer van men den eenen van 't
venſte ſieraedt of kapitelen te rekenen.

Ooſten, den anderen van 't Weſten op

Nu gaen wy van de kolommenten Zui gaet, is een voormuur jy voet langh,
den tot het opperſte gebouw over, dat op zonder de zyde der trappen, daer hy la
eenen heuvel ſtaet.

ger is, hebbende de hoogte van 2 voet 7

Het op- . Het neemt zyn begin 118 voeten van duim. Aen de Ooſtzyde is de gront zoo
tº. ge de kolommen, aen welke zyde de voor hoogh, en ten deele nogh hooger dan de
muur 5 voet en 7 duim hoogte heeft. Al zydmuren, van binnen mede ontrentvier
les beftaet maer in eenen ſteen. Zommi kant, hebbende aend'eene zyde 54', voet,
ge hebben de breette van 8 voet, ſtrek en aen de andere f3! , in het midden be
kende zich van 't Ooſten naer 't Weſten zet met eenen grooten zantheuvel. Deze
op 1 13 voet. Voor het midden leggen grootſte poortalen hebben de wytte van 5
eenige ſteenen in den gront, die daer aen voet, en de diepte van y voet 2 duim.
behooren. Maer tot welk een einde zy De dikte des muurs is 3 voet, de hoogte
gedient hebben, is niet te bemerken. Ook gelyk met de Cornis , 22 of 23 voet.
is er geen kenteken dat er een trap zy ge Hoedanigh de zydfteenendaeraengevoegt
weeſt. Ook leggen eenige ſteenen van zyn geweeſt tot de kleener partyen, of
de kolommenaf tot hiertoe met den gronr hoe men er boven op is gekomen, daer
elyk. Hier onder ziet men nogh een van is geen kenteken : en even zoo wei

; , daer het water doorgeloopen heeft,

nigh of er een gewelf boven geweeſt is.

gelyk ook eenige groote iteenen van een
gebouw. Boven dezen muur leggen 3
voet 2 duim binnewaert nogh andere ſtee
nen, die de hoogte van 5 voet hebben,

toe het magh gedient hebben. Het beſt
dat men giſſen kan is, dat het ſchynt, dat

van welke aen de ſlinke zyde eenige ver

Aen de Noortzyde ftaen twee poorta

Waerom men niet wel bezeffen kan, waer

'er een Koninglyk kabinet zy geweeſt.

broken zyn. Aen dezen muur zyn geene len, en drie geſlote vakken. Aen de
beelden nochte ſieraedtwerk. Ter regter zuidzyde een poortael, en vier opene
hant, r; voet van den voormuur ten Wef vakken, die alle de breette van 5 voet 9

ten het gebouw hier boven , waer van duim hebben. De diepte daer van is ge
men het begin niet regt bemerken kan, lyk de groote poortalen. De hoogte is
omdat het daer met aerde en heuvels be met de Cornis'n 1 voet.

Aen de Weft

dekt is, ſtaet een opgang, waer aen nogh zyde ftaen twee poortalen, daer het bo
6 volkome trappen zyn; maer de bovenf venſte af is, nevens twee vakken. Aen

te zyn geheel wech. De lengte daer van de Ooſtzyde heeft men een poortael en
Van zes dezer
vakken
zyn
de
Corniſſen
wech,
een der
diepte 1 voet en 2 duim. Aen het klee.
zelve
ook
aen
de
Ooſtzyde
is
half
wech.
ne żydeſtuk, dat nogh aen den trap ftaet,
is 6 voet 1 duim, de hoogte 4 duim : de drie geſlotene vakken.

ziet men wederzyds beeltwerk , gelyk Binnen in de twee poortalen ten Noor
ook op de daer by leggende ſteenen. Als den ſtaen aen beide de zyden een mans en
men dezen trap opgeklommen is, vint twee vrouwenbeelden, die men tot ontrent

men in den grönr eenen vlakken ſtcen ſ de knien ziet, zynde de reſt onder den
voeten langh , en 7 breet. Aen d'an gront. In het eéne poortael ten weſten
dere zyde is een diergelyke trap geweeſt,

ziet men eenen man vechtende met eenen

waer van men boven aen nogh twee ſtier, die eenen horen in het voorhooft

trappen ziet, die tegen elkander ſtaen.
Den eerſten gaet men op van 't Noorden,
den tweeden van 't Zuiden acn den ge
melden grontſteen. Boven tuſſchen bei

heeft, waer by hy hem met de ſlinke
hant vaſt hout, ſtekende hem met de reg

ter eenen grooten ponjaert in den buik.
Aen d'andere zyde vat hy den horen *:C
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de rechter, en ſteekt met de ſlinke hant. hebben, legt een vervalle trap, daer men
In het tweede poortael ziet men eenen van het Noorden en Zuiden heeft opge
man even eens verbeelt maer met een dier,

gaen. De zeven bovenſte trappen zyn er

dat naer eenen leeu gelykt, hebbende nogh, mede bezet met beelt-en loofwerk.
mede eenen hoorn in 't voorhooft, en Hier nevens ter Ooſtzyde zyn onderaert
vleugels aen 't lyf. In het poortael dat ſche gangen. De menſchen hebben hier onder
ten Noorden is ziet men het zelve verbeelt, eenen waen, dat men er met geen licht aertſche

maer daer is het dier een leeu, dien hy in zou kunnen gaen, dewyl het aenſtontsgangen
boven den kop by de manen vat. Dit uitgebluſcht zou worden. Zy gelooven
beelt ziet men maer ter halver been boven

ook dat er ſchatten in verborgen leggen.

den gront. In het poortael ten Zuiden Ik my niet latende gelegen leggen aen ee
ſtaet aen beide de zyden een man, die een nige beuzelmaren kreeg luſt tot het nemen
hooftſieraedt heeft als een kroon, nevens van een proef dezer zake, beſprekende
twee vrouwen, waer van de eene hem een daer toe ook eenen Perſiaen, dien het aen
zonneſcherm boven het hooft hout, d'an geenen moedt ontbrak om dit werk ne
dere eenigh ſierlyk tuigh. Deze ziet men vens my te onderzoeken.
Men laet zich eerſt tuſſchen de rotſen
geheel tot de voeten toe. Binnen dit poor
tael ſtaen wederzyds boven aen drie afge eens manshoogte nederwaert. Dan vint
ſcheide plaetſen met Karakteren. Op de men twee wegen : waer van wy dien ten
zydeſtukken, die verſchoven ſtaen van Ooſten namen, en den doortogt vonden
het eerſtgemelde poortael by den trap, weinigh hooger te zyn dan een mansleng
ſtaen twee mannen, yder met een ſpies, te tot op 26 ſchreden. De wydte daer
houdende d'een dezelve met beide de han

van is maer 2 voet 4 duim in het begin:

den, en d'ander met de ſlinke, hebben wat verder 1 voet en 7 of 8 duim. Dan
in de regter gevat eenigh langh tuigh met komt het gewelf lager tot op 1o ſchre
rygen, dat hem van den mont tot aen de den, zoo dat men kruipen moet. Daer
voeten komt: maer het eene ſtuk is meeſt

aen volgt dan weder een verdieping, daer

verbrooken. Een ander gedeelte van een men eenige ſchreden gaen kan. Dus een

diergelyk gebou volgt hier agter aen. Het ſtuk weghs op handen en voeten voortge
ſtrekt zich 38 voeten verder uit, en is kropen hebbende bevond ik dat de rots
van breette gelyk met het eerſte. Aen
d'Ooſt-en Weſtzyde ſtaet nogh een poor
tael, waer in 2 mannen verbeelt worden
met een lans, even als de laetſt gemelde.
Daer is ook een geſloten vak, en een op

ſtuitte, zynde alleen maer een kanael, dat
zich verder uitſtrekte: waer door, omdat

het weinigh boven den gront quam, men

niet konde kruipen. Daer was water in
dezen doorgangh geweeſt , dogh nu was
en aen de Zuitzyde. Ook aen de twee de gront bequaem om er over te komen.
zyden is een hooge ſteen, die aen d'Ooſt Derhalven weder terug keerende naer de

zyde verbroken is: maer aen de weſtzyde plaets, daer ik my nedergelaten hadt,
heeft hy nogh de hoogte van ontrent 28 gingh ik ten Weſten voort op dezelve wys.
voet , al van een ſtuk. De breette daer Hier vond ik eenen wegh, die ten Noor
van is 3 voet 7 duim: de dikte 5 voet, 4 den liep, maer zoo laegh , dat er niet
duim. Op de binnenzyde boven aen ziet door te kruipen was. Ook belette de
men drie afgeſcheide plaetſen vol karak gront, vogtigh van 't water, ons verder
teren, en daer onder een plaet met andere voort te gaen. Des gingen wy te rug,
karakteren, die buiten twyffel naderhant en naer buiten, zonder dat onze ligten
daer in gehouwen zyn. . Duſdanige ziet uitgegaen , of wy eenige kentekenen
men ook in eenige der gemelde vakken of van ſchatten gewaer geworden waren.

venſtergaten , en buiten om dezelve zyn Myns oordeels hebben deze doorgangen
'er als boven aen den ſteen. Zoo zyn'er alleen gedient tot waterloopingen: dat te
ook binnen eenige der poortalen , waer beſpeuren is uit de ſmalte, en omdat er

van de zydeſtukken uiteenen eenigen ſteen geene vertrekken of eenige kentekens van
zyn, even als de Corniſſen. De vakken altaertjes, of diergelyke heiligdommen
zyn geheel uit eenen ſteen gehouwen. zyn: hoedanige men anders veeltydts in
Buiten de Corniſſen derzelve ſtaen aen de

zodanige onderaertſche gangen verneemt

Zuidzyde twee trappen, welker eenen zoo wel in Italie, als in andere oorden der
men ten Ooſten, en den anderen van het werrelt.
weſten opgaet. Men ziet nogh de 5 bo Het laetſte gebou dan ten Zuiden, waer
venſte, even als de laeſtgemelde. Op de van wy nu ſpreken zullen, ſtrekt zich
zydeſteenen en den muur tuſſchen de trap van 't oorden ten Zuiden op 16o voet, ZEde,
-

pen ziet men kleene beelden en lofwerk: en van 't Ooſten naer het Weſten 191
dogh het meeſte gedeelte is onder de aer voet. Van dit werk ziet men nogh tien
de. Verder 1oo voet Zuidwaert op zyn vervalle poortalen, en 7 vakken, en daer
de laetſte vervalle hoopen. Deze beſtaen buiten 4o opene plaetſen, daer poortalen
mede in poortalen en vakken. Tuſſchen en vakken geſtaen hebben, waer van men
deze, en die, waer van wy geſproken nogh de gronrſteenen ziet leggen. In het
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midden zyn ronde ſteenen, waer op Ko
lommen geſtaen hebben, ten getale van
36, in zes ryen, hebbende deze ſteenen
3 voet 5 duim in hun diameter. Deze
gront is geheel met zware ſteenen belegt,

wech zyn , alle uit levendige rots gehou
wen. Dan komt men op den boventrap,
die tuſſchen den muur ter zyde opgaet van
't Weſten naer 't Ooſten. Hier aen zyn
3o trappen, die meeſt alle nogh heel zyn,
zynde een waterleidinge daer onder door hebbende de breette van 4 voet, 3 duim,
gegaen. Voor aen dit gebouw ziet men de diepte van 1 voet, drie duim. Eenige
twee hooge ſteenen, gelyk de voorgemel andere zyn van 4 duim. Aen den Ooſt
de, waer op men nogh voor een gedeelte hoek is donderſte trap geheel wech, ſtaen
de karakters kan bekennen.
de bovenmaer een gedeelte van den muur,
Benevens dit gebou is ten Weſten naer daer 2 of 3 trappen aen zyn, zynde ge
den voormuur nogh een ander gebou ge weeſt even als de andere. Tuſſchen bei
weeſt, dogh nu geheel vervallen, zynde de is een ruimte van 117 voeten, te re

alleen een vierkante plaets overgebleven, kenen van den bovenmuur af, waer langs
die regt over de voorgemelde poortalen heen de gebouwen zich 8 voet van den
ſtaet. De muur, die daer voor ſtaet, is muur uitſtrekken. Tuſſchen dit opperſte
nogh 1 of 2 voet hoogh boven den gront. gebou, en de vorige poortalen, hebben
Langs den zelven heen ziet men het bo eenige kolommen geſtaen. Van vier der
venſte der beelden, alle met lanſien ver zelve ziet men nogh eenigh kenteken.
zien, wat kleener dan levens grootte. Op Twee ſtukken der voetſtutten komen
dezelve plaets is niets overigh dan eenige nogh een voet boven den gront. In dit
ronde ſteenen, waer op Kolommen ge laetſte gebou ſtaen 4 poortalen, waer in
ſtaen hebben, zoo groot als de gemelde, aen beide de zyden een man en twee vrou
1 1 voet van elkander af. Voor zoo veel wen verbeelt zyn, die hem een zonne
ik kon bemerken, zyn'er mede 36 ge ſcherm boven het hooft houden, even
weeſt. Voor het laetſte gebou legt een als de voorgemelde. In de twee poorta

groote zantberg, die nevens de eerſt ge len ten Weſten ziet men dat er wederzyds
melde poortalen heen loopt ook verſchei twee vrouwen geſtaen hebben, die iets in
de groote ſteenen van vervalle gebouwen. de handen hadden. Zulx ziet men ook
Naer d'Ooſtzyde nevens de leſte gebou in de poortalen aen d' Ooſtzyde. In de
wen legt een fraeie trap, hoewel verval andere twee ſtaen mannen met lanſen,
len, even als die aen den voormuur, heb even als de vorige. In eenige der vakken
bende de lengte van 6o voet, en loopen ziet men drie mannen, die iets in de hant
de met de diepte voorby het gebou. Aen hebben, dat verbroken is. In de twee
de onderſte ziet men nogh 12 , en aen de vakken aen de einden der Zuidzyde ſtaen
bovenſte 15 trappen, breet 6 voet, 2 twee mannen aen beide de zyden, welker
duim. Daer nevens zyn kleene beelden: een eenen bok by de horens houdt, heb
en aen den muur tuſſchen de trappen, die bende zyne andere hant op des zelfs hals
nogh 8 voeten hoogh is, zyn beelden by gelegt : de ander iets in de handen moet
kans zoo groot als het leven. Dogh de gehadt hebben, dat verbroken is.

ſteenen zyn meeſt verbroken. Voor aen

Tuſſchen deze en de laetſte gebouwen

de 7elve ziet men ook eenen leeu vegtende naer het gebergte zyn nogh eenige poor
met eenen ſtier, en daernevens eenen ver talen en vakken met dezelve verbeeldin

broken ſteen met karakteren. Zoodanigh
een is er ook aen de zyde der trappen, maer
kleener, en daer nevens eenige karakters,
ook beelden haeſt levensgrootte. Zoo is
het ook aen de andere zyden der muren,
daer men vrouwenbeelden ziet, dogh niet

gen als de vorige. Dogh in het eene is dit
onderſcheit, dat een der twee vrouwen

eenigh ſierlyk krom tuigh boven den man
hout, die ook iets in de handen hout dat

verbroken is.

Dit langh gedraeit tuigh

ziet men in de handen van verſcheidebeel

geheel, dewyl de ſteenen verbroken, en den, die naer giſſingh ſtaen by een voor
ten deele onder den randt zyn. De voor naem perſonaedje, en daerom ſchynen in
naemſte opgangh dezer gebouwen is aen de hant gehadt te hebben de ſtaert van een

de Zuidzyde geweeſt, te weten niet van Zeepaert. Want die is by deze volkeren Staert van
den voormuur, maer alleen van de boven

nogh in gebruik ten dienſt deraenzienlyke#

plaets tegens deze hoogſte gebouwen, ook luiden om de vliegen te verdryven. Men Ever
niet als de gemelde trappen, maer regt op moet voor eene wel hondert Ryxdalers dryven

tegens den muur, en onder zoo wydt daer betalen. Het handvatſel is gemeenlyk van de vlie
gout, ook wel met edele geſteenten bezet.ë"

van af, dat de toegangh allengs boven
ſmaller wort, die in twee verſcheide trap
pen, eenen aen het Weſt-, en eenen aen
het Ooſteinde beſtaet, die nogh de hoogte
van 27 voeten heeft. Als men ter Weſt
zyde aen dezen trap van onder opkomt,
vint men dat er nogh 23 zyn, en daeren

De Koning en Grooten des Ryx hebben
het hangen voor benevens de borſt der
paerden, gehecht aen het hooft.
Hierby ſtaen mede twee hooge ſteenen.
Voorts is de reſt meeſt al half onder den

gront. Weinigh hier van daen naer het
boven nogh 8 geweeſt zyn, die nu geheel Noorden ſtaen twee poortalen met hunne
zy
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zydeſtukken, in welker een verbeelt is 'tinge. D'ander heeft een kleen eemertje
een man met twee vrouwen, waer van in zyn hant. Hier boven is weder zulk
de eene een zonneſcherm draegt, zynde een ſteen met lofwerk. De andere zyn
boven haer een kleen figuurtje, dat aen daer hooger van af.

Onder den man,

beide de zyden als vleugels heeft, die zich die in den ſtoel zit, komen vyf ryen beel
tot aen de zyde van het poortael uitſtrek-|den, die de hoogte van 3 voet hebben,
ken. Het onderlyf loopt af als met lofwerk alle van ſoldaten, met veelerhande ſoorten

aen beide de zyden met een krul. In het van geweer verzien.
tweede zit een man op eenen ſtoel, hou
dende eenen ſtaf of ſtok in de hant, ſtaende een ander agter hem, die zyn regterhant op den ſtoel heeft, en in de ſlinke
iets gevat hout, dat niet te onderſcheiden

is.

In een der poortalenten Ooſten ziet men
eenen man vegtende met eenen leeu : in
een ander met eenen ſtier. In de twee

poortalen ten Weſten zyn wederleeuwen,
hebbende een der zelve vleugels. De
Het bovenſte figuurtje heeft in de poortalen ten Ooſten en Weſten zyn veel

ſlinke hant een rond als een ring, wyzende lager, dan die ten Noorden en ten Zui
met de regte. Onder ziet men drie ryen den, ſtaende de beelden der zelve tot on
met kleene beelden, die alle de handen der de knie in den gront. De andere poor
om hoogh houden. Op een derde ſtuk, ſtalen zyn ook ten deele onder de aerde,
dat er nogh ſtaet, zyn twee vrouwen, die gelyk de afbeelding toonen zal. Aen bei
eenen man een zonneſcherm boven het

hooft houden.

Veel ſtukken van kolom

men leggen hier nevens andere overblyf
ſels, waer onder men drie kennelyke voet
ſtutten vint. Deze poortalen zyn 9 voe
ten diep, en even zoo veel wydt, ſtaende
eenige voeten diep onder den gront.

de de zyden dezer poortalen ſtaen drie
vakken, zynde 9 aen elke zyde, al meeſt
vervallen. Men kan zien dat zy alle ge
ſloten geweeſt zyn, uitgezondert die aen
de Noortzyde, waer van de middelſte 3
nogh meeſt in wezen zyn, zoodat men er

door kan gaen, zynde elk zydeſtuk meeſt
Van hier komt men tot de laetſte ge van eenen ſteen, gelyk ook het dexel. De
bouwen, die naer het gebergte leggen, Corniſſen zyn'er af. Deze hebben de diep
welker omtrek aengetoont is.

De ver te van 1 1 voet 5 duim, de wydte van 4

beeldingh hier van is aen de Zuidzyde. voet, 1o duim. In het midden dezer ge
Men ziet in twee poortalen eenen man zit
tende op eenen ſtoel, met eenen ſtok in
zyne regterhant. In de ſlinke hout hy
een kopje vaeſwyze. Ook wort hem van
een ander beelt het voorgemelde tuighbo

bouwen leggen veele ſtukken van kolom
men, voetſtutten, en opperſieraden, waer
van geen zeker getal te bemerken is. Maer

het zal naer giſſingh op 3o of 4o uitko
men. De laetſt gemelde komen op 1 19.

ven 't hooft gehouden. Dit beelt heeft in Hier bygevoegt de eerſte 76, krygt men
Daer on een getal van 195.
De eerſte groote rotsſteenen van buiten
In de bovenſte ry nevens deze gebouwen ten Noorden leg

zyne andere hant eenen doek.

der zyn drie ryen beelden, die de handen
om hoogh houden.

zyn er vier, en in de twee onderſte vyf. gende, zyn van twee groote poortalen:
Deze beelden hebben de hoogte van 3 voet
4 duim. Het beelt, dat in den ſtoel zit,
is ruim levens grootte. Boven het zelve
is een ry lofwerk vervolgt door verſchei
de partyen, in welker onderſte leeutjes
verbeelt zyn , en in de bovenſte oſſen.
Boven aen ziet men eene figuur, die in
hare ſlinke hant iets heeft als een kelkje,

waer van het eene is geweeſt als de twee,

die aen den trap des voormuurs zyn, het
ander verzien met twee mannen, die lanſ

ſen voeren, zynde vry groot van maexel,

en daer by gevoegt een tuig , als by de
voorgemelde. Weinigh hier van af naer

de Weſtzyde hebben twee diergelyke ge
ſtaen tegen de andere over, dat aen de ove

en met de regter iets aenwyſt, zyndewe rige brokken te zien is. Verder ten Noor
derzyts gevleugelt, en voor het overige den zyn nogh twee poortalen, hoedanig
aen den voortrap geweeſt zyn. Hoewel
als de reets gemelde beelden.
Deze poortalen zyn 12 voet en 5 duim zy ganſch vervallen waren, nogtans vond
breet, en 1o voet en 4 duim diep. De ik de gedaente der beeſten nogh kenne
zydeſtukken hebben 7 ſteenen, eenige 5, lyk genoegh op de rotsſteenen. Daer en
andere 6 voet dik. De hoogſte, die nogh boven ziet men nogh eenen grooten brok

ſtaen, zyn 28 of 3o voet. Op de twee ſteen in den gront leggen , waer aen de
zydeſtukken der poortalen ten Noorden kop nogh te zien is, die wel een paerts
zit boven weder zulk een man in eenen

hooft gelykt. Waer uit ik giſſe dat de
ſtoel, hebbende eenen perſoon agter zich, andere ook met paertshoofden zyn geſiert
even als het voorgenoemde beelt. Daer geweeſt, en daer by afgebeelt veelerhande
agter ſtaen nogh twee mannen, die
ſoorten van beeſten. Hier by leggen ook
iets in de hant gehad hebben dat verbro veele ſtukken van kolommen, en andere

#

ken is.

Voor den zittenden ſtaen twee brokken van ſteenen.

Van de

verdere

mannen, waer van d'een de hant by den ſteenen ten Noorden leggende, is niets
mont heeft, in de gedaente van begroe te bekennen.
w

Dus

C O R N E L IS de B R U INS

2I6

Beſchry- . Dus verre geſproken hebbende van alle ke hant andere kolommen. Dan heeft
verbeel deze overblyfſelen in het algemeen, en men de eerſt gemelde poortalen op de
dingen. in 't byzonder, zal het tydt zyn de ver- hoogte by de letter D, vervolgens die van
ving der

beeldingen daer van aen te vangen, te ver- het opperſte gebouw ten Zuiden, daerde
toonen in vier hooftgezichten, begrypen- trap,dieten Ooſten legt, voorkomt by de
de de voornaemſte deelen tot de enkele letter E. De andere poortalen worden gc
Het leſte gedeelte is ten
eerſte afbeelden zóo als het zich, als men Zuiden by G. Dan ziet men de eene ko
van voren van de Weſtzyde aenkomt, op- lom in 't velt, nevens het lant, dorpen,
doet, en het met letteren wel onderſchei- en bergen, zynde het dorp Aſter-cha-koen
den. Dus vertoont A den opgangh of getekent met de letter H. Het vierde Vierde
voortrap van het gebou: B de twee groo- gczicht op No. 120 is getekent van de gezicht,
te poortalen en twee kolommen : C de Noortzyde zoo als ik op het gebou ge
eene kolom, die van de twaclf nogh over zeten was: teweten aen den omloop van

Eerfte ge- ſtukken toe.
OC
Wvy zullen op
p No. 1 17
7 he tº toont door F.
zicht.

cnde ſtaet: D de zeven, die van de zeſ den bovenmuur, die aen deze zyde hoo

endartigh overigh zyn: E de vyf, overig
van de twaelf,

º nacr den voormuur:

º

dan aen d'andere trapſwyze uitſpringt,
van waar men een deel der trappen des

F de vier, overig van de twaelf, naer het voormuurs ziet, daer de twee grootepoor

j

Het verdere vervallene en ge talen en de twee kolommen voorſtaen.

rokene kan in deze verbeeldinge niet ge De muur en trappen, daer de beelden zyn,
zien worden, dewyl'er maer een lage heu langs welke men tot de andere kolommen
vel in de vlakte wort gevonden, daer ik opgaet, worden getoont door de letter A.
i

de aftekening op gemaekt heb. G bete Hier ziet men ook de verdere vervallen,
kent het eene graf in het gebergte: H het gelyk ook die naer de zyde van het ge

jº. gebou, dat opeenen heuvelftaet: bergte zyn, met de twee grafſteden daerin,
I de lactſte puinhoopen verder Zuidwaert vertoont door B en C, nevens de kolom
op: K het andere graf in het gebergte, in 't lant met haer gezicht,
Tweede

gezigt.

L. het poortael buiten het gebouw aen de Nu zullen wy de verbeeldingen der by-Beſhiv
Noortzyde.
zondere ſtukken aenvangen, en vooreerſt ##
Het tweede gezicht op No. 1 18 is ge vertonen de twee poortalen, en de twee #"
tekent van de Zuidzyde, zoo als ik zat op kolommen op No. 121 van de Zuidtzydeken
het begin van het gebergte: loopende de getekent, waer by men het gezicht heeft
vervalle ſtukken ter regterzyde naer het op een gedeelte van den voortrap, en het
gebergte ten Ooſten, en vertoonende zich einde des muurs aen de Noortzyde. Het
het opperſte gebouw voor aen ter ſlinke getal van 122 toont een der beeſten of
zyde, aen welker muur de gemelde twee Sfinxen, die in het eerte poortael gevon
hooge trappen zyn geweeſt, waer van den worden, dat met ſieraedtwerk bezet,

Derde

gezicht,

d'eene ter flinke zyde wort aengewezen dogh verbroken is. Op No. 123 ziet
met de letter A. De andere vervalle ſtuk men het dier, dat gevleugelt is, in het
ken komen daer agter, zoodanigh als het tweede poortael. De voortrap des gebous,
gezicht van deze zyde zich opdoet. Zoo getekent door my zittende ter Noortzy
is het ook met de kolom , die ter ſlinke de, wort vertoont op Nº. 124. Hier aen
zyde buiten het gebouw ſtaet. De twee voegen wy den trap acn den muur, wer
bergen, waer op de ſterkten geweeſt zyn, waert men tot de andere kolommen op
worden aengewezen door B. Het dorp gaet, getekent zooals ik zatten Weſten op
Mier-chas-koen, daer de tuynen voorko den voormuur van het gebouw, daer men
men, door C. Wat verder vertoonen zich ook ten deeleden voortrap van het gebouw
ziet, met het gezicht der twee poortalen
twee andere dorpen in het geboomte.
Het derde gezicht op No. 1 19 is ge en twee kolommen, en eenige der andere,
tekent aen d'Ooſtzyde tegens het opgaen met het gebergte daer by, op Ne: 12ſ.
van het gebergte, zoo als ik zat regt on De beelden benevens dezen trap ter Weſt
der het eerſt gemelde graf. Voor dezen zyde met de karakteren daer by worden
bergh leggen twee groote zantheuvels. vertoont op No. 126. De beelden aen
Men ziet hier alle de vervallen van elkan d'Ooſtzyde van den zelven trap ziet men
der afgeſcheiden, zooals zy leggen. Hier op No. 1 27.
om nam ik dit gezicht met voordagt zoo Wat aengaet de beſchryvinge dezer
hoogh tot verlichting des beſchouwers beelden, de zes, die vooraen op den trap
Het gedeelte, dat ik gezegt hebbe naer komen, te weten die ter Weftzyde ftaen,
het gebergte te zyn, is vooraen, ten Oof zyn wat kleener, dogh ruim in de klee
ten, verbeelt door A. Hier agter volgen ding met lange wyde mouwen. Op 't
de gemelde kolommen, verbeelt door B. hooft hebben ze een ronde muts, rondom

Ter regterzyde der zelve ſtaen de twee naer boven geploit, daerze ook wyder is

kolommen, en twee poortalen by den dan naer beneden. Zy hebben hooftharen
voortrap , getoont door C. en andere en lange baerden, houdende met beide de

ſteenbrokken aen de zelve zyde. Ter ſlin-' handen een lans of piek, en eenen koker
,
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met pylen op den rug, die aen eenen riem, heeft, vecht. Hier is de opgangh naer
die over de ſchouder hangt, vaſt is. Vervol boven, daer nogh veele verbroke beelden .

gens geeft het beelt, dat voorgaet, de ſlinke zich om den trap vertoonen. In deze ry
hant aen het volgende, houdende in de reg
terhanteen gaffel. Het ſchynt te verbeelden
eenen geeſtelyken, die de volgende voor
gaet of geleid. Men ziet daer aen van den

telt men 48 beelden, zoo van menſchen
als beeſten, en zoo veele ook in de bo
venſte ry. Voor aen komen er 6 in ge

meene kleedinge, die een kleedt op de

middel naer beneden eene ruime klee

handen dragen. Zoo doen ook de vol
dinge.
gende, die evenwelrykelyker gekleedt zyn.
De volgende drie beelden hebben kor Alle de hoofden zyn meeſt verbroken:
ter rokken en mouwen, en boven en on men ziet er by eenen os, die geleid wort.
der veſten. Op de hoofden hebbenze De derde party is eveneens, daer men twee
hooge boven ſpits oploopende mutſen, rammen ziet geleiden, die eenen grooten
rondom met vyf vouwen. De muts van gekromden horen hebben. Dan is er een
deze drie beelden is een tiara, en wel die beelt met een ſchilt op zyde, en een an
ze reflexa noemen, omgekrult naer agter. der, dat een paert leidt, ook een met twee
Men vint'er, die van voren omgekrult ringen. De andere drie zyn in kleede
zyn, en die noemenze Tiara Phrygia. Met ren als de voorgaende. Hierna wort een
zulk eene wort Uliſſes verbeelt op de oude os geleidt, gevolgt van een man met een
gedenkpenningen. Twee dezer beelden lans, en groot ront ſchilt, en twee per
houden in elke hant een bakje. Een an ſonen met drie lanſen, die zich by een hou
der heeft twee ringen, gevolgt van twee den, zynde de mouwen hunner kleedinge
paerden, die een kar voorttrekken. Hierby langer dan de rok. Delaetſte zyn met korte
zyn 2 beelden, waer van het eenden ſlinken rokken en lange ſmalle broeken, die tot op
arm op het lyf, en het ander den ſlinken den voet komen, hebbende langwerpige
arm om den hals van 'tpaert heeft. Alle ſchilden, die hun van denmiddelafhangen.
zyn ze met hooftharen en baerden: eeni Twee zyn'er met ringen, en een met een
ge blootshoofts ; andere met eenen bant gaffel: waer agter een paert geleidt wordt.
gebonden. Tuſſchen elke 6 of 7 beelden Deze verbeelding wort in twee partyen in
komt een ſierlyk vat als een vaes. In alle de print vertoont, en moet de eene daar de

de partyen geven de twee eerſte beelden letter A getekent ſtaet, op de andere volgen.
elkanderde hant. In de tweede party wort
In de ry ter Ooſtzyde ziet men de eerſ
een paert geleidt. Twee beelden hebben iets te 28 beelden, van den trap af te rekenen,

in de handen, dat naer eenigh gewaedt in lange ruime kleederen, voerende elk een
zweemt. In de derde party ziet men er vyf lans, die zymet beide de handen vaſt hou
met voorgemelde bal-jeoTwee andere

don. Zy hebben ook hoofthacr cn bacrdcn.

houden groote ronde ballen. In de vierde Hun hooft is ongedekt, uitgezeit dat er
party zyn de beelden in ſlegter kleding met een geplooide bant om gevlogten ſchynt te
een kort engh rokje. Zy hebbenden middel zyn. Hier aen volgen eenige beelden met
omgort, en lange ſmalle geplooide broe lange ſchilden, die aen 't eene einde ſpits
kenaen. Drie dezer beelden houden in elke met een krul omloopen.

Zy hebben een

hant een bakje. Hier op volgt een kameel kort en breet geweer op zyde, dat hun
met twee bulten, hebbende een koort om aen den middelriem vaſt hangt. Zommi
den hals, waeraeneenbelhangt, volgens de ge zyn in lange, andere in korte kleeding.

Ooſterſche wyze in de karavanen gebrui Eenige hebben een muts als de vorige op

kelyk omelkander te hooren: inzonderheit het hooft, en eenigh ſieraet in de eene
wanneerze elkander by enge engevaerlyke hant, houdende de andere by den baert.

wegen ontmoeten. Want dan wacht de Ook zyn'er die eenen ſteel in de hant heb
eene party tot dat de andere doorgetrok ben, aen wiens bovenſte zich een ronde
ken is: met een ook omdat de luiden op bal vertoont. Deze ry beſtaet in 6obeelden.

de ruſtplaetſen hun aenkomen zouden kun Van de leſte rep ik niet, omdat ze geheel en
nen weten. Ook is dit dienſtigh , als ze al verbroken zyn. Deze drie partyen van
by duiſteren nagt van elkander raken, om beelden volgen op elkander met A en B.
weder ſamen te kunnen komen.
Ik zou ſchier denken dat alle deze ryen
In de laetſte party ziet men een beelt, van beelden eenige zegeprael betekenen,
dat voor over de ſchouders eenen ſtok of anders eene ſtatelyke proceſſie van lui
heeft, waer aen als in wederwicht twee den, die geſchenken aen den Koningh

potten hangen, waer in zich kruikjesver brengen: , dewyl dit gebruikelyk is ge
toonen. Deze kleedingh is ook ſlecht. weeſt by de oude Perſiſche Koningen, en
Men ziet er eenen muil of ezel by, nevens nogh jaerlyx zulke giften met ſtaetſie aen

twee perſonen met ſtokken in de hant, en deze Koningen gebragt worden: gelyk ik
eenen agter aen met twee hamers.

Dan reedts hier boven gemelt heb dat zulx op

komt de plaets met de karakteren, zoo als den 2o dagh van Maert op het feeſt van
die daer by verbeelt worden. Hier op het Nieuwe Zonnejaer geſchiedt.

volgt een groote leeu, die met een ſtier Als men de kolommen vervolgens voor
of ander beeſt, dat eenen horen in 't hooft bygaet,komt men tot de eerſte poortalenten
Ee
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bin
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wed
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ziet het op No. 14z.

Vervolgens vertoont zich een poortael

en by de werrelt onbekende overblyfſels ſtuk van het opperſte gebouw, ter Noort
der outheit na te ſporen, nam ik eenen zyde ſtaende, waer in een voornaem mans
ſteenhouwer van de ſtadt Zje-raes , om beelt is met twee vrouwen, (ik zagh ten

my van zyne hulp te bedienen. ,,Want de

minſte alle de beelden met den zonne

hardigheit der rotſen had my alle de bei ſcherm en Zeepaerdeſtaert voor vrouwe
tels, die ik van Spahan met my genomen beelden aen) welker eene hem een zonne

hadt, in korten tydt zoo 't onbruik ge ſcherm boven 't hooft hout. De andere
maekt, dat ik ze niet meer bezigen kon heeft eenen ſtaert van een Zeepaert, om
de. Hy voer niet beter dan ik: en zyne vliegen, muggen, en andere vliegende
beitels, ſchoon veel grooter en ſteviger diertjes af te weren. Gy ziet de hoeda
dan de myne, werden wel haeſt onbe nigheit hier van op No. 143. Men ziet de
uaem om hun werk te doen. Uit onge afbeeldingen van zulke ſchermen veel, die
, en begeerte om iets hier van overoude tyden in gebruik geweeſt zyn.
tCDA
van met my in het Vaderlant te brengen, Op een ſtuk van dit opperſte

# evenwel

hakte ik een ſtuk uit een der venſteren, dat

#

Weſten ſtaende, dat naer allen ſchyn van

met verſcheide duſdanige karakteren be een groot venſter is, toonen zich drie
zaeit was. Gy ziet het, zoo groot als 't mans beelden, die ten deele verbroken zyn.
is, afgebeelt op No. 137. Dit ſtuk is het Het beelt, dat voor aen ſtaet, heeft een
onderſte van de regterzyde, daer de ka ſoort van een kap, die onder de kin toe

rakters beginnen, gelyk aen het afſcheit loopt, hoedanig een de A4agi of wyzen
ſel der ingehouwe linie te zien is. Men der oude Perſianen droegen,alsze hunnen
ziet ook een gedeelte van een der kleene godtsdienſt pleegden. Waer van ik hier

beelden, gelyk dat in zyn eige grootte na breeder ſpreken zal. De gedaente hier
door No. 138 aengewezen wort. Duſ
danige twee ſtukken van handen ziet men
op No. 139. ook een gedeelte deslichaems
van een kleener beelt door N2. 14o. Nogh
ziet men een diergelyk ſtukje van een der
kleenſte beelden uit een der poortalen op
No. 141. Ik wilde nogh andere brokken
van zoodanige beelden afhouwen : maer

van ziet gy op No. 144.

Een poortaelſtuk aen het voorgemelde
opperſte gebou wort vertoont op No. 145.
Men ziet daer twee mannen met lanſen of

pieken, die ten Ooſten ſtaen: waer by
zeker hoogh tuigh met ſtrepen , die
van een geſcheiden zyn, gezien wort.
Dit komt hun tot by de kin. Benevens dit

zy ſchilferden tot kleene en onkennelyke zelve gebouw vond ik mede nogh een poor
ſtukken af.
taelſtuk aen d'Ooſtzyde in den gront leg
Het voornaemſte van alle was het beelt gen, waer op een man met eenen
Vegt,

##

uit een vervallen brok eens rotsſteens van

hebbende in zyn ſlinke hant het geweer,

den gemelden trap. Maer het zelve, hoe gelyk door No. 146 aengewezen wort.
dik de ſteen ook was, daer het op ſtondt, Binnen een vak of venſter van dit zelve
en my daerom hope gaf van het met tydt gebouw ten Zuiden vertoonen zich twee
en gedult daer te zullen uitkrygen, barſt mans beelden met eenen bok, die eenen
te eindelyk , nadat ik eenige dagen met grooten gekromden horen heeft: waer by
houwen en ſteken daeraen bezigh was ge d'een hem met de ſlinke hant vat, en de
weeſt, in drie ſtukken van een, zoo nog andere hant aen deszelfs hals heeft. Het
tans, dat men ze weder konde ſamenvoe voorſte beelt heeft een kap , die on
gen. Ik deed dan yder ſtuk door eenen der de kin toeloopt, gelyk de boven ge
man naer het dorp in myne herbergh bren melde, en iets in zyn ſlinke hant, dienen
gen, om ze met my te voeren naer Zje de miſſchien tot reuk-of offerwerk. Het

raes, en, gelyk verſproken was, te doen wort aengewezen op No. 147. De ver
komen in handen van den Heer Kaſtelein, beeldingh in een der poortalen, benevens

als hy hier naer toe zoude komen. Want het laetſte gebouw halfin den grontſtaen
ons inzicht was deze ſtukken te zenden

de, wort gezien op No. 148. Zy behelſt

aen zyn Edelheit den Heer Joan van Hoorn, twee vrouwen, waer van d'eene weder
Gouverneur Generael van het Neder

den ſtaert van een Zeepaert boven het

lantſch Indie, opdat het door zorge zyner hooft van een voornaem man hout, wiens
Edelheit van daer mogte gezonden wor muts, haer, en baert de gedaente heeft,
den naer het Vaderlant aen den Edelen die men ziet op de penningen van Arſaces.
Grootagtbaren Heere Nicolaes Witſen, Het ganſche agterſte gebouten Zuiden,
Burgermeeſter der ſtadt Amſterdam, dien waer aen de trap, als gezegt is, ſteil op
ik voornemens was te begiftigen met dit gaet, heeft langs den muur heen een vlak
ſtuk der outheit tot erkenteniſſe van de ke kornis gehadt, zonder eenigh ſieraedt,
beleeftheden, my door zyne Ed. Groot waer onder men nogh vier verbrokeplaet
agtb. bewezen. Ik pakte het dan zorg # als venſtergaten meerendeels onderden
vuldigh in katoen op hope dat het een gront ſtaende ziet , zynde deze geheele
mael in het Vaderlant komen zou. Gy muur uit eene levendige rots gehouwen,
2.

Ult
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uitgezondert de bovenſte ſteenen. De ken op elkander gezet, buiten het boven
trappen uit de zelve rots hebben de lengte ſieraedt of kapiteel, dat in vyf verſcheide
van 7 voet en 7 duim, de hoogte van ſtukken beſtaet: hoedanig een orde, niet
2; duim. De trap wort onder het ſlinke overeenkomende met de vyf bekende, ik
vak of venſter gezien. De andere is aen noit gezien heb.
het einde ter regter zyde geweeſt. De Andere ſchryvers getuigen dat op deze Kºning
verbeeldingh hier af ziet gy op No. 149. twee kolommen vliegendepaerden geſtaen# #"
Aen d'Ooſtzyde van dit gebouw is me hebben van eene ongeloofelyke grootte"
de een trap, als gezegt is, vol beeltwerk by de twee poortalen aen den voortrap
geweeſt, waer van men in de afbeelding van 't gebouw. Ja daer is'er, die zegt
op No. 15o de gedaente beſpeurt, en zulx met eigene oogen gezien te hebben,
wel zien kan dat het een zeer fraeie trap, waer aen ik myne toeſtemminge wellicht
-

-

"

vol beeltwerk aen de tuſſchen-, en zyd geven zoude, hoewel ik in het hantſchrift
des ſchryvers geen jaer aengetekent vond,
muren geweeſt is.

Aen twee zydeſtukken der poortalen ook niet dat van hem op de andere ko
nevens het opperſte gebou, tuſſchen die
naer het gebergte leggen, ziet men nogh
den onderſten grontſteen, aengewezen
door No. 15 1.
Binnen een derpoortalen van de gebou
wen naer het het gebergte ſtaende, is ten

lommen kamelen gezien waren, daer ik

dit nogtans verzekeren kan, dewyl nu
nogh op eene der kolommen, die by el
kander zonder kapiteel ſtaen, hoedanige
nogh negen in getal overigh zyn, een
knielende kameel gezien wort. Hy is

Noortzyde veel beeltwerk, aengewezen wel niet geheel: maer men ziet klaer een
gedeelte van het lyf en de voorſte pooten,

door No. 15.2.
In dit poortael ſchynt het zittende beelt
eenen Vorſt te betekenen , aen wien
de eergiften aengeboden worden. De
overige
ſchynen zyn lyfwacht en
ſtoet
aenbeelden
te wyzen.
De twee kegelswyze vazen voor den
Vorſt geſtelt ſchynen te dienen tot reuk
werk of kruideryen. Boven zyn hooft
w

alles met ſieraedtwerk bezet, even als de

beeſten in de voorſte poortalen. Dat ge
noegh bewaerheit wort door de byleg
gende ſteenen, die van de andere kolom
men afgevallen , zyn. Het bovenſtuk

ſchynt door aertbeving verſchoven te zyn,
maer evenwel zodanigh aen de eene zyde
te hebben overgehelt, dat het in weder

wort ook een ſtaert van een Zeepaert ge wigt gebleven is. Wy geven u de afbeel
ding daer van op No. 157.

houden.

Wy toonen ook op twee of drie der

Een anderpoortael ziet men aen de Zuidt
zyde, dat byzonder fraei met beeltwerk
eſiert is, en vertoont wort door No. 15 3.
aer bovenaen het voorgemelde beelde
ken heel duidelyk gezien wort.
Men ziet het paertshooft in den gront
leggende van het vervalle poortael ten
Noorden op twee verſcheide manieren ge
tekent, en veel ſieraetwerk nogh daeraen.
Ik had meer dan drie weken daer geweeſt,
eer ik deze ſteenen vond. Zoodat my door
het geſtadigh zoeken alles moſt voorko

ſtaen, die gevoegt by de twee eerſte aenren Schry
den voortrap een getal van 18 uitmaken. ver.
Hoe kan dat zyn, daer ik er nogh 19 ge
vonden heb? In zyne verdere aentekenin
gen heeft hy ook veele miſſlagen begaen.
Evenwel moet ik tot zynen lof zeggen,

men. Het ſtuk met hals en borſt daer aen

dat ik nogh by niemant zulke naeukeurige

andere tien, met kapitelen verzien, nogh
een brok ſteen , hoewel men niet onder

ſcheiden kan wat beeſt dit geweeſt zy.'

De zelve ſchryver tekent aen dat hy Mimagº,
nogh zeſtien pilaren by een heeft vinden E#-

ziet gy op No. 154, en het hooft alleen aentekeningen over dit gebouw als by hem
gevonden heb.
op No. 1 fy.
Tot meerdernaeukeurigheit heb ik hier Daer is in deze kolommen geen ander

nogh bygevoegt verſcheide dingen, die onderſcheit dan dat eenige met kapitelen,
by de beelden gevoegt waren in een der zyn. Want in hoogte zyn ze elkander
laetſt gemelde poortalen: onder welke gelyk bereikende 7o of 72 voet, in de
voornamentlyk zyn de ſtaert van een Zee dikte of rondte 17 voet 7 duim, uitgezeit
paert, de Zonneſcherm , de kegelswyze
vaſen, een ſierlyke ſtoel, en wat verder
in de handen eeniger beelden is, met twee
ſoorten van rondt ſieraedtwerk , waer

de twee, die by de eerſte poortalen ſtaen,

die wy reedts hebben beſchreven en ver
toont. . De voetſtutten zyn alle rondt,
hebbende in den omkring eenen voet, die
mede men de beeſten ten decle bezet van den ondergront af 24 voet en 5 duim
ziet. Alle deze dingen vertoont het ge beſlaet. De onderrand is 1 voet en 5 duim
tal van 156.
dikker. De hoogte daer van is 4 voet,
Boukun.
Om
ook
iets
te
zeggen
van
de
Bou
3 duim. Het ſieraedtwerk beſtaet in drie
de # kunſt hier aen getoont, ſtaet aen te mer
verſcheide manieren. De Korniſſen der
-

aen te DC

# ken dat alle de kolommen op eene wyze poortalen en venſteren zyn alle op eene
met rygenofkanteelen gemaekt zyn, zyn manier, gelyk in de afbeeldinge genoegh
de eenige van drie, andere van vier ſtuk gezien wort.
Het
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C O R N E L IS de B R U INS

uitgezondert de bovenſte ſteenen. De
trappen uit de zelve rots hebben de lengte
van 7 voet en 7 duim, de hoogte van
2; duim. De trap wort onder het ſlinke
vak of venſter gezien. De andere is aen
het einde ter regter zyde geweeft. De
verbeeldingh hier af ziet gy op No. 149.
Aen d'Ooſtzyde van dit gebouw is me
de een trap, als gezegt is, vol beeltwerk
geweeſt, waer van men in de afbeelding
op No. 15o de gedaente beſpeurt, en
wel zien kan dat het een zeer

}. trap,

ken op elkander gezet, buiten het boven
ſieraedt of kapiteel, dat in vyf verſcheide
ſtukken beſtaet: hoedanig een orde, niet
overeenkomende met de vyf bekende, ik
noit gezien heb.

Andere ſchryvers getuigen dat op deze Kºning

twee kolommen vliegendepaerden geſtaen# #"
hebben van eene ongeloofelyke grootte"
by de twee poortalen aen den voortrap
van 't gebouw. Ja daer is'er, die zegt
zulx met eigene oogen gezien te hebben,
waer aen ik myne toeſtemminge wellicht

vol beeltwerk aen de tufſchen-, en zyd geven zoude, hoewel ik in het hantſchrift
des ſchryvers geen jaer aengetekent vond,
Aen twee zydeſtukken der poortalen ook niet dat van hem op de andere ko
nevens het opperſte gebou, tuſſchen die lommen kamelen gezien waren, daer ik
naer het gebergte leggen, ziet men nogh dit nogtans verzekeren kan, dewyl nu
den onderſten grontſteen, aengewezen nogh op eene der kolommen, die by el
door No. 15 1.
kander zonder kapiteel ſtaen, hoedanige
Binnen een derpoortalen van de gebou-|nogh negen in
overigh zyn, cen
wen naer het het gebergte (taende, is ten knielende kameel gezien wort. Hy is
muren geweeſt is.

|

#.

Noortzyde veel beeltwerk, aengewezen wel niet geheel: maer men ziet klaer een
door No. 152.
gedeelte van het lyf en de voorte pooten,
In dit poortael ſchynt het zittende beelt alles met ſieraedtwerk bezet, evenals de
cenen Vorſt te betekenen, aen wien beeſten in de voorſte poortalen. Dat ge
de eergiften aengeboden worden. De |noegh bewaerheit wort door de byleg
overige beelden ſchynen zyn lyfwacht en gende ſteenen, die van de andere kolom
ftoetaen te wyzcn.
men afgevallen , zyn. Het bovenſtuk
De twee kegelswyze vazen voor den ſchynt door aertbeving verſchoven te zyn,
Vorft geftelt fchynen te dienen tot reuk maer evenwel zodanigh aen de eene
werk of kruideryen. Boven zyn hooft te hebben overgehelt, dat het in weder
wort ook een ſtaert van een Zeepaert ge wigt gebleven is. Wy geven u de afbeel
houden.
ding daer van op No. 137.
Een ander poortael ziet men aen de Zuidt Wy toonen ook op twee of drie der
zyde, dat byzonder fraei met beeltwerk andere tien, met kapitelen verzien, nogh
eſiert is, en vertoont wort door No. 15 3. een brok ſteen , hoewel men niet onder
aer boven aen het voorgemelde beelde fcheiden kan wat beeft dit geweeft zy.
ken heel duidelyk gezien wort.
De zelve (chryver tekent aen dat hy wie
Men ziet het paertshooft in den gront nogh zeſtien pilaren by een heeft vinden:
leggende van het vervalle poortael ten ftaen, die gevoegt by de twee eerfte aentensit
Noorden op twee verſcheide manieren ge den voortrap een getal van 18 uitmaken."
tekent, en veel ſieraetwerk nogh daeraen. Hoe kan dat zyn, daer ik er nogh 19 ge
Ik had meer dan drie weken daer geweeſt, vonden heb? In zyne verdere aentekenin
eer ik deze ſteenen vond. Zoodat my door gen heeft hy ook veele miſſlagen begaen.
het geſtadigh zoeken alles moſt voorko Evenwel moet ik tot zynen lof zeggen,
-

3.

men. Het ſtuk met hals en borſt daer aen

dat ik nogh by niemant zulke naeukeurige

ziet gy op No. 154, en het hooft alleen aentekeningen over dit gebouw als byhem
gevonden heb.
op No. 1 fy.
Tot meerdernaeukeurigheit heb ik hier Daer is in deze kolommen geen ander

nogh bygevoegt verſcheide dingen, die onderſcheit dan dat eenige met kapitelen,
by de beelden gevoegt waren in een der zyn. Want in hoogte zyn ze elkander
laetſt gemelde poortalen: onder welke gelyk bereikende 7o of 72 voet, in de
voornamentlyk zyn de ſtaert van een Zee
paert, de Zonneſcherm, de kegelswyze
vaſen, een ſierlyke ſtoel, en wat verder
in de handen eeniger beelden is, met twee

dikte of rondte 17 voet 7 duim, uitgezeit

de twee, die by de eerfte poortalen (taen,
die wy reedts hebben beſchreven en ver

ſoorten van rondt ſieraedtwerk , waer

toont. De voetſtutten zyn alle rondt,
hcbbende in den omkringeenen voetydie

mede men de beeſten ten decle bezet

van den ondergront af 24 voet en 5 duim

ziet. Alle deze dingen vertoont het ge beflaet. De onderrand is 1 voet en fduim
tal van 1 56.

-

dikker. De hoogte daer van is 4 voet,

Boukan- . Om ook iets te zeggen van de Bou 3 duim. Het fieraedtwerk betaet in die

::::..kunſt hier aen getoont, ftaetaen te mer
ſpeuren.

verſcheide manieren. De Korniſſen der

ken dat alle de kolommen op eene wyze poortalen en venſteren zyn alle op eene
met rygen of kanteelen gemaekt zyn, zyn manier, gelyk in de afbeeldinge genoegh
de eenige van drie, andere van vier ſtuk §ezien wort.
Het
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Hetdie
elendigh
vervaldezer ſchoonewer-|loms wyze, met eenigh dierenhooft daer
# ken,
van tydt tot tydt al verder en boven op, daer een hoorn aen is. Het
Van

Ver Wal,

verder verbroken zyn, wort toegeſchre vertoont zich tot de borſt, en de voorſte
ven aen de Gouverneurs van Zje-raes, en pooten. Daer boven ziet men een ander
andere Bevelhebberen ontrent Perſepolis. kornis met lofwerk. Ter ſlinke zyde,

Want hun gaet na dat zy, gedwongen de daer de muur uitſpringt, zyn drie plaetſen
Grooten des Ryx, die meenigmael hier boven elkander, ſtaende in elke daer van

quamen, om deze outheden te bezichti twee beelden met lanſen, en daer bene
gen, te ontfangen en te onthalen, uit af |vens drie zulke beelden boven elkander.
keer dezer zware koſten, met voorbe
dachten raedt deze koſtelyke gedenkte
kens meer en meer vernielt hebben, om
den Ryxraden denluſt te benemen van zoo
meenigmael hier te komen.

Hetgeen hier nogh aen te hechten is

Ter regter zyde ſtaen mede twee beelden
in een venſterplaets, die de ſlinke hant

aen den baert hebben, en de regter om
laegh aen het lyf houden. Hier benevens
ſtaen nogh zulke drie beelden boven el
kander.

Ondertuſſchen deze beelden en

behoeft voor het voorgaende niet te wy het ſieraetwerk met den beeſtekop ziet
ken. Teweten ik ſpreke van de twee ge men wederzyds nogh een beelt: dogh het
melde oude graven der Koningen, waer is meeſt verbroken. In de opperſte plaets
van het een ten Noorden, het ander ten ſtaet een groot beelt op drie trappen, dat

Zuiden in dezen bergh gehouwen is. De
voorgevel hier van vertoont zich groots
by uitnementheit in dezelve rots, zynde
vol beelt-en ſieraetwerk. Beide zynze van

een Koningh wezen wil, die met de reg
terhant wyſt, en in de ſlinke eenigh wa
pentuigh als een boogh of ſlangh heeft.
Nevens hem ziet men ter regterzyde eenen
altaer, waer op geoffert wort, en waer
uit zich eenige vlammen viers vertoonen;
Hier boven vertoont zich de Maen, en
eenigen willen dat ter ſlinke zyde agter het

eene geſtalte, hebbende onder de breette
van 7o voet. De party, daer de beelden
zyn, is van 40 voet. . De hoogte is wei
nigh minder dan de onderſte breette, ſprin
gende de rotsaen beide de zyden 6oſchre beelt de Zon zal geweeſt zyn, dat men
Net op de helft dezer wydtte is evenwel niet zien kan. Boven aen ter
de vlakke voormuur, die zich uitſtrekt middelſte plaetſe vertoont zich het beelde
van d'eene tot d'andere zyde der rots, en ken, waer van we geſproken hebben in
de hoogte heeft van 6; voet. In den hoek de beſchryvinge der poortalen. Dogh de

den uit.

ter ſlinke zyde, daer men opklimt, naer zyden uitſpringende vleugelswyze, zyn
de Noortzyde, is de rots verbroken. Dicht maer met vier onderſcheide repen, en de
aen den voorgevel ziet men vier boomtjes einden van het rondt om het lyf hebben
opgewaſſen. Onder aen het werk vier drie punten.
kolommen, aen welker bovenſte weder

De beelden aen dit werk zyn plomper
zyts een oſſenhooft tot aen de borſt toe gemaekt dan de vorige: dogh het ſieraedt
verbeelt is , heel met ſieraedtwerk be werk is fraei en net. De afbeeldingh hier
zet. Aen het midden is de poort, die kleen van is op No. 158.
en meeſt geſloten is, hebbende maereenen Men kan niet zeker zeggen of in eene onzeker
halven voet openingh, dewyl'er water in dezer grafſteden het lichaem van Koningh heit van
ſtaet. De lyſt der poort is vol ſieraet Darius gelegt is, dewyl men het niet uit Darius
werk. Aen beide de zyden ſpringt hier de Schryveren beſluiten kan. Want Q grafſtede.
de muur 5 voeten uit. Op de binnenzy Curtius, die zich geheel overgegeven heeft
den ziet men vier mannen met lanſen ſtaen, tot het beſchryven van Alexanders leven,
teweten twee boven elkander, mede ten en zyne verwinningen breet uit te meten,
deele verbroken, even als de muur. De tekent alleen aen , dat deze Vorſt het
ze beelden hebben de grootte van 5 voe lichaem van Darius, nadat hy van Beſſus
ten en 7 duimen. Boven de kolommen vermoort was, aen zyne Moeder Syſigam
komt een kornis 2 voet, 9 duim van den bis heeft doen overgeven, om naer zynen
muur af. De hoogte is ontrent van 4 voet. ſtaet en de Vaderlantſche wyze begraven
Zy ruſt als op vier uitſtekende balken, die te worden in de grafplaetſen der Voorou
boven de kolommen tuſſchen de oſſen deren.
hoofden uitkomen. Boven aen in de kor
Tuſſchen

beide deze graven dicht aen

nis ziet men 18 Leeutjes uitgehouwen, denbergh ziet men nogh eenen vierkan
ſtrekkende zich negen van elke zyde naer ten put, die aen elke zyde 15 voeten breet,
het midden, daer een ſieraetwerk vaes en ontrent 25 diep is. Het is buiten twyf
wyze geſtelt is. Wat lager loopt een ry fel een waterput geweeſt, die uit eene rots

van blokjes, Triglyfen genaemt, in dezel
ve kornis.

Hier boven ſtaen twee ryen

ehouwen is.

Nu ſtaet'er

een enkel

# in.

beelden, byna levens grootte, elke ry Wat aengaet het graf ten Zuiden, dat
van 14, verzien van krygsgeweer. Zy|veel verbroken is, ik ben daer binnen in
houden alle de handen om hoogh. Aen geweeſt, dewyl het water, terwyl ik hier

de zyden der zelve is een ſieraedtwerkko-' was, in den # getrokken was, waer
e 3

door
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22, 2.

door men er nu kon inkruipen. Ik be-den fracien beeſtekop in het byzonder op
vond dan dat de ingangh 2 voet hoogh het getal van 162 vertoonen. Hier by
was, en van binnen 46 voet breet, en zo ook zoodanigh een van het poortael met

diep. Men vint'er drie voltens in, die fraci ſieraedtwerk ten Zuiden, te zien op

wegh Nº. 163. Daerenboven de becltens der
der diepte. De hoogte is 7 voet tot het twºe offenhoofden op eene der kolommen

eenen aenvangh nemen ter halver

gewelf. Aen de ſlinke zyde des ingangs onder de kornis aen het bovengemelde
ziet men een gat in de rots of voormuur, Koninglyke graf op N9, 164. Ten over
daer het licht door ſchynt. Onder deze vloedt ook nogh een ſtuk ſteen op eene
volten leggen verſcheide ſteenen, inzon- der kolommen, waer aen de voorſte poo
derheit aen die ter ſlinke zyde. Men zegt ten van een knielende kameel nog ten
dat hier twee grafzerken in geweeſt zyn, deele kennelyk zyn, op No. 16f.
gedekt met halfronde boveniteenen. Myn Dus verre gevordert zynde in het na
gevoelen is dat ze verbroken zyn met ſporen van alle deze dingen, liet ik het
voordagt, dewyl yder by wylen daer vry overige van mynen tydt, dien ik hierdoor
in heeft mogen gaen. Nu is er niets ove- bracht, niet ledigh doorgaen, maer pyn
righ dan het gene ik genoemt, en afge- de my, om al wat kennelyk was, zoo van
tekent heb op No. 159.
beelden van menſchen, als van beeſtenaen
De voormuur of rots van dezen voorge- te tekenen, om al de pracht dezer oude

vel ſpringt aen d'eene zyde maer 3o,en aen werken voor het oogh te ſtellen.
de andere 4o voeten uit. Om op te komen.

*: É. voormuur, als aen i. eerſten
CIn

Deze naeukeurigheit begon ik dan aen

Werdere
te wenden by de twee eerſte poortalenby:

ide dezyden van den voorgevel ziet den voortrap, daer 4 groote beeſten zyn, #tie

men nogh in drie afgeſcheide plaetſen en den trap, daer men tot de kolommenſititia
twee mannen gewapent met lanſen. Men | opgaet. De beelden, die hier te vinden
geeft voor dat in het eerſt genoemde graf zyn, zoo van menſchen, als van beeſten,
of kelder 6 zerken zouden zyn : hoewel maken een getal uit van 52o. In en aen
anderen beweren dat er maer 3 zyn, het de eerſte poortalen vint men 42 beelden
geen my beveſtigt wert door eenen, dien levensgrootte, waeronder nogtans debeel
ik door het water daer in deed kruipen. |den der mannen, boven welker hoofden
Buiten het gebouw ten Zuiden, 215 ſchre- de zonneſcherm gehouden wort, ook die
den van den uiterſten hoek des voormuurs met de leeuwen vechten, en die met lanſ

ftaet de voorgemelde kolom, die ten dee
le verbroken is, maer evenwel nogh op
zynen voetitut rufi, gelyk we die op No.
16o verbeelden , leggende daer om nogh
8 voetſtutten in den gront, als een naer

ſen gewapent zyn, twee voet grooter
zyn. Aen den achtermuur vint men 18
beelden met lanſſen, alle levensgrootte,
en aen de vervalle trappen vint men 25
kleene, die ſamen 85 uitmaken. In het
het Noorden, 7 ſchreden van de kolom opperſte gebou ziet men 12 vrouwen le
af, een ook ten Ooſten op gelyken af vens grootte afgebeelt, en vier en dartigh
ſtandt, en drie ten N. Ooſten 1o ſchre wat kleener. Vyf ftukken zyner van
den van de kolom, beſlaende de hoek ten poortalen, waer in de mannen io voeten
Weſten 18 ſchreden. De twee, die naer 4 duim hoogh zyn. Nogh twee poor

't Zuiden leggen, beſlaen 22 ſchreden, talen zyn'er, waer in de beelden lanſen
zynde 8 ſchreden van elkander af. Buiten hebben. Deze zyn 7 voet en 5 duim
deze leggen nogh veele groote ſteenen in hoogh. Hier nevens voor de gemelde
'tront. Men ziet er ook nogh drie vlak ledige placts zyn aen den voormuur 18
ke groote brokken van rots, die buiten bovenlyven van beelden met lanſen.
twyffel de grontveſt van eenigh gebouw ſtaen regtover de vorige, en hebben dezel
eweeſt zyn. De dikte dezer kolom is in ve grootte, makende dus ſamen een getal
e rontte 12 voet, en 7 duim. De hoog van 82. Aen den trap van dit opperſte
te van den voetſtut 3 voet, 6 duim boven gebou ten Ooſten ſtaen vier vrouwenbeel
den gront. By de twee voetftukken ten den aen den voormuur. De maet is kleen
Zuiden leggen twee ſtukken van kamce leven. Men ziet ze tot by den hals. Agt
len, die boven op de kolommen geweeſt zyn er ook aen de zydmuren. Aen de zy
zyn. Men vint voor een gedeelte het ſie de dezer trappen zyn nogh te bekennen
raedtwerk daer nogh aen.
36 kleener beelden, 2 voet hoogh. Hier
Ten Noorden 65o ſchreden buiten het zyn 3 leeuwen voor aen, die met ſtieren
gebouw wort nogh een poortael gezien, vechten. Dus is hier een getal van 62.
niet van de grootſte ſoort, waer in men Aen de drie ſtukken der poortalen ter
wederzyts een vrouwenbeelt ziet ontrent Ooſtzyde ſtaen met den zonneſcherm drie
zoo groot als het leven. Gy ziet de ver figuren, aen elk ſtuk een. In een derde
beeldingh hier op No. 161.
poortael daçr by ftaende vint men6groote
Dewyl wy de grafſtede der Koningen beelden: en daer onder drie ryen kleene

%

. een ſtuk in

het kleen hebben moeten

beelden, 1 voet en 6 duim hoogh; zynde
afbeelden, zullen wy het zydeſieraet met de bovenfte en onderfte ry van 9 , en º
nllú•
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middelſte van 1o , dat op 56 uitkomt,
zoodat hier uit een getal ryſt van 71. In
de laetſte poortalen naer het gebergte ziet
men boven aen 6 groote beelden, onder

E

N.
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verwoeſt lagen. Maer zy toonen hierme
de dat zy niet alles naeukeurigh onderzogt,
en over het werk los heen geloopen heb

ben. Want ik heb bevonden uit de ove

ook 5 ryen kleene, elke ry van 19 , dat rige voetſtutten, en plaetſen , daer men
1 12 uitmaekt. In de twee poortalen ten
Zuiden boven aen drie groote beelden zyn
12, en onder drie ryenkleene. De bovenſte
is van 4, en de twee onderſte van 5 ;
t 68 maekt. In de twee poortalen ten
Ooſten, en de twee ten Weſten zyn 16

zien kan dat kolommen geſtaen hebben,
dat zy een getal van zof uitmaken. Alle

de deelen in het byzonderheb ik, als blykt,

op orde aengewezen.
Ik heb de kleedinge dezer beelden nogh Kleeding
niet aengeroert. Maer die is heel anders, de beel
beelden vegtende met Leeuwen. Binnen dan my oit ergens voorgekomen is, en"
de twee poortalen hier by gelegen aen de geheel op zich zelve, hebbende niet de
Noortzyde heeft men weder mannen met minſte overeenkomſt met de Griexe, noch
lanſen, welker hooft 2 voet 7 duim hoogh met de Romeinſche, noch met de hedenſ
is. De hant ook, die de lans vat , is 1o daegſe der Perſianen. De kunſt is ook onregel
duim breet. Dit ſtuk ſtondt nogh geheel niet regelmatigh. Want in de naekte matigheit

ongeſchonden in zyn wezen, dewyl men beelden verneemt men geene ſpieren, of # #
'er niet heeft kunnen bykomen, om het
te verbreken, nadien er een zeer groote
nedergeſtorte ſteen regt voor legt: waer
door men het alleen maer van ter zyden
beſchouwen kan. Zonder dit had ik myn

kentekens van de beweginge der zelve :" "
zoodat de kunſt toen zoo verre niet moet

geweeſt zyn, of de gewoonte dier tyden
geweeſt is alleen den algemeenen omtrek
der deelen waer te nemen.

Hier uit is

beſt gedaen om er de hant uit te hakken. wel te begrypen, dat alles ſtyf, roereloos,
De reſt van het licham tot by de borſt en zonder eenige bevalligheit wezen moet.
was onder d'aerde. Dus vond ik aen dit De kleedingh valt ook niet beter, die al
gebouw, daer het ten Ooſten naeſtaen meeſt zonder verandering op eene en zel
den bergh legt, een getal van over de ve wys is. Ik heb in myne aftekeningen
3.oo beelden, alle nogh kennelyk. Aen daer ook niet af of by willen doen, maer
de laetſte vervallen hier nevens ten Zuiden

zyn in de poortalen 26 groote beelden, als
men de beeſten daer onder rekent.

Aen

alles
vertoont zoo als het my voorgeko
IImCn 1S.
De evenredenheit ſchvnen deze mecſ-Evenre

elk van de twee graven in dezen bergh ters wel verſtaen te hebben zoo ontrent denheit

de # als kleene beelden. Zoodat het#
ſtaen yo beelden, dat buiten de beeſten blykt
dat ze ervaren geweeſt zyn, maer om
e

1oo uitmaekt. Zoodat het geheele getal,

opgerekent met nogh eenige beelden, die tydt te winnen niet getragt hebben het ui
zooaen verbrokenetrappen als eldersſtaen, terſte fraei in hun werk te brengen, dat
naer myne bevinding een getal behelſt in zoo veele deelen moſt voltoit worden.
van ontrent 13oo beelden, zoo menſchen, Veele byvoegſels zeker van ſieraedtwerk
als beeſten.

zyn zeer fraei, en niet minder de ſtoelen,
Hetgeen hier tegenwoordigh overigh daer ze volgens onze wyze op zitten, hoe
is wort by de Perſianen betekent met den wel wydaer van niet dan verbrokene ſtuk
naem van Chel-menaar of Chil-minaar, dat ken in onze verbeeldingen toonen kunnen.

zoo veel zeggen wil, als veertig kolommen, Nogtans is wel te begrypen dat andere
gelyk wy reedts# hebben. Welke meeſterſtukken, toen alles in zyn geheel
naem zynen oirſprongh ſchynt genomen was, daer aen beſpeurt zyn: en ik twyf
te hebben op dien tydt, toen er maer 40 |fele niet of men heeft daer geheele ronde
kolommen overigh waren: ſchoon er te beelden aen gezien. En wie zou kunnen
voren meer geweeſt zyn. Dit woort Chil twyffelen, of er meer fraeijigheden hier
betekent veertigh, en menaar eenen toren. |aen zyn geweeſt, daer nu nogh zoo vee
De Perſianen ſpreken deze woorden dus le aenmerkenswaerdige ſieraden gevonden
uit: maer een François zegt Chel-menaar, worden? Men noemt dit, dewyl men er
een Spanjaert Xil-menaar, en een Hollan tegenwoordigh niet anders van maken kan,
der Schil-menaar. Men heeft in dit Ryk maer een gebou, welker rotsſteenen van
van Perſie de gewoonte van dezen naem anderen voor wit marmer aengezien zyn,

te geven aen een gebouw, dat ontrent gelyk zy te boek geſlagen hebben dat de
veertigh kolommen heeft, gelyk wy daer trappen van zwart marmer zyn, of van
al van gemelt hebben toen wy van het arduin, of andere diergelyke ſtoffe. Ik
Koninglyke Hof te Spahanſpraken. Want in tegendeel ben van gevoelen dat het gan
dit wort ook zoo genoemt, ſchoon het ſche werk gehouwen is uit eene levendige

nette getal juiſt met de benaminge niet rots, zoo als de natuur van het gebergte
Onagt

ſaenheit
der Reiſ

beſchry
WercIl,

over een komt.

die hier voortbrengt : zoodat onnoodigh

Andere reizigers voor my hebben dit zou geweeſt zyn uit andere oorden zulke
beveſtigt, en daer by gevoegt dat de ſtoffe herwaert te voeren. Ja men ziet

#

olommen, die tot de 46 overigh waren, een groot gedeelte van het gebou geklon
ken
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ken uit de zelve ſtoffe, waer uit de bergh hebbende hun vee by zich , daer ze het

beſtaet, daer het aen gelegen is.

Dit

lant mede beploegen tot aen de muren van

blykt klaer acn de twee Koninglyke graf dit gebou. Zoo dat deze luiden my mee
fteden, ook aen de meefte voor-en Zyde | nigmael quamen bezoeken, terwyl ik be
trappen, en de zware grontveſtingen der

ziğh was met deze gedenktenen na te

muren, en andere rotsſteenen, vooralaen ſporen.

de Noortzyde. Maerde gladtheit der ſtee

Dit deden ook de dorpluiden, en

nevens hen zelf de Kalantaer of Burger

nen, geſlepen als een ſpiegel, in zonder meeſter , gaende weinige dagen voorby,

heit die aen de binnenzyden der poortalen

waer in niet iemant hier verſcheen. Zelfs

en venſteren zyn , ook de bovenſte, en de geringſte luiden, als hun wegh hier
grootte grontfteenen, die men nogh in ontrent lagh, quamen fomtyts met vrou.
den gront ziet leggen, geeft eenen ſchyn wen en kinderen acn om alles te bezigti
van marmer, zynde hier geelagtigh van gen, zelf met hunne gelade kamelen en

koleur, daer wit, dacr grãeu ,”dãër ros, anderebceſten, die zoowelals demenſchen
elders weder donker blaeu of zwart. De den voortrap kunnen op-en afkomen.
ze verandering van koleuren ſchryf ik den Dus namen deze luiden ook hun vermack

tydt alleen toe, dewyl de rots zelve in den in het beſchouwen dezer outheden met
bergh op de eene plaets anders gekoleurt veel meerder yver zeker dan de Franſche
is dan op de andere. Wyders is het ge Schryver Tavernier, die zich niet ontzienLoſ':

heele werk voor het meeſte gedeelte licht heeft te boek te ſlaen dat in zynen tydt,##
blaeu van koleur. Ik bragt tot grooter nu 48 jaren geleden, hier nogh 12 ko:
onderſcheit alles met waterverf naer 't le lommen ſtonden, en daer by te voegen #.

ven op papier, op die wyze als het we
zentlyk zich vertoont.
De ſtadt
Van de oude ſtadt Perſepolis is niets ove
Perfepo righ, zelf geen zeker kenteken. Alleen
lis geheel
verniclt. geven de rotſen eenigh blyk dat er gebou
wen buiten den gemelden omtrek des
muurs gewecſt zyn. By de Perſianenwort
gelooft, en uit hunne geſchriften beveſ
tigt dat de ſtadt van ongemeene grootte
geweeſt is, en in deze vlakte gelegen heeft,
en dat deze ſtukken altemael overblyfſels
zyn van het Koninglyk Paleis. Voor zoo

dat alle deze overblyfſels, daer men zulkner,
cenen ophef van maekt, niet verdienen
dat iemant, om haer te bezichtigen, een
half uur uit zynen wegh ga. Hy hecht
ook aen zyn verhael dat zeker Hollants

Heer, op laft der Maetſchappye, cente
keningh daer van maekte voor den Ko
ningh Abbaas den tweeden. Aen welke

tekeningh als hy eenigen tydt beſteedt
hadde, zoude hy zich des beklaegt heb
ben. Op 't eerſte moet ik zeggen dat ik
geloof dat die Franfche Schrywer datrnoit
veel ik heb kunnen bemerken, heeft het geweeft is, dewyl'cr nu nogh 19 kolom
zich ten deele langs het gebergte, en ver men overend ſtaen. En van het tweede
volgens in de vlakte uitgefpreidt. Maer magh de werrelt Zelve oordceler , als Zy
daer is niets van te melden dan by giſſinge, myn werk zien zal.
dewyl'er niet te vinden is dan alleen de Het dorp, daer naeſtaen gelegen, ge
buitenſtaende kolom ten Zuiden van het nacmt Mircha-Kenis taïelykgeöt,"
yk groot, Ä
gebou, en het eene poortael of doorgang en verzien van verſcheide Baſaers, daer:
ten Noorden.
men alle ſpyze, die men noodigh heeft, koen.
Terwyl ik my hier ophiel, trof ik den krygen kan, nevens vele vruchten, als
meeſten tydt goedt weder : hoewel er Meloenen, Druiven, Oranje appels, Ci
fomtyts buien opquamen van vorft, fneeu, troenen, Granactappels, Okkernoten en
en regen, op welken tydt de wegh niet wat des meer is.
te gebruiken was. Zoodat ik my dan in Buiten de vogels ook, daer ik van ge-Vogºta
eenige dagen achter een niet derwaert be ſproken heb, vond ik 4 of 5 kleene för#

geven konde, en genootzaekt was beter ten, die zich aen deze vervalle gebouwen,"
weder af te wachten. Want de koude en in het gebergte onthouden, en kenbaer
begon ook aen te groeien, en ſtremde by worden door het zoet en aengenaem ge
wylen de ſtaende wateren. Evenwel be luit, dat ze maken. De grootſte geeft
gaf ik my derwaert, als het eenigzins eenen klank als een Nachtegael. Eenige
doenlyk was, en hielt'er de keuken, ver zyn meeſt zwart, andere hebben het hooft
fchaffende my de plaets hout en kameel en het lyf gevlakt, en de grootte van een
drek tot brantſtoffe. Ja indien ik gezel Zwaluwe. Andere zyn wat kleener, en

fchap hadde gehadt van iemant, die met verſchillende van koleur. Want men vint
myne zinlykheit over een gekomen was, hen root, geelagtigh, grace, en byna
en gedient ware geweeft van eenen trou wit als een vink. Ik zou er eenige ge
wen wachthont, ik zou in de daer byge ſchoten hebben om ze op papier af te te
legene grot van het gebergte myn nacht kenen. Maer de luſt, die my dreef tot
verblyf genomen hebben, om de moeite
te myden van daeglyx heen en weder te
keeren. Want op die wyze behelpen zich
hier verſcheide Arabiers in hun tenten,

het doorzoeken der dingen, die ik weten
wilde, woogh over. Ik vernam by wy

len ook eenige voſſen, maer zy warenzoo
voorzichtigh dat ze buiten ſchoots
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zynde het gemelde gebouw van het eerſte

gebouwen is een plaets, die ze Naxi graf 6o ſchreden af.
Ruſtan noemen. Maer eer men daer komt Het beelt van den man, die te paert Beelden.
-

moet men verre omgaen, dewyl'er een zit, tuſſchen de twee middelſte graven in
rivier door het lant vloeit, waer over men het vierde vak, heeft hoofthaer naer on

door middel van een brugh, die bezyden
afgelegen is, trekken moet. Buiten deze
rivier vloejen ook verſcheide kleene wa
terloopingen door de velden. Op deze

ze wyze, en een ſoort eener kroone op 't
hooft, daer boven een hooge ronde muts
uitkomt. Zyn kleedt is op de Romein

ſche wyze. Het heeft een regt geweer,

plaets vond ik vier grafſteden van voorna dat zeer breet is, op de zyde. Het vat
me perſonen onder de oude Perſianen, de greep met de ſlinke hant. De beenen
byna eveneens als die van Perſepolis, be
halven dat ze veel hooger in de ſteilte der
rots gehouwen zyn: zoodat men er niet
in kan komen, of men moet met touwen
opgehaelt worden. Deze plaets heeft
haren naem naer Ruſtan, die na zyn doot
ter eeuwiger gedagteniſſe daer is afgebeelt.

hangen byzonder laegh aen het paert. Hy
hout de regterhant met die van het ſtaende

beelt voor zich. Het derde beelt legt op
zyn eene knie voor hem met geopende
handen in de geſtalte van eerbiedeniſſe, of

gunſtverzoeking. Het is mede op zyn
Romeinſch gekleedt. Agter het paert
Men vertelt dat hy geweeſt zy een dapper heeft nogh een beelt geſtaen : maer het
Vorſt, van uitnemende grootte, zoodat is door den tydt vergaen. Ik verbeel

men ook aengetekent vint dat hy 4o ku de dit op No. 168.
biten langh was , en 1 1 13 jaren geleeft By het derde graf zyn de drie beelden
heeft.
byna half onder d'aerde. Twee derzelve
Graf
Deze grafplaetſen ſtrekken zich van den geven elkander de hant, of houden iets
plaetſen, benedengront ſteil op, nemende haer be ſamen vaſt, dat ringswyze gemaekt is.
gin in de rots ontrent 18 voet van bene Het beelt, dat in 't midden # » Ver
den. Naer men met het oogh giſſen kan beelt Ruſtan in Roomſe kleedinge. Zyn
zynze nogh viermael zoo hoogh, komen hooftdexel is als het voorgaende, waer
de dan de rotsbergh nogh ontrent zoo onder zich een ſieraetwerk vertoont even

hoog als de werken zelfs in hun begrip, als een kroon. Het hoofthaer hangt los
die in het midden de breette van 6o voet

en verſpreit zich van een. De baert is
Onder elk is een afgeſcheide aenzienlyk. Hy hout met de ſlinke hant
plaets van verſcheide beelteniſſen, beſtaen de greep van zyn geweer. Het ander
de in groote basreleve beelden: in twee beelt vertoont een vrou, naer giſſing een
van de welke men nogh eenigh blyk ziet beminde van Ruſtan. Haer hair hangt
van vegtende beeldente paerde. Tuſſchen ook los. Zy is ook gekroont. Uit dat
deze genoemde werken ziet men, in het ſierſel komt een verheven tooiſel, dat niet
midden , nogh in drie plaetſen eenigh langer te onderſcheiden is. Met de ſlinke
beeltwerk, als eenen man te paert, die hant vat zy een nederhangent kleedtje.
twee voorgangers heeft. Agter hem is Voorts is zy gekleedt als een Pallas. Het
ook een beelt geweeſt, dat vergaen is. derde beelt is een krygsman, die op het
In de plaets tuſſchen de twee laetſte wer hooft eenſpitſe muts heeft met ſieraetwerk
ken zyn eenige figuren, onder het derde daer boven aen. Deze muts is onder de
ook # beelden ; waer van er twee el ouden bekent met den naem van Tiara, en
kander de hant geven. Het eene beelt een wel die ſoort, die voor of agter over ge
vrou af, en ſtaet ontrent ten halven onder ſlagen zynde Tiara reflexa genoemt wort,
de aerde. Tegen over het eerſte graf in tegenſtelling van de Tiara recta of directa.
ſtaet een vierkant gebouw, dat aen elke Welke drie ſoorten van Tiaraes op ver
hebben.

zyde de breette heeft van 27 voeten. De ſcheide plaetſen onzer printverbeeldingen
hoogte is wat meer. Aen de Noortzyde te vinden zyn. Hy vat met de ſlinke hant
tegen over het graf is eene opening. Men de greep van zyn geweer. Dat hy in de
heeft is wech. Al wat
vint de ſteenen aen den ingangh verbro regter hant
ken. Ik klom met moeite daer op, en ik er van heb kunnen onderſcheiden vint
vond een enkel vierkant vertrek alleen daer gy op No. 169.
binnen. Van buiten zyn aen beide de In het andere volgende vak vertoonen
zyden 4 venſters. Voorts is het doorgaens zich nogh twee verbrokene beelden te

##

vol langwerpige gaten. Zynde gaen zit paerde, als vegtende met lanſen. De eene
ten by dit gebouw ten Zuiden, tekende man heeft een muts als die van Ruſtan;
ik het gezicht van het ganſche werk zoo en agter hem ſchynt nogh iets geweeſt te
danigh af, als het zich by een vertoont zyn. Aen het vyfde is alles verbroken.
op No. 166. Op No. 167. ziet men eene Het ſchynt dat het vegtende beelden te
dezer grafſteden in het byzonder afgete paerde geweeſt zyn. Het laetſte is ook
kent.

verbroken : en men kan er niet aen zien

Het geheele werk dezer begraefplaet als eenigh kenteken van twee, die te paert
ſen beſlaet in zyn lengte 28o ſchreden, vegten. Dit geheele werk is uit

l:

lge
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dige rots gehouwen,5 en ziet er vremt uit.'

Ik uit de dorpluiden verſtaende dat te
Op den hoek van dit gebergte ter Weſt Naxi Ruſtan nogh vele grafſteenen bin
zyde 23o ſchreden van de graven af ver nen de graven in wezen ſtonden beſloot

toonen zich nogh twee werken van beel-cenen man met my te nemen, die bequaem
den in de rots 3 zynde in dat ter ſlinke mogt zyn om my met een touop te halen,

zyde twee mannen te paerde, welker een om door dat middel aen de regte kenniſſe
męt zyn hant eenen ring vaft toegegrepen|der gelegenheit te geraken. Maer daer
hout. Deze wil men dat Alexander zyn gekomen zynde vond ik het gevaer al te

zou. De andere die met opene hant den oogſchynlyk om my te wagen acn cene
ring loſlaet wil Dariuszyn, die hier mede koorde, die van een onbekent perſoon
betekent dat hy zyn Ryk quyt is. Dit ſtondt geregeert te worden. Ik bediende
leggen ze dus uit. Anderen zeggen dat my dan van een ander, die my by geval
deze mannen twee voorname Vorſten of in dit geweſt ontmoette, en onzer tale

Krygsoverften verbeclden, die clkander |kundigh was. Middlerwylen ging de
eenigentydt langh vruchteloos beoorloogt dorpman voor, die er knap alleen o
hebbende dezen ring aenvaerden met be wiſt te komen, dewyl het zyn eerſte reis

ding, dat die denzelven kon bemagtigen, niet was. Opgeklommen zynde trok hy
over den anderen zou triomferen, en de het tou, daer d'ander aen waft was, op.
verwonne genootzaekt zyn zich te onder Dees wiſt ook met handen en voeten zich
aen de rotſen zoo te regeren, dat hy wel
werpen.
Maer alle deze vertellingen der inwo haeſt by den boer ſtont, en zich bevond
onzeker- ners zyn zeer onzeker, zommige ook van in het eerſte graf aen de Weſtzyde, daer
bei der valsheit en onwaerſchynlykheit, als my bequaemſt op te komen was. Ik bleef
beneden ſtaen om hem alles toe te roepen,
* der moeite luſtte, te overtuigen.
Met het beelt van Ruſtan is het niet Vooreertt nam hy de maet van de eertie
onade een haer beter. Want zy willen dat hy ſteilte der rots, en bevont 18 voet. Toen
uitleg een man geweeſt is 4o Cubiten langh: en gingh hy 6 voet binnewaert tot aende
#"men ziet hem in tegendeel verbeelt als tweede iteilte, die hy bewond van dezelve
een gemeen man, gelyk de paerden ook hoogte te zyn, en 7 voet binnewaert te
loopen. De breette bevond hy te zyn
hunne gewoonlyke grootte hebben.
Van de mannen, die ſamen den ring 53 voet: den ingangh ten middenſtaende
vaſt houden, heeft d'eene een ronde muts, 3; voet hoogh, en weinigh (maller. De
die boven plat is, op , waer uit eenig dikte der rots befloegh z voet, en 4duim,
ſierſel als pluimen zich vertoont. Zyn zynde de buitenrots van dezelve dikte.
kleedt is op de oude wyze. Hy voert in Als men hier doorgetreden is, ſtaeter
de ſlinke hant als eenen ſtaf van bevel. regt voor den ingangh een grafſteen in de
Agter over zyn paert hangt iets als een lengte, en aen wederzyden op dezelve
keten, waer onder aen iets hangt, dat ik wys een andere. Twee dezer grafſteenen
niet kon onderſcheiden. De ander heeft zyn 1 1 voeten langh. Het ander graf is
dit ook, en op zyn hooft een hooge ron van Io voet, hebbende de breette van 6,
de muts, agter zich ook een beelt, dat en de hoogte van 5 voet. Het ſtaeton
iets boven zyn hooft hout, dat nu vergaen trent I ; voet van het ander af. De om
is. Het zal buiten twyffel een Zeepaerde trek is altemael rots, daerde einden der
ſtaert geweeſt zyn, waer van wy boven kitten aen vaft zyn. Agter is tufchen
geſproken hebben. Het overige, dat te dezelve en de rots een voet ruimte. De
kennen is, wort door ons afgemaelt op kiften zyn uit dezelve rots gehouwen, met
No. 17o. In het ander vak, dat lager welke ze onder vereenigt ſtaen, uitgeno
ter regterzyde ſtaet, ziet men aen het men het dexel, dat er nogh vaſt op legt:
midden eenen man, die ſchynt uit te wil zonder dat men kan bemerken of het wel
len komen. Hy hout beide de handen oit open geweeſt zy. Dit dexel heeft de
voor het lyf aen den degen. De andere dikte van eenen vóet, op welx bovenſte
beelden, drie ter regter, en twee ter ſlin een weinigh in den ſteen gekaptis. Sie
-

ke zyde, vertoonen zich alleen tot aen de raet of lofwerk is er niet aen. Uit het
borſt, dewylze agter eenen muur ſtaen. graf, dat ter ſlinke zyde ſtaet, is een ſtuk
Aen de regter zyde vertoont zich nogh ſteen, dat een gat maekt. Dogh het

een geheel beelt buiten den muur, dat de gaet niet geheel door. Het gewelf dezer
handen over elkander op het lyf hout.

grot is van den grondt 10 voet hoogh,

Om den hoek van dezen bergh ten 12 diep, en 4o breet. Men onderrichtte
Noorden 215 ſchreden van dit laetſt ge my dat in het tweede graf negen kiſten

melde ſtaen beneden op de rots van het waren, in het derde zes, in het vierde
gebergte twee vierkante kleene geboutjes ook negen. Of er die nu nogh zyn, weet
als Tempeltjes, by een. Zy zyn 6 voeten ik niet: dewyl ik maer alleen van het
hoogh, en aen elkezyde vyf voeten breet. eerſte getuigen kan. Verder ten Ooſten
Aende Zuidtzyde ziet men nogh drietrap om aen een dorp , gelegen een half
pen, gelyk met No. 17 1.aengewezen wor. uur van daer , ziet men in de
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tuſſchen het geberghte nogh een kolom,
waerby naer de getuygeniſſe derlantluiden
nogh een poortael overigh is, zoo als te
Perſepolis. Men geeft voor dat daer een
groot gebouw geweeſt zy.
Onzeker
heit in

E N.

# 27

de Cederboomen te verſchillen, als welde

hoedanigheit der boomen zelfs. Want

de Zenaerboomen zyn in dit Ryk wel de
beroemſte, en de gedaente der regte Ce
derboomen is my genoegh bekent, gelyk

Indien ik nu eenigh oordeel zou moeten ik in myne eerſte Reisbeſchryving de ge
vellen over al dezen toeſtel der overblyf daente en aert der Cederboomen op den

den toe-ſelen van Perſepolis, ik zou het met geenen bergh Libanon duidelyk beſchreven heb.

#e gront kunnen doen. Want geen het minſ
ſelen.

te teken van eenigh bovengebou is hier

Evenwel kon ik miſſen.

Want door deze

# zyn deze boomen miſſchien zoo wel

te beſpeuren. Van geene poortalen ook, als de gebouwen der veranderinge onder
of deuren, of venſteren, vint men eeni

worpen geweeſt.

Anderſins

Wat de plaets verder aengaet, zy is ge-Gelegen
ware eenige giſſing te maken. Voor het legen
op 33in gr.
40 min Farſi,
in 't Zuiderdeel:
van Aſie,
't lantſchap
ten Zuid- plaets.
naeſte geloove ik dat er een
paleis geſtaen heeft, geen Tempel. Want ooſten van Spahan, en ten N. ooſten van

bovenſtuk op de korniſſen.

#

niets zweemt daer na : maer alles geeft Zjie-raes, volgens de waernemingh door

blyk van pragtige gebouwen, die er moe my dagelyx zoo te water als te lande
ten geweeſt zyn. En daer aen zullen alle gemaekt. Deze naeukeurigheit zal de le
deze beeltwerken geweeſt zyn om het ſie zer doorgaens in myne beſchryving on
raedt en den luiſter te vermeerderen. Men dervinden, nevens de nette afgelegenheit
kan niet twyffelen of daer zyn uitmunten der plaetſen, tot verbetering van vele
de voorpoorten en groote galeryen # miſſtellingen, zoo in de kaerten als lant
weeft, om van het eene vertrek naer het

*#

ander te gaen. De kolommen, die rykelyk De Perſianen geven voor dat Perſepolis Bena
alzins gezet zyn, zullen gedient hebben om wel eer bekent is geweeſt onder dennaem
deze galeryen te onderſteunen, hoewel er
ook kunnen geweeſt zyn, die enkel tot
ſieraedt geſtrekt hebben , gelyk zulx in
het boek Eſter van Zuſan getuigt wort.
De vertrekken moeten verſcheide geweeſt

van Zjie-raes, en daerna van Fars, IlaCT lis.
het lantſchap, ten zy het lantſchap naer

de ſtadt genoemt zy. Het wort in het
eerſte boek der Machabeen Elymais ge
naemt, naer welke ſtadt verhaelt wort dat

zyn, naer allen ſchyn byzonder voor man Antiochus na Alexanders doot met een
nen en vrouwen. Hetgeen er nogh ſtaet, magtigh leger getrokken is om de groote
verbeelt ook den ſchyn van eenige Ko ſchatten derzelve te rooven; daer hy egter
ninglyke kabinetten. Eindelyk de ruwe niet toe quam. In het tweede # WOrt
overblyfſels geven genoegh te kennen dat ook vertelt, hoe Antiochus ſchandelyk

in alles ongemeene ryklykheit en overvloet uit de ſtadt Perſepolis van de inwoonderen
begrepen is geweeſt. Wat ſchatten hier wiert gedreven. Zoodat klaer blykt dat
aen geſpilt zyn geweeſt is licht te beſeffen, dit de ſtadt is , die de Hebreeuwen Ely
ſchoon er niet een eenigh kabinetſtuk in
zyn geheel gebleven is. Zulx is ook af te
meten als men de puinhoopen van Grie
kenlant beſchout, waer uitzoo veele heer

mais genoemt hebben. Volgens de oude
aentekeningen der Perſianen zou zy ge
ſticht zyn van eenen Koningh Sjemſchid,
die als # het Ryk van Perſie regeer

lyke gedenktekens zyn voor den dagh ge de. Deze zou naer hun gevoelen nu jooo
komen: en als men overweegt wat tegen
woordigh nogh in Rome te vinden is,
ſchoon de meeſte opgehoopte ſchatten van
die oude ſtadt vernielt en verzonken zyn.
Arger is het nogh gegaen met dit pragtigh
Hof van Perſie, het

# van ge

jaren doot geweeſt zyn. Buiten twyffel

verſtaenzy door dezen naem Corus, anders
Cyrus , die de eerſte en voornaemſte Ko
ningh van dit Ryk geweeſt is: dezelve
namelyk, by wien de Profeet Daniel in
hooge agtinge was , en die in het eerſte

Het Ooſt heel Ooſten, dat zynen va en ondergang jaer zyner regering de Joden, door Ne
terſe
Hof door te wyten heeft aen de dronkenſchap en bukadnezar naer Babel gevoert, verloſte,
Alexan overmoedt van Alexander, die op het en hen hunnen tempel weder deed opbou
der ver- aenſtoken der Griexe hoer Thaïs deze

woeſt.

wen, gelyk in het begin van Eſra te zien
gebouwen in brant ſtak, die hy met de is. Zy willen dat deze Sjemſchid 1ooo
wapenen verſchoont had. Wat baette jaren geleeft hebbe, onder welken tydt
het, dat hy te laet berou kreegh van zulk zy ook zyne navolgers begrypen, die in
eenen euvelmoedt? Indien wy Q, Curtius # gebleven zyn tot de komſt van Ale
gelooven, was het Koninglyk Hof met xander, die onderden naem van Schandar,
veel Cederhout betimmert , van welke of Schandar Su-alcarnain , by hen bekent

boomen egter nu geen kenteken ter wer is. Deze laetſte naem wil betekenen dat
relt in dit Ryk te vinden is. Weshalven die Macedoniſche Koningh als twee hoor
ik wel denken zou dat dit hout niet van nen hadt, tot

# zyner ſterkte.

Ceder-maer van Zenaerboomen geweeſt Eenige wetgeleerden onder hen, gelyk

zy, welker naem zoo veel niet ſchynt van ik daerna verſtont, geven hem den naem
Ff 2
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van Schandaz. Feyragoes, dat is, zoon van Weſten. De Ooſterſe volkeren zeker zym
Filippus, die wy weten dat zyn vader gewoon de zyden of boorden van een zack
geweeſt is, en vergelyken zyn lange haer- of plaets hoornen te noemen. En o
lokken by hoornen: hoewel anderen deze zommige penningen ziet men Alexander
Betekenis
van hoor hoornen eenen verborgen zin toeſchry-|zoodanigh afgebeelt, dat men tuſſchen

E" ven, als betekenende de twee gedeelten |zyne kromme haerlokken en horens byna
der bekende werrelt, het Ooſten en 't geen onderſcheit zien kan.
_

XL.

H. o o

F T S T U K.

Naeukeuriger aenmerkingen over Perſepolis vergeleken met de
aentekeningen der oude Schryveren.
Siculus, die gelooft wort ge-Aerdt
IK heb goetgevonden eenige naeukeu- leeftDiodorus
te hebben omtrent de tyden van Ju-E##

riger aenmerkingen over dit beroem
r wtm
de Hof van Perſepolis in een byzon lius Cefar en Auguftus, is de etnigfte van5
der hooftſtuk te begrypen, om mynen le alle de oude Schryveren, die uit de ge-Sai.
zer tegemoet te komen, en zyn begrip hier denktckenen der aloude Egptemaren,
in te verlichten, en dus de zack wat hooger Grieken, en anderen, door den tydt al
op te halen: hier acn ook te laten volgen lang verloren, ons eene ſchetſe van ditPer
-

een nader onderzoek van dennaem der Per

-

-

ſepolitaenſche Paleis, door Alexander van

ſianen, en een lyſt der oude Koningen van Macedonie verwoeſt , nagelaten heeft.
Perſie daer aen te hechten, eer ik voortga Want nadat hy vooraf gezegt had dat A
tot het beſchryven myner verdere reize. lexander deze zºrg draais vis wegza, gas
Het is zeker dat de nieuwe Perſiaenſche Asla, dat is, Hoof-ſtadt des Perſiſchen Ko

Gevoelen en Arabiſche Schryvers voorgeven, dat ningryx, zynde namelyk de ryxte van alle

#. een hunner Helden of Koningen, genaemt

de ſteden, die onder de zonnewaren, aen

Giamſhid of Giemſchid of Zjemſchud, de zyne Macedonieren ten prooi gegeven
Äöver hooftftadt van Perfie, by hen genaemt had, uitgezondert xar's rãº Barºiar, of
den ſtich-Iſtachar , dat zoo veel is, als uit een het Koninglyk Paleis, befehryft hy hetlaet
Hi, rots gehouwen of Eſtechar , geſticht ſte als een afgezondert ſtuk op de volgen
#" heeft. Zy voegen er by dat deze ſtadt zoo de wyze: Het merkwaerdigh Slot, of Ko
groot is geweeſt, dat ze in haren omtrek ninglyk Paleis is met eenen driedubbelen muur
Schryve-

zelve de ſtadt Sciraz begrepen heeft. De omtrokken, zynde de eerſte zeer koſteljk ºp
ſtichter van het Kaſteel in Eſtechar, by getrokken, zoodat hy in de hoogte zeſtien Ca
hen genoemt Guhl of Tchilminar wortge .óiten beflaet, em met fèhuttoremj en bojiwerin
zegt geweeſt te zyn de Koningin Homai, gen voorzien is. De tweede, is den eerſien,
dochter van Bahaman : gelyk ze voorge voor zoo veel het werk of timmerardje den
ven dat de grafplaets geſticht zou zyn van gaet, wel gelyk, maer tweemael hoger, De
Kiſchtasb, zoon van den vyfden Koningh derde is vierkantigh van gedaente, hebbende
uit het geſlacht der Cajaniden, genaemt zeſtigh Cubiten in de hoogte, uit harden ſteen

Lohorasb. De weergierige lezer zoeke hier tot eeuwige duurzaemheit opgerecht. Op elk

Onzeker-van berecht by den Heer Herbolet (g)

vierkant zyn kopere palijiden en pogrtin

**.

Evenwel nadien alle deze vertellingen twintigh Cubiten hoogh,zynde die tot fębrik der
# met ongeloofelyke fabelen vermengt zyn, aanfhouweren, die tot meerder beveiging
defiel en in geenen deele overeenkomen met de der plaets gemaekt. Op den Ooſtkant van't
we Schry-overoude Griexe of andere heilige Schry Paleis is na eene wydie van vier bunderen
" veren, is op deze aentekeningen luttelſtaet lants een bergh, genaemt #9. pariAixò , of
te maken.

Koninglyke bergh, waer in de begraefplatiºn

Dit zoo zynde, verbeelde ik my, be der Koningen Lyn.(b)
houdens het oordeel van geleerde luiden, Hier dientallereerftaengemerkt tewor

Gevoelen echter vaſtelyk, dat de uiterlyke geſtalte den, dat, een tydt van 2ooo jaren ver
des Schry-van Chilmenar, de ganſche gelegenheit, loopen zynde, ſedert Alexander de Groo
vers
de merken van 'tgebouw,de beelden en hun te dit Paleis in brant geſtoken heeft, niet

gewaedt, de ſieraden en andere hoedanig wonder is, zoo het overſchot dezer puin
heden, met de gewoonte der oude Perſia hoopen en overblyfielen der verniclde gºº
nen, en de beſchryvinge van het zoozeerbe bouwen, niet in alle deelen naeukeurigh
roemde Hof van Perſepolis overeenkomen. met de beſchryvinge van het

gº.
Quy

(a) La Biblioth, Oriental. by het woort Eſterhar
P33, 327.

(b) Vid. ant. Bibl. Hiſtor.lib.XVII.p.m. ed. Hen
rici Steph. 599. ſeqq. & Wech. p. 543. ſeqq.

R

E

I

Z

E

N.

229
overeen
opgeſtelt,
bou, door Diodorus
ſchen krygshandel(d). Dit alles overwo
magh komen. Want wanneer men over gen hebbende, kan ik niet anders begry
weegt den langen tydt, en de groote ver pen of myne gewoonlyke ſchreden komen
andering, die in het ryk van Perſie van ten minſte overeen met het verhael des
Alexanders tydt af tot de latere eeuwen

genoemden ouden Schryvers. Het welk

toe voorgevallen is, en hoe na zyn doot tot geen kleen bewys dient, dat het over
zyn Veltoverſte Perſie als Koning erfelyk blyfſel van Chilminar een en 't zelve zyn
geregeert heeft, hoe de Parthen het ver moet met dat van het Perſepolitaenſche
overt, hoe de gebore Perſianen onder Ar Hof. En van geene andere gedachten is
taxerxes ten tyde van Alexander Severus de beroemde Iſaacus Voſſiusgeweeſt in zy
het zelve herwonnen en langen tydt be ne aenmerkingen over PomponiusMela(a).
heerſcht hebben, en hoe eindelyk Maho Ook zegt Ptolemeus (f) Alexandriner,

mets afkomſt dit ganſche lant en Koning een out Lantbeſchryver, dat Perſepolisin
ryk overweldigt, en onder zich gebragt de hoogte, namelyk van de linie af tegens
heeft, zoo is licht te denken, dat door

het Noorden, gelegen is geweeſt op 33

het gewelt van zoo veele oorlogen, ſtorm graden, en zo minnuten. Strabo, Ste
winden, aertbevingen, en andere rampen phanus, Ammianus Marcellinus, en an
des tydts, veele ſtukken van dit prachtigh deren, noemen Perſepolis wel, maer zwy
gebou, verwoeſt, of vergaen , of met gen geheel van de gelegenheit. Salma
aerde bedekt geworden zyn. Ja veel eer ſius is van gevoelen, dat Ptolemeus, en
is te verwonderen dat nogh in onze tyden zyn uitſchryver Ammianus van Perſepolis
volgens de beſchryving van Don Garcias geſproken hebben, als zich verbeeldende

de Silva Figueroa in zyn Gezantſchap van dat het nogh in wezen was, daer volgens

Perſie (a) zoo veel merktekens gevonden Zyne meening in hunne tyden geen over
worden, die met de beſchryvinge van Dio blyfſel meer daer van gevonden wiert, als
dorus Siculus en andere oude Schryveren hebbende Alexander zoo wel de ſtadt als
overeenkomen, dat men niet behoeft te het kaſteel verbrant (g). En van geene

twyffelen, inzonderheit als men hier me andere gedachten ſchynt Curtius geweeſt
de vergelykt myne aftekening, of dit te zyn (h). Het zy dan dat de #
Tchilminar , Chilminar of Xilminar is het nen en Grieken na Alexanders doot Perſie

ware overblyfſel van het vermaerde Perſe weinigh bereiſt hebben, of dat de ſchrif

politaenſche Paleis, door Alexander ver ten der genen, die iets van Perſepolis in
woeſt.
later tyden te boek geſlagen hebben, met
Vervolg

Diodorus Siculus zegt op de bygebrach

veele andere verloren zyn ; nogtans blykt

der aente

te plaets, dat tegens het Ooſten ontrent uit het eerſte boek der(ſ) Machabeen, en

kening

vier bunderen lants van het Kaſteel af de

van Dio

dorus Si
culus.

by Joſefus(k), dat ten tyde van Antiochus,
Koninglykebergh is, waer in men de Ko gebynaemt den Edelen , Perſepolis, of
ninglyke begraefplaetſen vint. Dit zelve naer de oude Perſiaenſche ſprake Elimais,
verhaelt nevens my de Spaenſche Gezant als een ſtadt bekent geweeſt is, het zy A
in de beſchryving van Chilmenar 5 uitge lexander, dat my naeſt voorkomt, de ge
zondert dat de tuſſchenwytte iets van den heele Koninglyke hofſtadt niet verdelgt
Griexen Schryver ſchynt te verſchillen. heeft, het zy ze na het verdelgen eeniger
Dogh hoewel de Latynſche Overzetter mate herſtelt is (l). En om de waerheit
( dat ik in het voorbygaenaenroere) meent te zeggen, ik zie geen reden, waerom
dat vier plethra of bunderen 4oo voeten men minder geloof zou geven aen de on
uitmaken, zoo is het wel te denken, dat regelmatige boeken der heilige Schrift, en
het geene gemeene Roomſche of Griexe aen den Hiſtoriſchryver Joſephus, dan aen
voeten geweeſt zyn. Want hoewel een den eenen of den anderen Heidenſchen

onbekent Schryver, by Salmaſius aenge Schryver, dewyl bekent, en niet te we
haelt (b), zegt dat het Griexe woort wA4 derleggen is, dat de Joden na de Babilo

6ecy by de Romeinen betekent heeft een niſche gevangeniſſe overal verſpreit zyn
ſtuk lants, beſlaende in het vierkant hon geweeſt, en eenigen van hun nadentydt
dert voeten, zoo in de langte, als in de van Alexander, ja ik zou wel durvenzeg
tot onze tyden toe, in Perſie gewoont
breette: zoo is echter wel waer te nemen gen
dat de Koninglyke voet, by de Grie hebben.
ken Philetaerius genoemt, zeſtien duimen Dit alles envenwel niet eens vaſt geſtelt Bewys uit
langh geweeſt is. Het welk dezelve Sal zynde, zoo blykt nogtans genoegh uit de de beel.

maſius (c) beveſtigt. De geleerde Lipſius wapenruſting,
-

ge: #

CCIU C

d
n ſieraden

en
enden
'#
ſieraden.

oordeelt dat een wagºpov niet veel minder

geweeſt is dan een jugerum agri Komani,
of een bunder lants naer de Roomſche maet

(d) l. v. Dial. 1 1. ſub finem.

(e) ad Melam.de ſitu orbislib.111. c.8. pag. m.379.

gerekent. Men kan hem hier over na- ifyvid lib, vic, ſub finem p. m. 174.
zien in zyne verhandelingh van den Room- | (g) Vid. Exercitat. ad Solin. p. m.1226. & 1228.A.
(h) lib. v. c. 23.
a) pag. 144. ſeqq.

# ##

Plin.

(!) ad Sol. p. 582. ſeqq. & P. 684 ſeqq.

-

y

(i) c. 6. v. 1. ſeqq-item. c. 9. Y. 2.
(k) lib. XII.

(l) Vid. Bochart. Geogr. ſacr. l. 11. c. 1o. &s.
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andere hieroglyphifchebeelden van Tchil geheele beſtek van den trap een triomf ver.
minar, dat het een oud Perſiaens Ko toonde, dat evenwel met de Perſiaenſche

ningklyk paleis,ja dat van Perſepolis moet manier ganſch geene overeenkomſt heeft,
geweeſt zyn. My luſt dit verder kortelyk Want Xenofon zegt (e) met duidelyke
aen te toonen, en myn zeggen te bevefti woorden, nadat hy Cyrus offerhande te
gen met de getuigeniſſen der ſchryveren, Babilon verhaelt hadt, dat alle de Per
die daer van gewagh gemaekt hebben.
ſiaenſche Koningen, als ze in het open
Gewaedt De toeruiting dan, die op den trap ge baer verſchenen, Cyrus in zyne manier
der Per- vonden wort, is half Perſiſch en half Me van kleedingh hebben nagevolgt, behal

º#, diſch. De kleeding der oude Perſianen was

ven alleen als er geen offerhande te doen

" van leder, omgort ook met ledere banden, was, ook geene beeſten nagevoert wer
waer van Herodoot (a) ook gewagh maekt. den. Want men weet dat de Perſianen
Maer dit gewaedt is na Cyrus tydt zeer wel paerden aen de Zon, en oſſen aen

verandert. Het is kennelyk dat ten tyde de Maen opofferden , dat ook in ge
van Xerxes, toen hy de Grieken beoor bruik is geweeſt by de oude Etiopiers.
loogde , de Perſianen aengedaen waren De paerden namelyk verbeelden de ſnel- º:
met dezelve ruſting en kleedingh die nu heit van den loop der zonne, gelyk de:
nogh aen de beelden op de trappen gezien oſſen den antbouw, waer van de beſtie-pa
wort. Zy hadden op het hooft hoeden ring der Manetoegeſchreven wert. Hier gebe
van maexel als de Tiara is. Om het lyf ontrent is licht te halen by Xenofon, (f) º:
ze rokken, die van yzer als de Heliodoor, (g) en Ludovicus FeburiérìÉ
viſſchobben in een gevoegt waren. De Evenwel omdat aen de trappen niet kent.
broeken waren toegebonden by de ſcheen alleen paerden en oſſen, maer ook kame
beenen. In plaets van eenen ſchilt, droe len, ezels en rammen verbeelt worden,

†.

genze een Gerra , dat is, eenige ledere neig ik, behoudens het gevoelen derge

touwen op de wyze van een ſchilt in een leerden, tot die gedachten, dat dit geheele
gevoegt. Welk tuigh de Romeinen na werk van den trap het feeſt van eenen Ko

derhant een Spaenſch ſchilt genoemt heb
ben. Hier by droegenze pylen, die hun
van boven het lyf afhingen, korte pieken,
groote boogen en ſchichten van riet. Op
de regterzyde op de heup haddenze pon
jaerden in de ſchede hangen. Welke
wapenruſting van de Meden afkomſtigh
is.

ninglyken geboortedagh verbeelt. Want
op zulke dagen werden aen den Koningh
vccle paerden, ezels» kamelen, oſſen,
fchapen, en harten, als offerhanden aen
gebragt, en geheel gebraden voor zyn
tafel toebereit.

Atheneus (i) breit zich

wytloopigh hier over uit : tot wien wy

De Ciſſiers, een volk van Perſie, den lezer verzenden.

.

drocgh in den zelven
in de plaets van
Tiaraas myters , als blykt by den zelven
Herodoot. (b) De lange rokken zonder
ploien waren Stolae Perſicae, waer van be
richt te vinden is by Caelius Rhodiginus. (c)
Cyrus nu meeſter van Aſie geworden heeft
de koſtelyke rokken, die geplooit waren,
voor de grootſten des Ryx ingevoert.
Want toen hy Babilon bemagtigtheb
bende zyn eerſte offerhande deet, deelde

Dat er in dezen ommegang luiden voor
aengaen, die eene Tiara of kroon dragen,

betekent een out gebruikt afkomſtigh al
van Cyrus, in wiens tydt de voornaemſte
Heeren genoemt by hen •AEquales, zoo wel
by offerhanden als gaſtmalen met kroonen
op het hooft verſchynen moſten, omdat
men meende dat

§: aen de Go

den gedaen hun aengenaemft waren, als

de offeraers op het heerlyxte uitgetreken

hy Mediſche kleederen onder de Perſianen verſchenen. Men keere weder tot Xeno

uit. Sedert welken tydt de Perfianen eerft fon. (k)
hebben begonnen Mediſche kleederen te De ſchaeltjes, die men hen ziet dragen,

dragen. De getuigeniſſe hier van verſchaft zyn naer allen ſchyn met allerhande wel
ons Xenofon, (d)
riekende kruideryen, inzonderheit van
Groot be- De trap, waer aen de beelden zyn, Mirre, gevult gęweeft:dewyl de Konin

verichaft ons het voornaemfte bewys dat gen van Perſie daer mede vermaekt wa
#n Chilminar het oude Perſepolitaenſche Ko ren, zoodat ze die zelfs van hunne onder
trap.
ninglyk paleis moet geweeſt zyn. Want danen wel tot een geſchenk ontſingen, als
al het gewaedt en toerufting, die met de uit den aengehaelden Atheneusblykt. ()
Perſiaenſche van latere tyden geheel ver De gemelde Spaenſche Gezant laet zich
ſchilt, toont dat deze trap al geweeſt is voorſtaen dat het beeſt aen den trap, dat
ten tyde der eerfte Perfiaenfche Konin van eenen leeubeſprongen wort, hetbeelt
Waſl
gen, ja zelf van Xerxesden grooten. Don
Garcias de Silva Figueroa, Spaenfche af {} l. 3. c. 26.
gezant aen den Koningh Abbaas, maekt f) Xenof. l. c.
hier zulk een verbeelding af, als of het (g) Heliod. Aeth. J. 1o.

Ná

(h) Lud. Feburier ed. Paris. 1629.
(a) l. 1. c. 71.
(b) l. 7, c. 6 1. & ſeqq.
(f) Lećt. antiq. 1. I 8.'č. 29;

(d) Cyropaed, l. S. c. 22.

-

(i) 14. pag- 143. 8. 1. 2. p. 314. ſeqG. edit. H.
Commelin. I 597 .

(k) Cyrop. l. 3. c. 22. &c.
() l. 12. P. 314.
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van eenen os of ſtier is, daer het nogtans
meer met de gedaente van een paert of
Ezel overeenkomt. Maer dit is regt een
merk, of beeldeſpraek, waer
door de ſterkte door deugt overwonnen
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te zoeken, of te ſchuilen in de ſpelonken,

om den brant der zonne te ontgaen: maer
hadden zonneſchermen van nooden, en

dienaren, die ze, waer zy gingen of ſton
den, boven hunne hoofden droegen:

betekent wort. Want de oude Perſianen

De twee figuren gewapent met lanſen, ,
Geplooi
en Egiptenaers hebben onder de dubbel verbeelden de tunicae mantcatae, of lange de
rokken
ken,
die
zoo
wel
der
Me
Mediſche
geplooide
rok
zinnige verbeeldinge van beeſten hunne
grootſte geheimeniſſen verborgen, als uit de Meden als Perſen, die haſtati, of piek den.
-

Heliodorus blykt.(a)
Omdat nu overal de beeſten zich ver

# genoemt werden, gewoon waren
te dragen ten tyde van Cyrus en zyne Na

toonen met hoornen, die hun niet eigen volgeren.

Het hooftdexel ſtrekte hun

zyn, weten wy uit de gedenktekenen der voor hoeden, of myters, gelyk Herodoot(e)
outheit dat door de horens een groote kragt, toont ter plaets, daer hy de kleeding en
ja zelf een Koninglyke magt betekent ruſting van Koning Xerxes, en het Griex
wort. Want men heeft ook aen de Zon leger zeer duidelyk beſchryft. Men voe
en Maen hoornen toegeſchreven. Ja men ge hier Rhodiginus (f) by, om volkome
heeft Alexander den Grooten Dhulkarnam ner kenniſſe der zaken te hebben.

of Tweehoornigh genoemt, als bezitten

De drie beelden, ten deele gebroken,

de twee horens der Zonne, het Ooſten en welker een geſiert is met eenen geploiden

't Weſten, waer over hy heerſchappy Mediſchen rok, en een hooftdexelgemeen
voerde. (b)
lyk genaemt Tiara reflexa, en de kin met
Wat de ſchalen belangt, de gerechtig eenen linnendoek omwonden heeft,verbeel

heit is by de oude Perſianen in zeer hooge den ons eenen Perſiaenſchen Prieſter. Hier
achtinge geweeſt, als uitXenofon (c)blykt: van ſpreekt Thomas Hyde in zyn hiſto
Gerech

zoo dat voor de Koningen en andere Groo rie van den Godtsdienſt der oude Per
ten ſchalen, als de Gerechtigheit verbeel ſen. (g)

tigheit

dende, gedragen wierden. Welke zede

door
ſchalen
verbeelt.

Het beelt dat er gaet, en geladen is met

ook in gebruik geraekt is, niet alleen by eenige offerhande , wil een Perſiaenſch
de oude Grieken, maer daerna ook by de ſoldaet zyn, van hoedanig eenen wy bo
Romeinen.
ven geſproken hebben. Het beelt, dat
De figuren, die in de twee eerſte poor met den leeu vecht, is in Mediſche klee

talen gevonden worden, verbeelden van ding: dogh ik zie het voor een Hierogly
agteren een paert. Van voren hebben ze phiſche figuur aen. By de oude Egipte
ook wel de zelve geſtalte, maer het hooft naers, van welke de Perſianen veele din

ſchynt te zwemen naer dat van eenen Aep. gen ontleent hebben, was de leeu een te
De ſtaerten zyn wel anders als die van een ken van kracht en dapperheit. Hier van
paert, maer ik houde het daer voor dat kan men Klemens Alexandriner (h)nazien.eenleen
dit komt door de ſieraden, waer mede de Het mogt anders een verbeelding zyn van verbeelt.
oude Perſianen hunne paerden oppronk eenen vegtenden Meed of Perſiaen, wel
ten. Om dit zweemſel naer Apen wer ke volkeren hun grootſte vermaek in het

den ze Sfinxen genoemt. En omdat een bevegten van beeſten zochten, als (i)Xe
Sfinx

vogel by de ouden ook dennaem van Sfinx
gevleu droegh, hebben de Grieken, en naer ſchyn
ook de Perſianen, ſomtyts de zelve met
gelt.
vleugelen verbeelt. Zy behelzen ook naer
het gevoelen eeniger Natuurkundigen de
kragt van het vluchtige en vaſte.

nofon in zynOnderwys van Cyrus getuigt.

WaerOnn

De kenners der outheden hebben hun ge

voelen
vry, en kunnen er andere giſſingen
over maken.

Aen het poortaelſtuk, dat half in den
gront ſtaet, ziet men ook Mediſche klee
De zonneſcherm is een out Perſiaenſch ding,gelyk wy by het beelt met den zon
Zonne gebruik, opgekomen na Cyrus tydt, en neſcherm gezegt hebben. Op het venſter
ſ#nen wel, voor zoo veel uit Xenofon(d)te be ſtuk is weder een Perſiaenſch Prieſter in
by de ou merken is,ten tyde van Artaxerxes, broe Mediſche kleedinge, hebbende agter zich

de Pe#ender van Cyrus den tweeden. Want de eenen dienaer in oude Perſiaenſche klee
oude Perſianen onder Cyrus den grooten ding, die met zich eenen bok met eenen

gebruikt.

zich houdende aen de ſieraden en kleeden krommen horen ten offer voert.

De fi

der Meden onderhielden hunne ſtrengheit guur is zeltſaem, naer het gebruik der
van zeden, zonder zich oit tegen de hitte ouden, die, als ze eenige gewyde gehei
der zon, of, guurheit des wints of we meniſſe betekenen wilden, hunne offer
ders te wapenen: tot dat Artaxerxes en handen in verſcheide wonderlyke gedaen
zyn hof zich aen den wyn en welluſten ten afmaelden. Hier van krygt men by
C

overgaven. Toen hielden zy zich niet
vernoegt met de ſchaduwen der boomen
(e) l. 7. c. 61. & ſeqq.
(a) l. 1o.

(b) Vid. Abul-Pharai Dynaſt. VI. pr. p. m. 96.
(c) l. 8. c. 54. coll. l. 1. c. 4. & 12.
(d) l. 3. c. 53. & 55.

(f) Lect. ant. l. 18. c. 21.

(g) c. 3o. p. 369. Fig. 1 1.
(h) 4 Hierogl.
i (i) l. 1.
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Heliodorus (a) wytloopich berecht : ook offerhanden te volbrengen.

Want als

by Pignorius in de beſchryving der Tafel Cyrus met zyn leger tot hulp trok van
Van Iſis.

zynen oom Cyaxares Koning der Meden
Het poortaelſtuk vol beelden betekent tegen de Aſſyries, heeft zyn vader Cam
een Koninglyke hoorplaets, zittende de byſes eerſt offerhande voor zynen zoon
Koning op eenen hoogen ſtoel of troon, en des zelfs leger gedaen. Nadat ook

en hebbende een bankje onder zyn voe Cyrus de Monarchig van Babiloniebemag
ten naer de oude Perſiaenſche wyze. Hier

tigt hebbende naer Perſie trok, om zyne

van is blyk in het boek van (b) Etter, en
by (c) Xenofon. Het eerſte beelt, dat
agter den Koningh ſtaet, is in Mediſche,
het ander in Periaenfche kleeding. Het
derde weder in Mediſche. De lanſen, die

ouders te bezoeken, heeft Cambyſes, na
het by een roepen van de Grooten des

Ryx, een wet ingeſtelt, waer by hybc
geerde dat Cyrus , als hy na zyn doot
Koningh van Perſie zou geworden zyn,
men daer by een ziet, verbeelden de magt zelf in perſoon een offerbeeſt voor zyn
en eendragt des Ryx. Het beelt, dat in volk ſlachten zou , en deze dienſt in af
Perſiaenſche kleeding voor hem ſtaet, ver wezen des Konings door iemant van Ko
toont eenen man, die iets verzoekt. Alle ninglyken bloede verricht worden. Hier

de andere beelden zyn trawanten, die lan van gewaegt Xenofon in zyne Onderwy
ſen en ſchilden dragen in Mediſche klee zing van Cyrus. (ſg)
ding. Zy ſtaen wederzyts als in het ver Wat aengaet de ſlang, daer ik van ge
ſproken heb, het is bekent dat de ouden
ſchiet tegen elkander over.
Op het poortael met het fraei ſieraedt in hunne beeldeſpraek door een half ge
werk ziet men weder eenen Koning of kromde ſlang eenen Koning over zeker
ander voornaem heer afgebeelt, zittende lant betekent hebben : en als ze eenen
opeenen ſtoel in Mediſche kleedinge, dra Monarch van veele landen wilden beteke
gende op het hooft een dexel, dat naer nen, dat ze dan eene ſlang afmaelden, die
eene kroon gelykt. Want zulk hooft ringswyze gedraeit den ſtaert in den bek
ſieraedt droegen niet alleen de Koningen, hielt. Men zie hier van Horus Apolloh).
maer ook anderen, die by den Koningh Hier uit geloof ik vaſt dat dit zweemſel
wel gezien waren. Myn zeggen beveſtigt eener ſlange, dat de Koningh in de hant
Xenofon, tot wien ik mynen lezer weder heeft, den Koningh van Perſie beduiden
wil. Indien iemant egter meent dat dit
wyze. (d)
De onderſte beelden ſchynen het werk geen ſlangh maer een boogh mogt zyn,
niet alleen te ſieren, maer ook te onder zoo is het egter een teken dat hetbehoort
tot de Perſianen, die om zich van anderen
te onderſcheiden tot een voornaem merk-Bogen en

Graf by
Perfepo
lis.

ſteunen. Hun kleeding is de dragt der
oude Perſianen. Het poortael, waer van
men den onderften grontfteen ziet, be
helſt een diergelyke verbeelding.
Het graf by Perſepolis uit eene rots
gehouwen verbeelt eenen Koning, die

teken bogen en pylen droegen. Dit blykt#

ook uit de beelden op den trap, die denE
pylkooker op den rugh hebben.

Perſia

Het beeldeken boven aen, dat ThomaSnen.

voor eenen altaer ftaet, waer op het eeu Hyde voor een vliegent Koninglyk
lichaem, ofcene ziele, die naer den he

wigh vier brant, dat by de Perſianen in
zulk eene agting was, dat zy het zelfs in
oorlogstyden op eenen zilveren altaer met
zich in het leger voerden, als uit de ge
denkſchriften van Q. Curtius blykt. (e)
Het bewaren van dit vier, en te zorgen
dat het noit uitgingh , was betrout aen
de Perfiaenfche Wyzen, die het noit uit
bluſlen, ofdaer moſt een Koningh geſtor

mel ſtygt, aenziet, heeft het zelve ge
waedt en hooftſieraet, als het onderſtaen

de Koninglyk beelt. Strabo (*) verhaclt
wel dat de Perſianen aen de zonneofferen
de de offerbeeſten niet verbrandden, maer

onder zich verdeelden, omdatze meenden
te kunnen volſtaen met de zielen zelveder

offerenden of offerhanden den goden op

ven zyn, gelyk Diod. Siculus getuigt. (f) te dragen. Evenwel kan ik niet van my
De Koning, of dien wy daer vooraen werpen dat hier door miſſchen een ſoort
zien, ſtaende voor den altaer is bekleet van een orakel betekent wort, omdat men
met eenen Mediſchen langen rok, zynde het beeldeken ziet zitten opeenen drievoet,

als gezegt is, gekroont, en hebbende in gelyk te Delfis en in andere plaeffen; daer
zynchant cene halfgeboge langh. . Aen orakels werden uitgegeven, gebruikelyk
dit gebaer van offerentwyffel ik te minder, WalS.
dewyl bekent is dat Cambyſes en Cyrus De beelden aen beide de zyden van het
niet alleen Koningen, maer ook A4agt of graf zyn gekleedt op zyn Médich: en die
Wyzen geweeſt zyn, welker werk was de tuſſchen het ſieraetwerk ſtaen met de han
den om hoogh, op zyn Perſiaenſch.
(a) Aethiop. 1. I o.
(b) Cap. 5. 3%. 1.
(c) Xen. 1. 7. c. 25. feqq.
(d) 1.8. c. 12, 17, 22, 23 & 28.
(e) l. 3. c. 7.

(g)l. I. c. 24. & 1. 8. c. 38. & alibi.
(h) Nicolaii Hieroglyph No. 56, ss. 6c 61.

(f) l, 17.

() Geogr.l. 15, p. 732, ſeq.], edit. Caſaub.

De beeſtekoppen met eenen hoorn Zyn
CIl

R

E

I

Z

E

N.

233
enkele ſieraden, die de Koninglyke magt bergh een grafſtede heeft doen bouwen, daer
of heerſchappye betekenen, gelyk wy zyne vrienden, die ze bezichtigen wilden,
reets gezegt hebben.
van de Prieſters met een lyn naer boven ge
Zon ,

De zon boven den altaer is het merkte trokken werden.

Godtheit
der oude

ken der oude Perſiaenſche godtheit, ge

Perſia

lyk uit Strabo en Curtius blykt.

In Cn,

Alle deze dingen met elkander verge
leken en wel overwogen zynde begrypt

Eindelyk de grootſte beweegreden, men de overeenkomſt van dit Zilminar
die wy hebben om te gelooven dat Zilmi met het oude Perſepolis. Dogh wanneer dit
nar het oude Koningklyk paleis te Perſe kaſteel maghgebout zyn, is niet te zeggen.
polis moet geweeſt zyn, is, dat deze be Want Xenofon (b) verhalende dat Cyrus
graefplaetſen tegens het Ooſten van 't kaſ van Babilon naer Perſie trok om zyne ou
teel in het gebergte, voor dezen het Ko ders te bezoeken, zegt in 't algemeen dat
ningklyke genaemt, gevonden worden. hy zyne troepen achterlatende alleen met
## Grafſtede te Naxi Ruſtan twyffel zyne vrienden naer de ſtadt gegaen is,
ik niet of is gebout van Darius, zoon van wier naem hy niet uitdrukt. Maer het is
Hyſtaſpes, nadien de uiterlyke geſtalte ge waerſchynlyk dat de Koninglyke hooft

heel overeenkomt met de beſchryving van ſtadt Elemaïs naderhant Perſepolis genoemt
Cteſias in zyne Perſiſche hiſtori (a) agter is. De beelden en ſieraden, die men te
Herodoot, en met die van Diodorus Sicu Chilminar of Zilminar ziet , zyn daer na
lus, boven gemelt.

derhant gemaekt door verſcheide achter

De inhout zyner woorden komt hier een volgende Koningen.
op uit: Dat Darius hem op eenen dubbelen
(a) v. excerp. Phot. Segm. 15.ſeu, p. 642. op. He
rodot. ed. Francof.

(b)l. 8. c. 37.

XLI. H. o of T s T U K.

Oirſprong van den naem der Perſianen. Lyſt der Perſiaen
ſche Koningen tot aen Alexander den Grooten.

ONTRENT de benamingenrech en Syriers, luttelgeloof hebben gevonden,

van de oude zaken der Perſianen, Meden,
tenoirſprongh
der
oude
Perſianen
Veren On
zyn de meeſte oude ſchryvers in als zynde lichtgeloovigh , en genegen tot
trent den
Herodoot verhaelt dat de het uitvinden en uitſtroien van ydele ver
naem en groot verſchil.
Verſchil

der Schry

oºrſprong Perſen van outs by de Grieken Knoeiwes, dichtſelen. Want merkende dat de ſchry
der Per
dat is, Cephenen naer Cepheus, zoon van vers, die met opzet verdigtſelen te boek
ſianen.
Belus, Koningh van Aſſyrie, en onder ſloegen, in waerde gehouden wierden,

hen zelfs, ook by de naburige volkeren beeldden zy zich in dat ook hunne ſchrif
A'etafoi, dat is, Arteers zyn genaemt ge ten met gunſt zouden ontfangen worden,
weeſt ; betekenende deze laetſte naem indien ze onder ſchyn van een waerachtigh

naer Stephanus getuigeniſſe by de Perſen verhael dingen vertelden, die ze noit ge
zoo veel als Helden. (c) Maer toen nader zien of gehoort, maer enkel uit inbeelding

hant Perſeus, zoon van Jupiter en Danaë,
in huwlyk tradt met Andromeda, eenige
dochter van Cepheus, en hier uit eenen
zoon won, dien hy den naem van Perſes
gaf, en die zynen Grootvader Cepheusin
het ryk volgde, nam dit volk naer de ge
tuigeniſſe des zelven (d) ſchryvers den
naem van Perſen aen. Hoewel Strabo(e)
niet t'onrecht de ganſche hiſtorie van Per
ſeus onder het getal der fabelen ſtelt, en
ons tot waerſchuwinge bericht, dat de
oude Griexe ſchryvers verhalende den
oorlogh van Cyrus met de Maſſageten van
die natie niets zekers voortgebragt hebben,
zoodat ze ook in hunne gedenkſchriften

van eenige kenniſſe voortgebragt hadden.
Ja men zou veel eer Homerus, en Heſio

dus, als ze van hunne helden ſpreken, of
zelfs den Treurſpeldigteren gelooven, dan
Cteſias, Herodotus, Hellanicus en andere,
die dezen wegh ingeſlagen hebben. (f).
Evenwel is dit niet in het algemeen, maer
met onderſcheit van de oude zaken der

Perſianen, en niet van de nieuwer tyden
te verſtaen.

Want nadat de Perſen de

Grieken, die Aſie bewoonden, onder

hun magt gebragt hadden, en met de
Europeers der zelve natie zware en bykans

geſtadige oorlogen voerden, zyn zy hier
door zeer onder hen bekent geworden;

waer van Strabo (g) breede getuigeniſſe
Beeft.

G

(c) Vid. auêt, de verb. & Pop. ſub voce Arraia.

(d) Vid. Herodot.lib. v11. c. 61. Confer. Steph.ſub
voce wip zat en zaaduiet.

[*] l. x. Geogr. p. m. 487.

[f] Vid. lib. x 1. p. m. 5o7. ſeq.

igl lib. xv. p.m.735. ſeq. edit. Pariſ. Iſ Caſauh.
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In de bladeren van het (a) oude en geſchreven zyn, zeer dikwyls gebruikt
Nieuwe Teſtament worden de Perſianen wordt.

Elam, of Elamiten genoemt. De Joden, | Ontrent de Koningen, die voor Cyrusya:
en wel byzonder onder hen Joſephus, zeg-in Perſie geweeſt zyn, verſchillen de ver-dit en
gen duidelyk dat de Perſianen van Elam, halen der oude Griexe en andere fChry.“
zoon van Sem (b) hunne afkomſt rekenen. yº geweldigh veel van elkander. He

(c). En my dunkt waerſchynlyxt dat de rodoot en de meeſte andere voornaemſte
oude naem der Perſianen hier uit geboren ſchryvers altemael zyn wel van gevoelen
is. Want het is der aenmerkinge waer- dat de Perſiaenſche Koningen afkomſtigh
digh, dat de acngetogeſchryvers telkens zyn van den boven genoemden Perſeus,
de Elamiten of Elam by de Meden, en maer in de orde zyner nakomelingen ko
zelfs de Parthen voegen, en dat met recht, menze geenszins overeen. Herodoot (!)

dewyl het naburige volkeren waren. Ook zegt dat de Paſargaden het voornaemſte
een volk onder de Perſianen uitmaken, waer
Aſiaen, (d) en Plinius een Europeer, en onder ook de afkomſt en verwantſchap
Romein van geboorte (e), de volkeren,by der Achemeniden gevonden wort, uit
hen genoemt Elymai, en hun lantſchap, welke de Koningen der Perſen geſproten
zelfs in Perſie geplaetſt hebben.
zyn. Zoo leid ook Xerxes de Groote,
kan niet ontkent worden dat Strabo

Maer deze naem van Elamiten

fchynt, Koning van Perſie, zyn geſlacht van eenen

voor het grootſte gedeelte verandert te Achemenes af naer het verhael van Hero
zyn geworden in dien van Perſen ten tyde doot (l). En Stephanus (m) meent dat hy
van Cyrus. Want deze laetſte nacm ſchynt geweeſt is een zoon van Egeus, Vader
zynen oirſprongh te hebben van het Hºlyan Thcfeus en Medea ; daer in tegenderl

breeuſch woort Paras, of het Arabiſch een ander (n) ſchryver het daer voor hout,
pharas , dat een paert betekent. Uit dat hy geweeſt is een zoon van Perſes,
Xenofon (f) blykt wel dat van outs by de zoons zoon van Perſeus en Andromeda.
Perſen naeulyx een paert te zien was, niet Dogh daer is by de Grieken zoo wel als
alleen omdat de paerden in Perſie bezwaer- by de hedenſdaegſe Perſianen zulk eene
lyk onderhouden, maer ook om de bºggºmergeing van tegen elkander ſtrydende
tigheit des lants byna niet konden gebruikt verdigtſelen, dat er niets met eenige ze

worden. Dogh nadat Cyrus den Koningh |kerheit van te zeggen is. Want de eerſte
van Aſſyrie nevens zyne bontgenooten ſpreken elkander telkens tegen, en deze
overwonnen had, heeft hy naer den voor- maken de eerſte reex hunner Koningen,

gangh der Meden en Hircaniers, uit de by hen genoemt Piſchad zoo talryk, dat
Perſen, die onder hem ſtonden, een le-|ze daer onder begrypen alle de Koningen
ger van ruiters opgerecht, gelyk de zelvelder Aflyriers , Chaldeen, Babiloniers,

Xenofon verhaelt (g). Van dien, tydt af Meden, en Perfen, gelyk de Heer Her,
hebben de Perſianen hunne kinders van bolet (o) wytluftigh toont. Ook is wel
hun vyfde tot hun vyfentwintigſte jaer te gelooven dat alle deze verwarring ont
toe in het ryden te paerde, in het ſchºlaen is uit het quaed begrip der ſchry

ten van pylen, en in het ſpreken van veren, die de verſcheide oppermagtender
waerheit geoeffent, zoowy Herodoot (b) Aſſyriers, Meden, Perſen, en anderen
gelooven. Dus betekent ook het Ara- niet wel onderſcheiden hebben.
biſch woort Pharis eenen ruiter, en te ge-| Men ſtelle dan vooraf vaſt, dat de Aſſy deAſſyriers,
eert:

lyk eenen Perfiaen, dat door den geleer-|riers onder Nimrod en zyne navolgers, monit
en Bochart()isaengewezen welk woort de eerſte zyn geweeſt, die het opperſtechenyım

de Grieken naderhant wá?s zº, dat is, Per-gebiet in Aſie bezetten, en zoo wel de Afi:.
ſen, vertaelt hebben. Hieruit is het ge-|Meden als de Perſen onder hunne magt

beurt dat noch Mozes, noch de ſchryver gehadt hebben. Dit getuigen de geloof
van de boeken der Koningen, noch E- waerdigſte oude Griexe, Joodſche, en

ſaias, nogh Jeremias den naem van Perſen Chriſtelyke ſchryvers uit eenen mondt.
genoemt hebben, omdat die, als gezegt Waerom niet noodighis dit hier terplaet

is,
van een nieuwer eeu was: daer hy infe met verdere blykèn te bewywen. Het
tegendeel by Ezechiel, en Daniel, die ten zal genoegh zyn dat wy aentoonen dat
tyde van Cyrus geleeft hebben, ook in Arbaces een Meder van geboorte, nadat

de boeken der Kronyken, en Eſdras, hy Tonoſconcoleros, byde Grickenonder
Nehemias, en Eſther, die na Cyrus tydt|den naem van Sardanapalus bekent, ge
dwongen had zich in zyn eigen paleis met
(a) Eſai. c.xi. Ý. I 1. Jerem.c.xxv. Ý. 25. Aćtor. Zynę Wyven te verbranden, het ryk der
c. 1 I. X/. 9.

Meden opgerecht heeft.

Dit getuigt
Eule

(b) Gen. x, 22.

(c) v. Ant. Judaie. !. 1. c. 7.
(1) Lib. xi. p. m. 22. 24. lib. xv. pag. 732.
(e) Lib, v 1. Hiſt. Nat. c. 25. 26. 27. & 34.
(f) Cyrop. l. 1. c. 11.

(g) l. 4. c. 15 ſeqq.
§
I. I. c. 136.

(i) Phaleg I. 4. c. 1o. fub finem,

(k) 1. I. cap. 125.
(l) l. 7. cap. II.
(m) Sub voce A'xtueria.

(m) Auétor Etymol. magni.

(o) dans la Bibl. Oriental. p. 243. ſub voce Ca
jumarath, S. p. 7o3. ſub voce Piſchdad.
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Euſebius (a) : en het wort verder uit de de navolgers van dezen Arbâces tot Dejo
oude ſchryveren, die door de langdurig ces toe, van wien wy hier na zullen ſpre
heit destydts verloren zyn,bekragtigt by ken, alleen voor Rechters zyn gerekent
Diodorus Siculus (b). Atheneus alleen ver geweeſt , welk gevoelen met dat van (k)
haelt (c) dat Sardanapalus van zyn Ryk Herodoot zeer wel overeenkomt: hoewel

berooft zynde , in hoogen ouderdom Euſebius van Diodorus zoo in het getal, als
overleden is, en brengt verſcheide graf de namen, verſchilt, gelyk uit deze lyſt na
ſchriften van hem by, waeronder ook dit derzal beſpeurt worden. De tweede is dan

is: Sardanapalus, Anacyndaraxis zoon, heeft
Anchiale en Tarſus (twee ſteden in kleen

II. M A N D AU C E S,

Aſie) op eenen dagh gebout. Eet, drink,
ſpeel. Alle de overige dingen zyn niet een zoon van Arbaces. Diodorus getuigt (!) Mandau
zier waerdigh. (d) Dogh de eerſte meening dat hy Aſie L. jaren geregeert heeft. Eu-ces.
word wel meeſt gevolgt, zoodat men met |ſebius noemt hem niet. Maer Diodorus
Euſebius geruſtelyk voor den eerſten Ko heeft alles uit de oude Perſiaenſche ſchrif
ningh der Meden en Perſen van den eerſten ten, door Cteſias ten tyde van Artaxerxes
oirſprongh ſtellen magh
Macrochir verzamelt, en nu al langh ver
loren, aengetekent en ons nagelaten. Van
I. A R B A C E S.
zyne daden vint men niets beſchreven.
Arbaces.

Hem volgde in het Rechterampt of re
Want als Sardanapalus, de dertigſte Ko geringe
ning van Aſſyrie na Ninus, of, als ande
ren willen, na Nimrod, zich aen de vad

III.

S O S A R M U S.

ſigheit, verwyftheit, en welluſten over
gegeven had, heeft deze Arbaces, een voor Dezen naem geven hem Euſebius en Dio-Soſarmus.
naem en verſtandigh man onder de Me dorus. Beide getuigen zy dat hy dertigh
den, ook veltheer des Konings, tot wiens
dienſt hy jaerlyx met zyne troepen naer
Ninive trok , op aenraden van Bcleſis,
Veltoverſten der Babiloniers, een groot
ſtarrewikker, die hem een goede uitkomſt
voorzeide, eene zamenzweringh gemaekt
tegen den Koning, en onder belofte van

vryheit de Meden, Babiloniers, ja zelfs
de Perſen en Arabiers tot helpers verkre
en. Hy trok dan driemael op tegen
en telkens geſlagen en ver

#

jaren geregeert heeft. Volgens (m) Dio
dorus is na hem in de regeringe gevolgt
IV. A RT I A S of A RT Y KA S.

Dezen noemt Euſebius (n) Medidus. Men Artias.
vint in de hiſtorien weinighgewagh vanzy
ne daden. Dezelve Euſebius (o) zegt dat hy
veertigh, en Diodorus dat hy vyftigh jaren
# heeft. De laetſte getuigt ook dat
em in het gebiedt gevolgt is

wonnen heeft hy eindelyk hem , weder
in weelde en welluſtigheit verzopen,ſchie

V.

A R BI A N E S.

lyk en onverwacht overvallen, tot in zyn
hof gejaegt, en in dien noodt gebragt, Het ſchynt dat deze twee en twintigh Abianes.
dat hy zich, als gezegt is, in het vier ge jaren geregeert heeft, en dezelve is,
Sardana

worpen heeft.

palus

Bactrianen niet weinigh geholpen heeft. zegt dat hy ten tyde van Ezechias en

over WOIl

Sardanapalus dus van het leven berooft Manaſſes , Koningen van Juda dertien
zynde, is Arbaces van alle de genoemde jaren langh de Beſchermer der Meden
volkeren voor Koningh verklaert, gelyk geweeſt is.
klaer te zien is by Diodorus Siculus (e) en
De ganſche tydt van Arbaces af tot het
Herodotus (f). En Euſebius (g) wil dat dit leſte jaer toe van Arbianes begrypt volgens
eſchiedt is ten tyde van Uſias,of, gelyk de rekening van Diodorus 174, en volgens
hem noemt, Ozias, Koningh van Juda, die van Euſebius maer 1 11 jaren, in het

InCIl,

Waer toe de afval der dien Euſebius (p) Cardiceas noemt , en

#

en Pekah of Phaceas Koningh van Iſrael. midden van welken tuſſchentydt deze zegt
Hy voegt er by dat Arbaces XXVIII ja (q)dat het Ryk der Chaldeen of Babiloniers
ren geregeert heeft, dat Diodorus (h) ont verre boven andere uitgeſteken heeft,
kent, dryvende dat zyn Ryk maer XXII ſchoon die ook hunne eige Koningen had
jaren geduurt heeft. Maer men moet hier den. Of nu de Perſianen in dien tydt
by aenmerken dat volgens Euſebius (i)alle hunne eige Koningen gehadt, of onder
het gebiet der Meden geſtaen hebben,
(a) Chr. part. pr. p. m. 23 ſeq. & part poſterior.
p. 1 1o ſeq. edit. Scalig.
(b) Lib. 2, p. 109. edit. Wechelian.

kan met geene zekerheit gezegt worden,
Gg 2

de

(c) v. ex lib4. Clitarchi de Alexandro. Deipnoſoph.
lib. 12. p. m. 43o.

(l) l. 1. cap. 9 6.

d) vid. l. 12. p. m. 529. ſeqq.
Lib. cit. p. 1 1o uſq-ad. p. 115.
(f) Lib. 1. c. 95.
(g) loco citato.
h) p. m. 1 18. ed. Auber. ſ Francof.

(l) loco citato.
(m) pag. 1 19.

# loco citato.

(4) v.Diod.Sic. P.174. Eufeb. P. 1.24. P.2, pag. 111.

#

(n) P. 1. Chr. pag. 25. Poſter p. 115
(o) P. 1. p. 25. P. II., pag. 1 15.
(p) P. 1. pag. 26 en B. II. p. 1 18

º
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dewyl men daer niets van aengetekent

Deze Arſaeus, Artaeus, of Dejoces is

vint. Indien het ook al waer is, dat ze hun de eerſte Monarch over de Meden volgens #
ne cige Regeerders gehad hebben, zoo Herodoots getuigeniſſe geweeſt. Zoo º

blykt echter uit de ſtukken der beroemſte hy Koning wert , fielde hy lyfwach-:
ſchryveren, dat ze tot op Cyrus toe on ten aen , en in, dat niemant voor denden,

der de magt der Medengewceſtzyn,gelyk Koning verſchynen, macr, zoo hy iets
het vervolg verder toonen zal. Na Ar te zeggen hadt , dat door eenen mid

delaer zou verrichten. Hy beval ook dat

bianes volgde

niemant in tegenwoordigheit des Konings
VI.

A R S A E U S.

lachen of ſpuwen zou, omdat dit afſchu
wclykwas vooralle menſchen, maervoor
Arſaeus. Anderen geven hem den naem van AR namelyk op dat die hem dagelyx Zagen,
TA EUS: welke nacm, gelyk wy bo en met hem opgevoedt werden, niet
ven uit Stephanus getoont hebben, naer te gemeenzaem met hem worden, en
allen fehyn by de oude Perfencenen Helt hem lagen leggen mogten , en dat dus

betekent heeft. Deze ſchynt dezelve te de perſoon des Konings van andere moſt
zyn, dien Herodoot, Eufebius, en an onderſcheiden worden. (c). Deze maniere
deren Dejoces noemen. De eerſte verhaelt van doen heeft naderhant ook Cyrus in

S"
zwering (a) dat hy een zoon van zekeren Phraortes gevoert, zoo als by Xenofon te zien is
# geweeſt is, en door zyne wysheit in het (d). Volgens Herodoots getuigenis ( )
ſodas, ſpreken van recht in de wyken, zulk cene heeft hy ſtrenge gerechtigheit geoefent,
-

-

-

genegenheit by zyn volk gewonnen heeft, en veele ſterkten in Medie, en wel by
dat hy met eenparige fteminentot Koning zonder de Hooftſtadt Ecbatana gebout,

gekoren is. Diodorus zegt dat ten tyde met welk gevoelen Euſebius (f) overeen
van dezen Koning de Meden met de Ca komt. Macr Diodorus zegt dat Semir
duſierseenen zwaren oorlogh gevoert heb mis, alszc in de ſtadt Ecbatana, in cene
ben, wacr tocgelegenhcit, meent men, ge |vlakte van Medie gelegen, gekomen was,
geven had Parſodas, een Perſiaen van ge een Koninglyk paleis op die plaats heeft
boorte. Deze was wegens zyne dapper laten bouwen, en dat al ten tyde van Ar
heit en vertant in groot aenzien by alle baces het Koninglyke hof van Medie te
menſchen, ook lick en waerdt acn den Ecbatana geweeſt is. (g). Hier uit zou
Koningh, die zynen raedt verre boven blyken dat die ftadt al langh voordentydt
dien van anderen ſtelde. Maer deze zelve van Dejoces geſtaen hadt. Dogh dit kan
man , gelyk de menſchelyke dingen wif ook wel zoo verſtaen worden, dat Ecba
felvalligh zyn, van den Koningh in ze tana wel ten tyde van Semiramis eeneftadt

kere rechtspleging beledigt zynde, is met met een Koninglyk paleis verzien, maer
drie duizent voetknechten, en duizent nogh niet byzonder groot, of met muren

ruiters tot de Caduſiers overgeloopen,
onder welke zyn zuſtcraen eenen der voor
naemſte heeren getrout was. Zyn aſval
ſleepte ook anderen mede, die hier toe
door hem waren acngezet. De Koning
Artacus hem opkomende met een leger

omringt geweeſt is, en dat Dejoces dezel
ve naderhant vergroot, verſiert, en met

hooge en ſterke muren omcingelt heeft,
gelyk Herodoot die duidelyk dusbethyft.
Deze Dejoces of Arſaeus heeft naerdemee

ninge van Diodorus (h)veertig, naerdievan

van agtmael hondert duizent mannen is Herodoot () drie en vyftigi, of naer die

geheel geſlagen, zoodat er vyftig duizent van Eufebius (k) vier en vyftigh jaren ge
mannen gedoot, en de overige terugge regeert. Hem volgde in 't ryk zyn zoon
dreven wierden, fchoon hy maer zoððoo
man onder zich had. Door welk geluk, VII. ATYNES of PHRAORTES.

en blyken van dapperheit, zyn agtingh
zoo zeer is aengegroeit, dat hem de in Den eerſten naem geeft hem Diodorus (!). Atyra
woners tot Koning verheven hebben. De Dogh Herodoot, Euſebius, en anderen

Haet der hoon evenwel by de Meden ontfangen noemen hem Phraortes. De twee eerſte
Kaduitslagh zoo gewortelt in zyn hart, dat hy ſchryvers zeggen dat hy 22 jaren heeft ge

# zynen navolger deet zweëren, dat hynoit

regeert: de laetſte alleen (m) met eenige

den haet tegen de Meden zoude afleggen, nieuwe, dat hy het ryk 24 jaren bezeten
hem toewenfchende, indien hy oit vrede heeft. De meeſten zwygen van zyne da
met hun maekte, dat zynganſche geſlacht den.

Herodoot alleen vertelt dat hy de
Per

met alle de Cadufiers ten gronde toe mogt;
uitgeroit worden.

Van welken tydt af

de Caduſiers eenen geſtadigen haet tegen
de Meden gedragen, noch oit hunne Ko
ningen hebben willen gehoorzamen tot dat

..

(c) Cyrop.
vid, lib.1.cit.
9s. ſeq.].
(d)
8. cap. 5.o.
qq
(e) vid. loc. cit.

Cyrus de monarchie tot de Perſen heeft

'f) P. J., shron. p. 27, & P. II. p. 1 19.
(g) vid. lib. c. p. 101. Coll. p. 113.

overgebracht. (b)

(h) l.c. p. 119.
(i) l.c. cap. 1 c2.
(l) vid. I. c.

(a) I. I. c. 96 ſeqq.

(l) vid. l. c.

(*) vid, l. 2. P. m. 119.

(m) P. I. p. m. 27. & P. II. p. 12r.

R

E

I

Z

E

N.

237
Perſen en andere volkeren onder zyne ning in plaets van wiltbraet op, nemende
heerſchappy gebragt, en het oppergebiet
in Aſie verkregen heeft : maer dat hy,
wanneer hy zich het overſchot der ver
maerde Aſſyriers, die in Ninus of Ninive

hier op aenſtonts de vlucht naer Alyattes
Koning der Lydiers, Vader van Kreſus.

Deze magtige Vorſt nam hen onder zyne
beſcherminge, en weigerde hen te leve
woonden, onderwerpen wilde, met het ren in handen van Cyaxares, die, zoo
grootſte gedeelte van zyn leger in het 22 dra hy merkte met welke diſchgerechten

jaer zyner regeringe gebleven is. (a). Hem men hem onthaelt hadt, hen vervolgde,
en opeiſchte , en by weigering Alyattes
den oorlogh aendeed, die vyf jaren duur

volgde in 't gebiet

VIII A RT IBAR NA S, AST I de. Maer deze zonnezwym zich vertoo
BARA , of CYAXA RES.
nende, werden de Koningen hier door
zoo ontzet, dat ze aenſtonts vrede maek
Artibar
IldS.

Ten tyde van dezen zyn de Parthen van ten, en den zelven door een huwelyk
de Meden afgevallen, zich onderwerpende tuſſchen Arena, dochter van Alyattes, en
aen de Saken, die eene Vorſtin, genaemt Aſtyages, zoon van Cyaxares bekragtig
Zarina, tot Koningin hadden: waer over den. (b) Dezelve Cyaxares heeft ook,
langen tydt oorlogh tuſſchen deze twee nadat hy geheel Aſie, zoo verre het over

volkeren geweeſt is tot dat eindelyk de
vrede geſloten is op die voorwaerde, dat
elke party behouden zoude wat zy had,
en zy in onderlinge vrientſchap met elkan
der leven zouden.

de rivier Halys legt, bemagtigt had, de
Aſſyriers geſlagen, en Ninive ingenomen.
Dus verhaelt dit Euſebius (c). Maer He

rodoot zegt, dat, wanneer hy, deze ſtadt

Dit getuigt Diodorus om zyns vaders doot te wreken belegerde,

op de gemelde plaets. Maer Herodoot de Cimmeriers, een volk dat in het Tau
geeft hem den lof, dat hy de dapperſte riſch Cherſoneſus ontrent de Palus AMaeo
van alle zyne Voorouderen geweeſt is, en tis, of zwarte Zee, by onze nieuwe Schry
de eerſte van alle de Vorſten, die de A vers genoemt AMare delle Zabache, woon
ſtatiſche volkeren in zekere Provincien de , (d) van de Scythen onder hunnen
verdeelt, ook de piekdragers, ruiters, en Koningh Madyes uit Europe gedreven,

pylſchieters van elkander onderſcheiden, en tot in Medie vervolgt zyn. De Me
en in goede orde en krygstucht gebracht den ziende hen aenkomen, wilden hen
heeft, daer voorheen alles onder een ge ſtuiten aen den berg Caucaſus, maar ze
mengt en verwart was. Hyverhaelt ook werden zelfs geſlagen, zoodat ze hierdoor
dat deze Koning met de Lydiers oorlogh het opperſte gebiedt van Aſie verloren,

gevoert heeft, en dat de dagh , waer op waer mede hunne vyanden gingen ſtryken,
de veltſlagh geſchiedde, zoo duiſter wiert die 28 jaren langh Aſie tot aen Egipten
als de nacht, welke duiſterniſſe, ontſtaen toe berooft en in hun gewelt gehouden

Oirzaek
dezes

oorlogs.

uit eene bezwyming der zonne, Thales
van Mileten, een der Griexe Wyzen,
zoude voorſpelt hebben.
De oirzaek van dezen oorlogh was de

hebben. Maer eindelyk is het voornaemſ
te gedeelte van dat volk, door Cyaxares
vriendelyk onthaelt, en dronken gemaekt
zynde, om hals gebragt. Op deze wyze

ze: Een oproer ontſtaen zynde onder de herwonnen de Meden het oppergebiet,
Scythen, by de ouden genaemt Pecuarii, en veroverden, behalven het gedeelte van
of Veehoeders, begaf zich een gedeelte Babylon, Ninive, nevens geheel Aſſyrie.
van hun naer Medie, om onderſtant te

Eindelyk is deze Koning, nadat hy 4o
zoeken by Cyaxares. Deze ontſing deze jaren, als men de 28 jaren der Scytiſche

menſchen piet alleen vriendelyk , maer |overheeringe daer by rekent, zoo als He
hielt hen in zulk eene achtinge, dat hy
hun de Mediſche Jongelingen toebetrou
de, om in de Scythiſche tale, en de kunſt
van den boogh te hanteren onderwezen
te worden. Dit volk was gewoon veel
ter jagt te gaen , en deed byna altydt
eenig wilt op, dat echter, gelyk het gaet,
wel eens miſlukte. Het gebeurde dat de
Koning ziende hen op zekeren tydt ledigh
wederkeeren, den ſpot met hun beſtont te

rodoot (e) wil ,

der werrelt overleden.

Diodorus ſchryft hem op de aengetoge
plaets maer 14 jaren regerens toe. Maer
het ſchynt dat hy den tydt van de heer
ſchappye der voornoemde Scyten daer niet

by gerekent, enden zelven maer op 26 ja
ren geſtelt heeft, daer anders, als men er

dien tydt byvoegt , zyne rekening met
die van Herodoot overeenkomt.

Hier

van verſchilt Euſebius, zeggende dat Cy

dryven over de miſlukte vangſt. Deze Bar axares maer 32 jaren geregeert heeft : en
baren geenen ſchimp kunnende verſtaen al wilde men de twee jaren, die hy daer
namen deze ſpotterny voor eenen bitte boven nogh aen Phraortes geeft, daer by
ren hoon hun acngedaen, en om zich hier rekenen, zoo zouden er evenwel geen
Gg 3
4O
over te wreken, doodden in der yl eenen
der Jongelingen, hun toebetrout, ſtaken
vid. Herod. 1. 1. c. 73. ſeq.
hem aen 't ſpit, en diſchten hem den Ko (b)
(c) P. II. Chron. p. m. 123.
(a) vid. l. c. c. Io2.

(d) v. Strabo.lib 2. Pim 1o8 en lib. 11 p. m.494.
(e)l. 1. c. 1o3 ſeqq.
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4o jaren uitkomen. Hem volgde

ling van Sokrates en groot Veltoverſte,
die zelf langh in Perſie gedient heeft, en

IX. ASPADA of APANDA.

kele verdichtſelen zou by een gehaelt heb
ben: hoewel wy anders gaerne toeſtaen,
Dezen noemen de Grieken Aſiyager, of dat hy de hiſtorie van Cyrus door zyne
Aſtyigan naer de getuigeniſſe van Diodo uitmuntende welſprekentheit eenigſins op
rus (a), Cteſias (b) en Euſebius. Deze geſchikt, en dus de waerheit eenige kreuk
laetſte verhaelt (c) dat hy tegen Alyattes, gegeven heeft. Zoo heeft ook zelf Joſe
Koning van Lydie, zynen Schoonvader fus, anders een geloofwaerdigh ſchryver,
geſtreden heeft. Maer de oude Griexe miſleid door de verwarde en weinigh ſa
Schryvers maken buiten het geen verhaelt menhangende verhalen der Joden den
is geſchiedt te zyn onder Cyaxares nergens voornoemden Cyaxares, zoon van Aſtya
gewagh van: # de meeſte (ſchoon ges, gehouden voor dien Darius Medus,
ze in veele omſtandigheden verſchillen ) van wien men gewagh vint in de hiſtorie

hier in overeenſtemmen dat hy door Cy van Daniel (i), zeggende dat hy door hulp
rus overwonnen en van zyn Ryk be van zynen neef Cyrus het ryk van Babilonie
rooft is.
bemagtigtigt heeft. (m) Van dit gevoelen
Men moet dan vaſt ſtellen uit de getui is ook geweeſt Joh. Chriſt. Wagenſeil.

geniſſen der meeſte en beroemſte ſchry (n) By anderen, en voornamelyk by Syn
veren dat deze Aſtyages de laetſte Koning cellus (o) vint men te boek geſtelt dat Na
van Medie

# is, die ook het gebiet bonidus, de laetſte ## van Babilon,

over de Perſen gehadt heeft. Cteſias zegt de Meden en Perſen beheerſcht heeft,
(d) dat hy Cyrus in den bloede niet beſtaen noemende hem nu eens Darius Medus, en
heeft. Maer Herodoot (e), Xenofon(f),Juſ dan eens Aſtyages: waer door Marsham(p)
tinus (g), en meer andere getuigen een miſleit twee Aſtyageſſen , eenen, van

parigh dat hy moederlyk grootvader van wien Herodoot en Cteſias ſpreken, en
Cyrus geweeſt is. Alleen verſchilt Xeno eenen, van wien Xenofon gewagh maekt,
fon hier in van Herodoot en alle de an

verzonnen heeft.

Ook verhaelt Jaco

deren, dat hy den Vader van Cyrus als bus Uſſerius, dat Cyrus na het veroveren
Koningh van Perſie invoert, en breedtop van Babilon, dat ryk aen Darius Medus,
eeft van Aſtyages genegenheit jegens zyn anders genoemt Cyaxaresden tweeden zou
afgeſtaen hebben. (g). Alle deze verſchei
eenen zoon toeſchryft genaemt Cyaxares, de vertellingen dwalen geweldigh af van
die met hulpe van Cyrus en zyne Perſia de allerouſte ſchryveren, Beroſus, Me
men den afgevallen Koningh van Armenie gaſthenes, Herodoot, en andere. Waer
tot rede gebracht, Creſus en de Aſſyriers om geenſins te verwonderen is dat de nieu
nevens hunne bontgenooten geſlagen, en we Perſiaenſche ſchryvers mede zoo ver

# zoon Cyrus, ook dat hy Aſtyages

eindelyk Cyrus na de verovering van Ba wardelyk van hunne eerſte Koningen ſpre
bilon aen de erfprinceſſe, die eenigen
Mandane noemen, uitgehuwlykt, en hem
Medie tot eenen bruitſchat gegeven zou
hebben. (h). Maer Cicero heeft al over

ken. Niet te min kan men uit deze duiſter

heit der verwarringen eenig licht ſchep
pen door hulpe van Beroſus en Megaſt
henes, uit welker langſt verlore ſchriften,

langh geoordeelt dat Xenofon Cyrus niet voor zoo veel deze zaek aengaet, Joſefus
zoo zeer naer de waerheit eener hiſtorie, en Euſebius ons het voornaemſte bewaert

als tot eene afbeeldinge eener wel geregel hebben, indien men hen met Herodoot,
de heerſchappye beſchreven heeft. (i) van Diodorus, en anderen wil vergelyken.
welke meening ook geweeſt zyn Eraſmus, Want vooreerſt is kennelyk uit de woor
(r) byge
Lipſius, Joſef Scaliger, Gerardus Joannes den van Beroſus, door
Voſſius, en de meeſte luiden van letteren, bragt, ook uit die van Euſebius (i) dat er
met welke wy ook voor het grooſte ge een lyſt op te maken is der Koningen van
deelte over een ſtemmen. Alleen ſchynt Babel van Nabuchodonoſor af tot den
ons Scaliger (k) te verre te gaen, ſtel laetſten toe op deze volgende wyze.
lende dat er niet een waer woort in de
I. NABU CHODO NOSOR,
hiſtorie van Cyrus, door Xenofon beſchre die in het 18 jaer zyner regeringe den
ven, te vinden is, en dat zelfs de namen tempel te Jeruſalem verſtoort heeft, als
buiten dien van Cyrus, en weinige andere
blykt

#

verdicht zyn. Want het is niet te geloo
ven dat Xenofon, zulk een beroemt leer
(a) lib. cit. p. 12o.
(b) in Perſicis prim. ſegm. 1.
(c) P. I. Chron. p. 29. & P. II. p. 125

(l) Dan. cap. 6.
(m) vid. 1. x Ant. Jud. cap. 12.

(n) in mantiſſa de LXX hebdom. Dan pag. 4.
(o) vid. Chronogr. p. 231.

(d) loc. cit.

(p) vid. Can. Chr. ſect XVIII. p. 563. & 57s

(e) 1. 1. c.. 1 o7. ſeqq.

ed. Londin.

%g) Cyrip.
l. 1. cap. 1. ſeqq.
l. 1. cap. 1.

(g) Vid. Annal. aetat. mund. vt. p. 82. Conf.
Georg. Hornius Adnotat. ad Sulpic. Severum.

(h) vid. tot tr. de Cyrip. -

(i) vid. Cic. 1. 1. Ep. 1. ſegm. 8. ad Q. fratrem.
(k) Anim. ad Euſ. Theſ. temp. p. 85.

Hiſt.

# II.

cap. 1 o.

(r)l. 1. contra. Appion.

(*) Praeparat. Evang, lib. IX. c. 4o. ſeq.
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N.

blykt uit (a) Jeremias, en uit (b) Euſebius, "ſen gekomen is, en dat hy Daniel den Pro
is aen eene ziekte in het vierenveertigſte feet in groote eere gehouden heeft. En
jaer zyner heerſchappye overleden, ge niet anders ſpreekt Sulpicius Severus op
de gemelde plaets, met wien veele ande
volgt van zynen zoon
II. EVIL MER OD ACH, die ter 're Schryvers overeenſtemmen.

oirzaeke zyner onregtvaerdigheden, en

Het zy dan dat hy te voren, eer hy de
Darius Medus genoemt
zyn Zuſters man Nirigliſſorooros omge is, gelyk Scaliger (i) oordeelt, het zy
toomelooze welluſten door de lagen van

bragt is. Hem volgde in 't gebiet

# bequam,

| Nabonides by Beroſus en Megaſthenes zoo

III. NIRI G LISSOROOROS, veel als Darius betekent : daer wort niet
of N IRIGLISSARIS, die, omdat ontkent dat hy van Mediſche afkomſt,

zyn eige zoon, by Nabudochodonoſors dogh evenwel # Koningh van Medie
dogter gewonnen, nogh te jongh was, geweeſt is, gelyk Scaliger toont (k). Al
het ryk aen zich genomen, en vier jaren toos is uit de hiſtorien klaer te bewyzen
dat noch Aſtyages deze Darius Medus kan
eweeſt zyn , omdat hy reets in Cyrus
D E S, zoon van Nirigliſſorooros en Ni anden geraekt was, eer hy den Koning
tocris, die nogh een Jongeling, het ryk ne van Babel beoorloogde, gelyk in 't ver
gen maenden bezeten heeft, dog van zyne volgblyken zal: noch ook Cyaxares, de
geregeert heeft. Na hem quam

IV. LABO R O SO ARC HO

"#

alle oude Griexe
vrienden door lagen, omdat hy al te quade ZOOn Van
manieren over zich had, en van een boozen Schryvers, Xenofon uitgezondert, een
aert ſcheen te zyn, van kant geholpen is. parigh getuigen, dat Aſtyages geenen man
Deze is, dien Daniel Belſazar, of Balthazar nelyken erfgenaem gehadt heeft, dat klaer

noemt. (c) Na zyn doot quamen de uit te zien is by Herodoot (l), Diodorus (m),
voerders van dezen moort by een, en ko en anderen. Daer is dan niet veiliger dan

#" tot Koning zich te houden aen het verhael van He
Deze zegt duidelyk dat Aſtya
zegt dat een Babilonier, en een dervloek ## laetſte Koning van Medie en Per

zen met algemeen

V. NABO NIDUS, die Beroſus rodoot.

verwanten geweeſt is. Van Megaſthenes ie, een dogter, die hy Mandane noemt,

wort hy ook by Euſebius (d) M43ns of voortgeteelt hebbende, droomde dat hy
Medus, en 'rd A'goºdgiev zöxnwa, of Roem haer zagh wateren met zulk een gewelt,
van Aſſyrie, en Koningh geworden Na dat het water, dat zy looſde, niet alleen
bannidochus genoemt. Dat nu deze Na zyne hooftſtadt, maer zelf ganſch Aſie
bonidus en Darius Medus, van wien Da

overſtroomde.

Ontwaekt zynde open

niel ſpreekt (e), een en dezelve geweeſt baerde hy den ſchrik, hier uit gevat, aen
is, blykt uit de overeenkomſt der voor zyne Magi of (n) Wyzen, op welkeraen
noemde Schryveren. Want by Daniel (f) raden hy deze dochter niet aen eenen Me
wort Belſazar gedoot, en daer op ontfangt dier, maer geboren Perſiaen, genaemt
Darius de Medier het koningryk. Dit Cambyſes, die wel van goede geboorte
zelve wort ook, onder de namen van La was, maer minder dan een voornaem Me
boroſoarchodes en Nabonidus, van Beroſus dier gehouden wert, uitgehuwlykt heeft.

en Megaſtenes verhaelt: by welke Schry
vers Nabonidus de laetſte Koning van Ba
bel is, die door Cyrus verwonnen en ge
volgt is. Dus volgt ook by Daniel op
Darius in het gebiet Cores of Cyrus, Ko
ning van Perſie. Abul-Pharajius, een Ar
menier van geboorte, verhaelt volgens

Daer is dan niet te twyffelen of Cam
byſes is geweeſt de vader van Cyrus, een
aenzienlyk man onder de Perſianen, en

zoon van Cyrus, geſproten uit het ge
ſlacht van den voornoemden Achemenes,

gelyk dat ook by (o) Herodoot beveſtigt
wort.

Maer omdat de Perſianen onder

het reedts gemelde, (g) uit de oude Ooſ demagt der Mediers ſtonden, is niet zwaer
terſche Schryveren, dat Beltaſchaſar, dien te begrypen dat zelfs de voornaemſte Hee
hv voor eenen zoon van Bochtanſaris of ren van die natie voor hunne beheerſchers,
ebucadnezar hout, in den zelven nagt, al waren ze niet zoo doorluchtigh van
toen hy het gezicht, by den Profeet Da geboorte , hebben moeten zwichten.
Alleen
niel uitgelegt, gehad hadt , door Darius Dogh dit dient ter zake

#
dientaengemerkt dat de geleerden van ge
hier op zegt hy (h) dat deze Darius by de voelen zyn, dat Cyrus in het ##
den Medier van 't leven berooft is.

En

Grieken genoemt was Nabonides, dat hy (p) Euſebius de Perſiſche Muilezel genoemt
de laetſte der Koningen van Chaldeën ge is, omdat hy uit eenen Perſiaenſchen va
der,
weeſt is, dat na hem het rykaen de Per
(a) Jerem. c. 52. y 12.

(i) Joſ Scaliger de Em. Temp. l. VI. Part 2, de

(b) loc. cit. c. 4c. ſub finem.

duab. quaeſt. Dan. p. 581. ſeqq.
(k) I. c. ex cap. 1o. Dan.
(l) l. 1. cap. 1o9.
(m) Diod. Sicul. loco citato.

(c) vid. Joſ Scal. ad Euſeb. loc. citato.
(d) l. c. cap. 41.
(e) cap. 6. vſ. 1.
cap. 5. vf. 3o.

#3

(g) Hiſt. Dyn. Dyn. IV. ſub fin. pag. 7o.
(h) Dynaſtia ſeqq. pag. 8o.

-

n) vid. Herodot. l. cit. c. 1 o7.

#

l.c. cap. 1 11. ſub fin. coll. l. 3. cap. 65.
(p) lib. cit. 9. pr. Euang c. 41.

240

C O R N E L I S de B R U I NS

der, en Mediſche moeder geteeldt was. (a) digh, zie my hier voor u. De Koning dit
Wyders wort verhaelt dat Aſtyages de antwoord, zoo ſtout uitgezet, by zich
gemelde dogter uitgetrout hebbende ten
tweeden male een gezicht in den droom
gehadt heeft. Want hem dagt te zien
dat uit het baerlidt zyner dogter een wyn
gaert voortquam, wiens ranken geheel

zelven overwegende, en zich latende
voorſtaen iets te zien in de trekken van

zyn wezen, dat naer zyne dochter zweem
de, ondervracgde den
ſcher

.

lyk ,het
riep
Harpa
§:
º

y

zich, en ont

Afie beloegen. Waer op hy van zyne
Wyzen gewacrſchuwt dat hier door be De Koning dus agter het geheimdeler
tekent wierde dat de nakomelingen zyner zake gekomen zynde hielt zich niet anders
dogter in zyn plaets over, Afie heerfchen dan of hy welvernoegt, en in zynenfchik
zouden, haer op het uiterſte zwanger ware met dit avontuurlyk behouden van
zynde uit Perſie naer Medie ontboden Cyrus.

en wachten by haer geſtelt heeft, om te
paſſen op de vrucht, die ze ter werrelt
brengen zoude. Zybaerde eenen zoon,
die Cyrus genoemt wert. Dezen nam de
Koning aenſtonts haer af, en leverde hem
over aen zynen gunfteling
op
dat hy hem dooden zou. Maer dees vree

º

Hy gaf dan verlof aen Harpagus
van te vertrekken, en laſt om zynen ee- ,
nigen zoon, ontrent dertien jaren out,
aen 't hof te laten komen tot gezelſchap
van Cyrus, bevelende hem ook dat hy
zelf hadde te verſchynen op het dankoffer
mael, dat men verplicht was te houden
ter eere van de Goden, door welkervoor

zende hier mede den haet der moeder op zorge Cyrus bewaert was.

Harpigus
zynen hals te zullen halen betroude de geen quaedt vermoedende zend zynen
uitvoering van des Konings bevel aen zoon, en verſchynt om deel aen het offer
Mithradates , des Vorſten veehoeder. mael te hebben. Maer de Koning broe
Terwyl deze harder over deze zaek van dende wraek in 't harte doet denjongen
Harpagus ontboden was, gebeurde het, aenſtonts dooden en in ſtukken hakken,
of het wezen wilde, dat zyn huisvrou en een gedeelte der zelve koken en braden,
van eenen dooden zoon verloſte. Zyzien enden vader op het mael voorzetten, wor
de haren man met het kint van Cambyſes dende ander vleeſch voor den Koning en
en Mandane t huis komen gingh hem de genoodigde gaften aengediſt Harpa
aen, hy zoude dit kint voor haren zoon gus der ſpyze onkundigh at daer af met
opvoeden, en het doode kint aen zynen mack, en verzadigt zynde wert van den
Heere, in plaetſe van Cyrus, gaen ver Koning afgevraegt, ..hem de ſpyze niet
toonen. De man laet zich gezeggen, hy wel bevallen had. Als hy betuigde met
brengt het doode kint aen Harpagus, van ſmaek gegeten te hebben, gaf de Koning
aen eenender dienaren eenen wenk. Waer
wien het voor Cyrus begraven wert.
Dit bedrogh bleef langen tydt verbor op deze het hooft, de handen, en voe
borgen, dogh wert ten laetſte op deze wyze ten des geſlachten Jongelings in een be
ontdekt. Teweten deze Cyrus op ze dckte ſchotel aenbragt , en Harpa
keren tydt van de kinderen, daer hy dae gus verzogt de ſchotel te ontdekken,
gelyx mede ſpeelde, tot Koning gekoren en daer uit te nemen wat hem ge
zynde, hadden zoon van eenen voorna viel. Hy dit doende , vint daer in de
men Medier, genoemt Artembaris, om droevige overblyfſels van zynen zoon.

dat hy hem niet gehoorzamen wilde, doen Maer hy verbeet zich met een door:

.#. en handelen als eenen ſlaef.

De

ftaende gedult, zoo dat hy gevraeg of

vader van 't kint zulk een beſtaen hoogh hy geen kennife hadt aan dit wilt,

opnemende bragt zyn klagten deſwegen waer van hy gegeten hadt, antwoordde
den Koning over, toonende hoe onwaer Ja, en dat de wil des Konings de zyne

digh zyn kint van den zoon eens vee was. Waer op hy zich met de overge
hoeders gehandelt was. De Vorft ont blevene ftukkeñ näer 7yn huis begaf, om
biedt hier op den kinderlyken Koning naer alleen ſchyn die te gaen begraven.
nevens zynen gewaenden vader, en on Op zulk eene bittere wyze voldeed de
dervraegt hem wel ſcherpelyk over zyn Koning zyne wraekzucht.

bedryf. Maer Cyrus gaf hem vrymoediger

Evenwel nogh ongeruſt over Cyrus

antwoort dan hy van eenen gemeenen jon riep hy de Wyzen weder by een , be

gen verwachtte. Al wat ik gedaen heb,|gerende hun gevoelen te verſtaen wc
Heer Koning, zeide hy, is met recht van|gens Cyrus en den ſtaet zyns Ryx. Zy
my gedaem.
Myne ſpeelgezellen altemacl antwoordden dat, dewyl Cyrus reedts on
onder welke ook deze was, hadden my tot der zyns gelyken geregeert, en als Ko
hunnen Koning gekoren. Ik heb het Ryk aen ningh recht gepleegt hadt, des Konings
vaerd, en zy alle hebben gehoorzaemt. Hy droom nu vervult, en geen zwarigheit
2

alleen heeft geweigert myne bevelen na te ko meer van dien kant te vreezen was. Hy
men , en daerom de verdiende ſtraffe ontfan hunne uitlegging goedtkeurende, en van

gen. Ben ik nu hier over eenige ſtraffe waer- zelf tot deze gedachten overhellende, riep
(a) v. Her, l.c. cap. 55 & 91.
Cyrus by zich, ſprak hem vriendelyk
2ČIl?
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aen, verhaelde hem kortelyk zyn afkomſt, van hun alle ontkent, dat Aſtyages Cy
en zond hem naer Perſie aen zyne ouderen,
die hem, dien ze dus langh doot gewaent
hadden, met veele teederheit ontfingen,
en van hem begeerden te weten op welk

rus, als hy maer even geboren was, heeft

willen ombrengen, en dat hy buiten zyn
weten wonderlyk bewaert is, totdat hy
tien jaren out geworden is. Waer uit

een wyze hy zoo wonderlyk in 't leven ge volgt dat Cyrus by zynen Grootvader niet
bleven was. Hy verhaelde hun hier op, opgevoedt is. Even weinig waerſchyn
dat hy noit anders gedagt hadt, of hy lyk is het dat Aſtyages zyn dogters zoon

ware geweeſt de zoon van Aſtyages Vee in diergelyke bedieningen, als Dinon wil,
hoeder, maer dat hy op den wegh beter zoude gebruikt hebben, gelyk ook zeker
onderrecht was: dat de huisvrou des Vee is dat dit verhael geene betrekkingh ter

hoeders, genaemt Cyno, hem opgevoedt werrelt op de jaren van Cyrus kan hebben.
hadt, en dat hy haar daer voor eeuwigen Wy houden het dan met Herodoot (f) ver
dank ſchuldigh was.
halende dat Cyrus zyne manlyke jaren by
Het is waerſchynlyk dat de ouders van zyne ouders in Perſie bereikt hebbende,
Cyrus dezen naem van Cyno, die in 't Per onder alle zyne tydtgenooten de manlyx
ſiaenſch een hondt of teef betekent, tot te, dapperſte, en beminlykſte geworden

hun voordeel opgevat, en om hunnen zoon was, dat ook Xenofon (g) getuigt.
den Perſianen aengenamer te maken, uit

Ondertuſſchen had Harpaguszynen hact

geſtroit zullen hebben , dat Cyrus, te tot den Koningh en begeerte van wraek
vondelingh gelegt zynde, van een hond over den moort zyns zoons geveinſdelyk
gezoogt is. Hoedanigh het ook van He verborgen tot dat Cyrus zynemanlyke ja
rodoot (a), Juſtinus (b), en Valerius Maxi ren bereikt hadde. Deze tydt was nu ge
mus (c) verhaelt wort.

komen, en gaf hem de gelegenheit van

Dogh ontrent het oefenen en opvoe zich te wreken in handen. Waer by
den van Cyrus is groot verſchil onder de nogh tot zyn voordeel quam dat Aſtyages
Schryvers.

# verhaelt dat hynogh

jongh van jaren by zynen Grootvader A
ſtyages in Medie, en naderhant by zynen
, vader Cambyſes in Perſie onderwezen is
geweeſt in al wat dienen kon tot leeren
van deugt , gerechtigheit en dapper
heit (d). Atheneus (e) vertelt uit Dinon,

zich zeer hart en ſtrengh tegen zyne on
derdanen droegh, dat niet alleen van He
rodoot, maer ook van eenen Nicolaus in

zyne Aenſpraek aen de oproerige gemeen
n

te van Syracuſe by Diodorus (h) getuigt
WOITU.

Deze gelegenheit nam Harpagus dan
eenen Schryver, wiens boeken langh ver waer, en kreeg de voornaemſte Meden op
loren zyn geweeſt, dat Cyrus, eer hynaer zyn zyde, om Aſlyages van den troon te
Perſie gezonden wiert, een der genen ge ſtooten, en Cyrus in zyne plaets te zetten.
weeſt is, die den Koningh Aſtyages den Dit voornemen wilde hy Cyrus zeer
ſtaf, even als de Roomſche Gerechts gaerne bekent maken, dogh wiſt, om
dienaers, plagten voor te dragen , en na dat de toegangen van Medie naer Perſie
derhant onder de lyfwachten gedient heeft, naeukeurigh bewaert werden, geen be
tot dat hy eindelyk naer Perſie gezonden ter middel hier toe te vinden dan dit. Hv
is. Dat ook Aſtyages, als Cyrus nu ver ſchreef eenen brief aen Cyrus, waer in hy
trokken was, een gaſtmael aengerecht , hem vertoonde , hoe Aſtyages getracht
en daer by geroepen had zekeren Anga had hem pas geboren zynde, te dooden,
res, eenen zyner voornaemſte Zangmeeſ en hoe hy van den Koningh gelaſt zelf
teren, die onder andere liedtjes in het zin dien moort te bedryven, hem aen den

gen zich had laten hooren: dat een afgryſe veehoeder des Konings had overgegeven,
Jelyk beeſt in de moeraſſen gezonden wiert, door wiens hulpe hy wonderbaerlyk in 't
een beeſt nogh gruwzamer dan een wilde beer, leven behouden was.

Hy voegde daer

dat dit over zyne landen heerſchen, en met by hoe hy hier door des Konings gram
weinigh volk tegen veelen ſtryden zoude. ſchap op zynen hals gehaelt had, en van
Dees van den Koning gevraegt zynde, zynen eenigen zoon berooft was geworden.
wie dit beeſt was , zoude Cyrus ge Vorders vermaende hy hem tot het ne
noemt hebben. Waer op Aſtyages hem | men van wraek over Aſtyages, waer toe
eloof gevende, Cyrus te rugh ontboden hy de Perſen tot afval bewegen, en uit
#2
vergeefs. Maer beide deze hun een leger moſt zien op de been te
verhalen ſtryden regelrecht tegen het brengen, om tegen de Meden op te trek- .
reedts verhaelde uit Herodotus, Juſtinus ken. Wat hem belangde, dat hy, wan
den verkorter van Trogus Pompejus, en neer Aſtyages zyne legerbenden tegen
andere Schryveren, die by de geleerden Cyrus uitzenden, en hem of een ander

#

het meeſte geloof verdienen. Want geen Krygshooft het bewint daer over geven
zou, zekerlyk tot hem overkomen, en
Hh

(a)l. 1. cap. 1o8. ſeqq. uſque. ad. c. 123.
(b)l. c. cap. 4 ſeq.
(c) l. 1. c. 7.

(f)l. c. c. 123.

(d) Xen. de Cyriped. l. 1. t.
(e) Deipn. l. 14. P. m. 65 3.

(g) 1. cit.
(h) l, 13. P. 342.
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van Aſtyages afvallen zou. Om dezenbrief Waerom Joſef Scaliger (c) het daer voor

veiligh te beſtellen, neemt hy eenen ver hout, dat Cyrus van de Perſentot Koningh

ſchen haes, ſnydt hem op, verbergt den verkoren zynde eenige jaren over hen ge
brief daer in, en geeft hem aen eenenzy heerſcht heeft, eer hy Aſtyages overwon,
ner jageren nevens een jagt net over om het welk Euſebius verzuimt heeft aen te

Cyrus te gaen vinden, en hem met eigen halen. Zeker het blykt genoegh uit He
monde te verzoeken, hy wilde den brief rodoot (d) dat Cyrus groote toebereitſels
alleen , en buiten kenniſſe van iemant tot den oorlogh moet gemaekt hebben,
openen.

en wel zoo groote, dat eindelyk de roep

Cyrus dezen brief gelezen hebbende daer van ter ooren van Aſtyages gekomen
nam overlegh by zich zelven hoe hy de is, die hierom eenigen aen Cyrus afzond,
zaek beſt zou aenvangen. En in deze en hem by zich ontboot. Maer deze liet
overweging (zoo als Juſtinus verhaelt) (a) hem zeggen dat hy licht vroeger by hem
wort hy in den droom gewaerſchuwt, zyn zou, dan hem acngenaem wezen zou

hy zoude eenen, die hem op den mor
genſtondt van den volgenden dagh zou

de.

-

Aſtyages geen andere uitkomſt ziende

ontmoeten, tot zynen helper en medege wapende hier op zyn krygsvolk,en ſtelde

zel in dit werk verkiezen. Cyrus ont tot zyn ongeluk Harpagus tot Weltovenſte
wackt en in den vroegen morgenſtont op daer over, zonder meer te denken hoe
geflaen zynde reift landewaert in, en ont groot een verdriet hy hem aengedaenhud.
moet daer eenen ſlacf van eenen Meder, Deze dan zynen wenſch ontrent dit be
genaemt Sybaris , Oebares, of Soebares, velhebberſchap verkregen hebbende ging
die gezegt hebbende dat hy een Per met al zyn volk tot Cyrus over, worden:
ſiaen van geboorte was, van hem van de de andere, die van den aenſlagh niet
zyne boejen geſlackt, en naer Perſepolis wiſten, gemakkelyk overwonnen,
wort. Tans roept Cyrus het volk| Aſtyages dit gehoort hebbende wert
y een, en geeft hun te kennen, dat ZCer verbolgen 2. en alle de Wyzen, die
Aſtyages hem tot een hooft over de Per hem geraden hadden Cyrus naer Perſie te
ſen geſtelt hadt: dat hy hierom hun ge zenden, hebbende doen ophangen, wa
boodt voor hem te verſchynen met hou pende jongh en out, en trok met veele
welen en bylen. Dit gedaen zynde belaſt hulpbenden verſterkt zelf in perſoon op
hy hun cene boſchacdje langhontrent 18 nacr Perſie. Men wert daer hantgemeen:

É.

of zo ſtadien in den tydt van eenen dagh gn Aftyages om zyn geluk te bevorderen
had agterde ftrydenden nogh anderetroc

af te hakken. Als zy dit bevel vaerdigh
en luſtigh uitgevoert hadden, belaſt hy
hen wederom den volgenden dagh ſtate
lyk en ſierlyk gekleedt voor hem te ver
Gekomen zynde onthaelt hy
hen deftigh met vleeſch van zyns vaders
veedriften, en wyn volop. Nadat zy dus

'º.

onthaelt en wonder in hunnen ſchik wa

pen geſtelt, dreigende de voorſten,zooze
niet wilden vegten, en overwonnen wier
den, dat ze door de agterſte zoo wel als

door de vyanden zouden nedergemaekt
worden. Deze nootzakelykheit tot ſtry
den verwekte inde Meden eeneongeloof
felyke dapperheit, zoodat de Perien ge

ren, vraegt hen Cyrus, wat ſtaet hun beſt ſlagen, naer de ſtadt de vlucht namen.
behaegde, die van des daegs te voren, of Maer hunne moeders en vrouwen onder
van dezen dagh. Als zy hier op uit eenen ſchepten hen hier, en hare kleederen op
mondt antwoordden dat deze dagh van lichtende, vraegden hen alf¢hempendeof
onthael en vermaek hun beſt aenſtont, als ze zich bergen wilden in de buiken hun
die te veel verſchilde van den dagh, waer ner moeders ofte vrouwen. Door welk
in zy zukcen zwaren arbeit gedaen had zeggen zy beſchaemt geworden, den ſtryt
den, zegt hy tot hen, indien ze hem met meerder moedt hervatten, en hunne
volgen wilden, dat ze dan altyt zulke da vyanden over hoop worpen, zoodat ze
gen konden hebben, zoo niet, dat ze Aſtyages zelf gevangen kregen, (e) Plu
dan altydt, als onderdanen der Meden, tarchus (f) verhaelt hier by dat Cyrus toen
eſtadigh zouden moeten arbeiden. Met een wet gemaekt heeft, waer by hy vaſt
eze woorden wekte hy in hun de begeer ſtelde, dat, zoo dikwyls een Koninghzyn
te tot afval van de Meden, en tot het intrede in de ſtadt deed, aen elke vrouw
winnen van vryheit onder hem. Al een goude penning zou gegeven worden.
dit wort van de oude ſchryveren beveſ Of nu door die ſtadt Perſepolis moet

'tigt. (b).

verſtaen worden, kan met geen zeker
heit gezegt worden, dewyl die noch
toeruſtingen niet zoo ſchielyk toegegaen van Plutarchus, noch van Trogus , of
zyn, als de voornoemde Schryvers verha- Juſtinus genoemt wort, hoewel het an
Nu is wel te denken dat deze zaken en

ders

len, maer dat er een tamelyke ruimte van

tydt tufchen beide moet geweeft zyn.
(a) 1. c. c. 6. aliter hoc fomnium memorat Cicero
l. I. de Divin.

(!)Herod.l.c.c. 123 ſeqq. uſq. ad cap,128.Juſt.l.c.c.6.

(*) de Em temp. in Fragm. P. 42.
(d) cap. 128.
(e) Her. & Juſtin. l.c.

(ſ) de Virt mul. c. 9. ſen. T. 11. op. Edit. Francof
Aubrior. p. 247.
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ders niet geheel onwaerſchynlyk is. Want |Amytis, weduwe van Spitamas, getrout
dat Cyrus den Koning Aſtyages in de bin-|heeft (i). Maer die vrou moſt dan al

nenſte vlakte van Perſie, daer de dapperſ-|hoogh op haer dagen geweeſt

zyn, zoo

ten dier natie, genaemt Paſargadae , en|wy plaets geven aen het oordeel van Xe
onder hen de Achemaenides gewoont heb-|nofon (k). Eindelyk meent Cteſias (l) dat

ben, overwonnen, en op dezelve plaets|Aſtyages door Petiſacas, eenen der voor

tot eene gedenkeniſſe eene ſtadt en een naemſten van Cyrus geſnedenen, als hy
Koningklyk Paleis, genaemt Paſargadae, |hem op zyns Heeren bevel uit Perſie naer

gebout heeft , getuigen (a)Strabo, en Medie afhalen zoude, op aenraden van
Deze plaets is niet verre Oebaras, of Sebares, in eene woeſteny
afgelegen geweeſt van Perſepolis, dat hier gelaten is, daer hy van honger en dorſt
(b)Stephanus.

uit af te meten is, dat die ſtadt van Stra-|zou geſtorven zyn. Dogh Scaliger meent
bo en Ptolemeus en anderen ook geſtelt (m) dat hy in het vierde jaer van Cyrus Ko

wort in de vlakte der Paſargaden, door|ningryk, dat is, in 't zelve jaer, als hy
welke eene rivier, van outs genaemt A-overwonnen wiert, om 't leven gebragt is.
gradatus, en naderhant Cyrus, naerden naem | Nu zal ik hier laten volgen de Perſi
van dezen grooten Monarch, haren loop|ſche Koningen, die uit hunnen eigen lant
heeft, dogh verſcheiden is van de groote |aert geſproten zyn.
rivier Cyrus, die in het Kaſpiſche Meer
valt (c). By deze zelve ſtadt Paſargadae
I. CYRUS.
is ook Cyrus begraven, zynde zyne graf
tombe nogh ten tyde van Alexander den | In de heilige bladen wort deze Vorſt Cyrus.

Grootente zien geweeſt met dit opſchrift:|Cores genoemt (n). Plutarchus, zegt dat
O menſch, ik ben Cyrus, Cambyſes zoon, Ko-|de Perſen de Zonne Cyrus noemen, en de
ning van Aſſe, waer over ik het gebiet voor ze Monarch daer van zynen naem gekre

de Perſen gewonnen, en Aſſe beheerſcht heb. |gen heeft. (2)

Hy de Meden bemagtigt

Miſgun my dan deze grafſtede niet (d). Het hebbende, heeft Creſus, Koning van Ly
is ook zeer waerſchynlyk dat dit Paſarga-die, nevenszyne bontgenooten overwon
da gelegen is geweeſt ter plaetſe, daer nu nen, de hooftſtadt Sardes ingenomen, en
Schiras gevonden wort, en de rivier Bren-|hem zelf gevangen gekregen. Waer on
damir een en zelve is met den voornoem-trent men verhaelt dat zyn Zoon, ſtom

den ſtroom Cyrus: het geen van Don Gar-|zynde, wanneer hy zagh dat in de ver
cias de Silva, (e) Spaenſchen Gezant aen|overinge der ſtadt zeker ſoldaet zynen
Schach Abbaas, en Iſaacus Voſſius (f)klaer |Vader dooden wilde, de ſpraek wederge

aengewezen wort. Ja de eerſte zegt (g)|kregen heeft. Cyrus echter was niet ge
dat nogh by zynen tydt eenige gedenkte-zint hem te ſparen, maer liet hem gebon

kens van Cyrus grafſtede by Schiras telden op eene houtmyt leggen, om hem
vinden zyn geweeſt.
levendigh te verbranden. De ongelukki
Wat # van zy, of niet, zeker is't # Vorſt in dezen noot gebragt riep dus
nochtans dat daer ter plaetſe de Mediſche |leggende driemael, o Solon , Solon ? van
heerſchappy over Aſie met Aſtyages, na- welk geroep als Cyrus de reden gevraegt,
dat hy vyf en dertigh naer Herodoots (h)en hy hem geantwoort had, dat dit ge

ofagt en dertig jaren naer Euſebius reke-ſchiedde uitgedagtenis aenSolon, die hem
ning geregeert had, een einde, en die der in zyne volle heerlykheit zittende, mee

Perſen een begin genomen heeft. De |nigmael gezegt had, Dat niemant gelukkigh
ſchryvers komen gelyk hier in over een, genoemt kon worden voor zyn doot, bevryd

dat Cyrus zynen Grootvader Aſtyages, de hy hem niet alleen van het vier, maer
ſchoon hy van Harpagus beſpot wierde, hielt hem in eere, bediende zich dikwyls
beleefdelyk gehandelt heeft. En ze heb-|van zynen raedt, en liet hem geruſt leven
ben nergens verſchil in dan alleen in

de: Barenen,

eene kleene ſtadt, niet ver

omſtandigheden. Want Herodoot ver-|re van Ecbatana gelegen, in eenen ſtaet,

haelt dat Cyrus Aſtyages by zich gehou-zoo niet geheel 3 ten minſten bykans
den heeft, zoo langh hy leefde. Juſti-|Koninglyk. (p) Nadat hy nu of zelf, of

nus, dat hy hem over de Hyrcaniers, een door zyne Veltoverſten lonie, Carie, Ly
zeer groot volk, geſtelt heeft, omdat hy|cie, en andere geweſten verovert hadt,
zelf geenen luſt had om weder naer Me-trok hy op naer Babilon, en belegerde

die te keeren. Cteſias zegt dat Cyrus hem die ſtadt. De Koning Darius Medus, of
als eenen Vader geëert, en zyne dogter Nabonidus, van wien boven geſproken
(a) lib. XV. p. m. 73o.
(!) ex Diotini l. 65. ſub vore zazaeyadat.
(c) v. Strab. l. c. p. 729. Conf Salm.ad. C. Jul. Solin. Polyh. p. 12o1. ſeqq.

Hh 2

IS 3

(i) vid. Exc. ſegm. 2.
(k)l. 8. Cyrip. c. 39.
(!) l. c. ſegm. 5.

(d) v. Strab. l. cit. Arrian de exp. Alex. Magn, I. 6. | (ºn)l. c. in proleg. p. 35.
ſub fin. p. m. 144. ed. Henr. Stephani & c.
e) p. 1 18 de l'Ambaſſade.
(f) ad Pomp. Mel. de Situ Orb. l. 3. c. 8.
(g) pag. 129. ſeq.

(h) l. c. c. 15o.

(n) 2 Paral. c.36. v.22. Eſdr. c. 1. v. 1. Dan. c. 1c. v. 1.

(o) In Artax. cap. 1. T. 1. op. p. m. 1o 12.
(p) Herod. l.c. c.85. ſeqq. uſque ad c. 91, itemc. 155.
156. 2o7. conf. Xen-l. 7. Cyrp. Cteſias ſegm. 4:
Juſtin. l. c. cap.7 &c.
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is, vluchtte met weinigen in de ſtadt Bor vers ook Joſef Scaliger. (g) Want uit He.

ſippe , daer hy ingeſloten werd : dogh rodooten anderen bykt genoegh darC
geen gewelt willende afwachten, verne rus na het bemagtigen van Babilon, nie:
derde zich voor Cyrus, en gaf zich aen alleen wat onder het Medifche, maer ook
hem over, die hem vryheit gaf van in Ca wat onder het Babilonifche gebiet behoor.
ramannie te woonen , zoo als de oudſte de, zich onderworpen heeft. Mlaer dat

Schryvers Beroſus , en Megaſthenes by hy naer Indie opgetogen, enden Koning

Joſephus en Euſebius boven aengchaelt van dat lant gedoot zou hebben, gelyk
getuigen. Herodoot noemt dezen Ko
ning wan Babel Labynuus (a) , cn vcrhaclt
vervolgens, dat Cyrus over den Eufraet
getrokken zynde, zyne Perſen des nagts

de gemclde Abul Pharajus verhaclí,ʻoß
zich maer met zeven duizent mannen van

daer met de vlucht gered heeft, zoo als
Nearchus wil, wort door Strabo (b) uit

door het water, dat hun macr tot aen de Megaſthenes wederſproken, en aengewe

hcupcn quam, in de fladt gedrongen zyn, zen dat geene troepen uit Indie naer bui
die zoo wydt en groot was, dat de men ten , noch eenige van buiten naar Indie
ſchen, die in het midden der zelve woon oit gezonden .
den , eerft des anderen daegs de tydinge Ontrent de doot van Cyrus verſchillen):
kregen, dat ze in 'svyants handen gerackt de Schryvers ook geweldigh onder duº.
waren. (b) Deze verovering is geſchiedt der. Cteſias tekent aen dat hy tegen de #t.
na verloop van 21 jaren, in het begin van Derbices, een volk, dat aen de Caſpiſchensºn
het 22 jaer, dat Cyrus over de Perſen en Zee tegen het Ooſten woonde, en hun
Meden het gebiedt gevoert had, het welk ne bontgenooten de Indianen, die met
in de heilige ſchrift (c) by uitmuntentheit hunne Olifanten te velde quamen, try.
het eerſte jaer der regeringe van Cores, dende , van zyn paert gevallen, en aen
namelyk over het Babilonifche Ryk ge cene wonde, hem van eenen Indiaen bo
noemt wort, omdat hy in het zelve den ven het ſlot zyner heupe toegebragt, ge
Joden onder Zerobabel en Eſdra vryheit ftorven is: nadat hy nogtans zyne vyan
om weder in hun lant te keeren, en hun den te voren overwonnen had, en vanzy
nen tempel te bouwen verleent, en alle ne vrienden nogh levende opgeholpen,
de geheiligde vaten, die Nebucadnezar zynen oudſten Zoon Cambyzes tot Tynen
naer Babel gevocrt hadt , wedergegeven navolger in ’t Ryk, en zynen jongten
heeft.(d) Niets komt ons hier zoo aen Tanyoxarces tot beheerſcher der Bactria
merkelyk voor als dat Abul Pharajus eene ncn, Choramniers, Parthen, en Car
reden geeft, waerom Cyrus de Joden ver manniers verklaert hadt, () Xenofon ver
lof gegeven heeft van naer hun lant te kee haelt, dat hy geruit op zyn bedde getor
ren, die ik niet weet dat byiemant van de ven is, nadat hy zyne twee zoonen met
Joodſche of andere Schryvers gevonden cene kragtige reden tot godtvreezentheit,
wort. Te weten dat Cyrus in huwlyk vrede, en eendragt vermaent hebbende,
was getreden met de dogter van Salathiel, den out(ten het Ryk, en den jong ten Ta
zuſter van Zerobabel, door welker liefde naoxares genaemt, de heerſchappy van
bevangen, hy op haerebede bewilligthad Mcdie , Armenie, en Cadufic, by uiter
dat al wie van haer volk wilde, naer Je ften wille had aenbevolen. (k) Herodoot
ruſalem mogt trekken.(e) Hoe hy hier en Julinus vertellen, dat hy ten (tryde
aen komt, is ons onbekent, dogh zeker getrokken tegen Tomyris, of Tamyris,
evenwel, dat door deze vergunning van Koninginne der Maſſageten, zich hielt

%

Cyrus de voorzegging van Eäias VCr als of hy te rugge trok, agterlatende in
vult is geworden, zynde hier wel aenmer zynen voorgegeven hertredtgrooten voor
kens waerdigh, dat de Heilige Geeſt in raedt van wyn en fpyzen. En als het der
die Profecie van Efaias , die volgens Jo de deel van het leger der Maſſageten on

ſefus getuigeniſſe twee hondert en tien der het beleit van Spargapiſes, zoon van

jaren te voren geſchreven is, den naem Tamyris, hem vervolgende ter plaetſe ge

:

van Cyrus of Cores genoemt heeft. Voorts komen was daer alle deze ſpys en drank
blykt uit het boek van Daniel, dat hyby was , zich zodanigh daer in vergrepen
Cyrus wel gezien, en toen ter tydt zelf in heeft, dat al het krygsvolkverwonnen van
hết bewint van Zufa geftelt is gcwecft 3 den drank in ſlaep viel. Waer op de Per
toonende dit behalven veele andere Schry ſen gekeert van waer ze gekomen waren,
den ſlapenden waren op het lyf gevallen,
(a) l. c. cap. 74, 188.

-

doodende van hun eene groote meenigte,

(!) Conf. Kenoph, 1.7. Cyrip, cap. 23. ſeqq, Joſ. en nemende zelf den zoon der Koningin
Scalig l. c. in fragm. p. z r.
(c) 2. Páralip. 36. Efdr. c. I &c.

(d) Eſdr. I. c. 1. Conf. Joſeph, 1.1. Ant. Judaic.
cap. 1. Clem. Alexandrinus ftrom. l. I. Scaliger
l. c.in proleg. p. 11. Dion. Petaw. ration.tempor.
part. 1. l. 2, cap. 9.
(e) v. Dyn.v.p.82.Arab.text. & p.53.verfin. Latin.

(/) c.45. X. 1. feq: Jerem. 25.X.11. feq: & c. 29.
Jỷ 1o feq:

ne gevangen. Tomyris de weet hier van

krygende, liet in deryl Cyrus eneg:
y

(g) 1. c. in proleg, pag. 37.
(b) I. xv. P. m. 686.
(i) v. I. c. fegment. 7 & 8.

(k) I. s. Cyrip. c. 46. feq.
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hy hadde zich niet te verheffen, dat hy hulpbenden in den kryg diende, zelf ge
door het middel van wyn, en dus door hoort heeft. Ook is Cyrus noch in de
liſt en niet door dapperheit, haren Zoon heilige bladen, noch in de hiſtorien der
overwonnen had: dat zy hem riedt haren meeſte en beſte ſchryveren, voor zoo

Zoon te ſlaken, en zyner Moeder wederon bloetdorſtigh bekent geweeſt, als Tomy
geſtraft 't huis te zenden. En wilde hy dit

#s by Herodoot en Juſtinus hem uitkryt.

niet doen, zwoerzybyde Zonne, Godtheit Want zyne godtvruchtigheit ſtraelt niet
der Maſſageten, dat ze hem , hy mogt alleen uit in de goddelyke ſchriften (d),
zoo onverzadelyk van bloet zyn, als hy maer ook in de boeken van meeſt alle de
wilde, daer van zoude weten te verzadi Heidenſche ſchryveren, die eenparige ge

gen. Dit verzoek had Cyrus in den wint tuigeniſſe geven van zyne vroomheit en
geſlagen, en Spargapiſes uit zynen dron lydſaemheit, zoo verre dat de Perſen hem
ken ſlaep ontwaekt, en van zyne gevan voor hunnen vader gehouden hebben, en
geniſſe onderregt, nadat hy om ſlakinge
zyner banden gebeden hadt, uit onge
dult de handen aen zich zelven gelegt.
Anderen daer en tegen zeggen, dat hy
in den gemelden overval der Perſen ge
ſneuvelt is. Maer als wy het eerſte ver
hael volgen, zou Tomyris, niets hebben
de op Cyrus kunnen winnen, hem in de
engten, van agter en van voor wel met
volk bezet, gelokt, en in eenen zeer har
den ſtrydt, waer in Cyrus met zooooo
Perſen geſneuvelt was, overwonnen heb
ben. Voorts had ze hem, onder de doo
den gevonden, het hooft laten afhakken,
en in eenen lederen zak of emmer met

menſchen bloet gevult ſteken, graeuwen
de hem dus toe: Gy hebt mynen Zoon, Zoon
uwer Overwinnareſſe, door bedrogh gevan
gen, en omgebragt. Waer voor ik u volgens
het dreigement u gedaen, nu zal verzadigen
met menſchenbloet, waer naer gy altydt ge
dorſt hebt, en waer van gy noit zyt te ver
zadigen geweeſt. Dit verhael van Cyrus
doot hout Herodoot voor het beſte en

geen van hun allen zich waerdigh genoegh
geagt heeft om met hem vergeleken te

worden. (e). Ja dat nogh meer is, zyne
goetheit en liefde aen zyne onderzaten be
wezen hebben voor hem de genegenheit

veeler volkeren en de heerſchappy over
Aſie verworven. Dat duidelyk te zien is
uit de aenſpraek van den bovengemelden
Nicolaus aen de Syracuſers by Diodo
rus. (f).

Anders heeft hy in 't geheel 3o jaren,
teweten 21 over de Meden en Perſen, en

9 over Babilon en Aſie geregeert, zoo

wy Cteſias (g) en Euſebius (h) gelooven.
Herodoot alleen (i) is van gevoelen dat hy
maer 29 jaren geregeert heeft: welke ſtel

ling evenwel met den oudſten regel van
Ptolemeus niet overeenkomt.

Deze Cyrus, en na hem alle Koningen
van Perſie, hebben om de wyde uitge
ſtrektheit huns Koningkryx vier hooftſte
den gehadt totdenſtoel hunsgebiets, tewe
ten Perſepolis, Suſa, Ecbatana, en Ba
bylon , welke laetſte de voornaemſte van

Maer Diodorus zegt alleis. Xenofon zegt dat Cyrus in den herfſt
zonder eenige verdere omſtandigheden, te Suſa, in het heetſte van den zomer te

waeragtigſte. (a)

dat Cyrus van de Koninginne der Scythen,
waer van de Maſſageten een groot deeluit
maekten, in den veltſlagh tegen de Per
ſen gehouden, gevangen, en aen een
kruis gehecht is. (b)
Maer gelyk Cyrus met de Indianen, of

Ecbatana in Medie, daer wat kouderlucht

is, en in den winter te Babilon zyn hof
gehouden heeft. (k). Strabo wil dat het

hof van Perſie in den zomertydt te Gaza,
eene ſtadt in Medie, dat Atropatia ge
naemt wort , en des winters te Ecbatana

hunne bontgenooten, gelyk wy te voren geweeſt is. Het welk niet waerſchynlyk
uit Megaſthenes by Strabo aengehaelt,
getoont hebben, geenen oorlogh altoos
evoert heeft, en daerom daer in niet heeft
# gewondt worden : zoo bekent
ook Strabo zelf, dat, ſchoon de Grieken
veel opgeven van dezen oorlogh van Cy

is, ten zy de Koningen zich een geheel
jaer lang in Medie opgehouden hebben.
Ik houde het dan met Xenofon of Athe

neus, waer van de leſte zegt, dat de Ko

ningen van Perſie in het hartſte van den
winter te Suſa, in het heetſte van den zo
mer
te Ecbatana , in den herfſt te Perſe
rus met de Maſſageten, egter geeneze
kerheit daer ontrent te vinden is. (c)
polis, en in het overige deel des jaers te
Hierom zouden wy liever overhellen Babilon hun verblyf gehouden hebben.

tot de meening van Xenofon, die, ſchoon (!). Hy is in de regeringe gevolgt van
Hh 3
II.
hy de hiſtorie van Cyrus met verzonne
omſtandigheden wat opſchikt , echter
2 Paral. c. 36. Y. ult. Eſdr. c. 1. Y. 2, 3. &
veel waerheit van zaken voorbrengt, die (d)Dan.
6. XV ultimo.
hy zonder twyffel in Perſie, wanneer hy (e) v. Herod. l. 3. cap. 89 & 16o. ſ ult. Conf.
Cyrus den tweeden tegen Artaxerxes
Macrochir zynenbroeder onder de Griexe
(a) l. c. cap. 295.2o6. 21.1. ſeqq. ad c. 215. Juſtin.
l. c. cap. 8.
(b)l. 2. p. m. 9o.

(c) v. l. XI. p. 597.

Xenophon l. c. Cyrip. cap. 45. & 48.
(f)l. 13. T: II. op. p. m. 342.

(g) l XI in fin. ſen. in exc. Photian.ſegm. 3.Juſt.lc.
(h),Chron: Part Pr. P. 28. & poſter. p. 127.
(i) l. 1- cap. 214.

(k) v. l.. c. Cyrip. cap. 44.
(!) v. lib. 12. P. m. 513.
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II. CA M BY S E S,

Cambyſes hier door zoo bewogen zyn ge
weeſt, dat hy aenſtonts laſt gegeven had

Camby
ſes.

zynen zoon, gewonnen by Caſſandane, tot het ſlaken van den zoon des ongelukki
dochter van Pharnaſpes, een voornaam gen Konings , met byvoeging dat men
Heer onder de Perſianen, over wien Cyrus hem in vryheit geſtelt aenſtonts zou voor
niet alleen, maer ook alle de onderzaten op hem brengen: dogh dat deze zoon tot zyn
zynbevelzwaren rou gedragen hebben. (a) ongeluk al # gedoot was. Dat
De Egiptenaers zeggen dat Cambyſes uit egter Cambyſes in 't begin dezen Pſammeni
eene dogter van Apria, Koningh van Egip tus by zich in eere gehouden, nochte
ten, genaemt Nitetis, geboren is.(b)datech eenigh leet gedaen had. (e) Cteſias noemt

ter geen geloof vint. Euſebius en uit hem dezen Koning van Egipten Amyrtaeus,
Abul Pharajus verhalen dat Cambyſes voor en zegt dat een zyner geſnedenen, dien
den tweeden Nabuchodonoſor of Nebu

hy meeſt vertroude, genaemt Combapheus,

cadnezar gehouden wort, onder wien de hi de bruggen van Egipten, nevens andere
ſtori van Judith zou voorgevallen zyn. (c). geheimen aen Cambyſes ontdekt heeft :

Maer Scaliger toont dat het geheele boek
van Judith den Joden der Latynſche ſpra
ke onkundigh niet eens bekent is, en Hic
ronymus het zelve uit een Chaldeeuſch ge
ſchrift, dat in zynen tydt gevonden is,

waer op deze den Koning Amyrtaeus ge
vangen gekregen hebbende hem geen an

der leet gedaen hadt, dan dat hy hem
alleen met zeven duizent andere Egip
tenaren naer Suſa in ballingſchap ge
eer ſamengelaſcht, dan overgezet heeft.(d). zonden had. Hy verhaelt ook dat in
In het vyfde jaer zyner regeringe heeft den veltſlagh yoooo Egiptenaers, en
hy Egipten beoorlogt, en met de Ara zoooo Perſen geſneuvelt zyn (f). Hero
bieren, nadat hy vryen doortogt door doot voegt daer by, dat Pſammenitus,
hun lant verzogt en verkregen hadt, eene als hy de Egiptenaers opgehitſt had tot
verbinteniſſe gemaekt ; voorts Egipten den afval van de Perſen, ſtieren-of oſſen
verovert, en den Koningh Pſammenitus bloet had moeten drinken, en daer van

met zynen zoon en dogter gevangen ge aenſtonts geſtorven was. (g) Hy verhaelt
nomen. Ontrent deze geſchiedenis wort ook de oirzaek dezes oorlogs in het be
Stant vaſ

ook deze byzonderheit verhaelt, dat na gin des aengetogen (h) boex, zeggende
melyk Pſammenitus, wanneer Cambyſes daer dat Cyrus van den Koning Amaſis
Egypti.
ſchen Ko de dogter van dezen Koningh met andere eenen der beſte oogmeeſters van Egipten
nings.
voorname Egiptiſche Jonkvrouwen in verzogt hadt, dien hy ook verkregen hadt.
maegdelyke kleederen had doen water Maer dees had eenen haet tegen Amaſis
halen, en voorby haren Vader gaen, en opgevat, omdat hy hem van zyn wyf en
den zoon ook met nogh 2.ooo jongelingeu kinderen afgeſcheiden en verzonden hadt.
van zyne jaeren aen de halzen geboeit, en Waer over hynogh wrokkende, Cam
als paerden getoomt, had ter doot laten |byſes ried Amaſis dochter voor zich tebe
voeren in 't gezicht van den vader, deze geren, om hem, indien hy ze geven moſt,
de oogen maer ſtil voor zich nedergeſla te bedroeven, of Cambyſes haet op zynen
gen had, zonder eenig misbaer te maken, hals te halen, indien hy ze quam te wei
of eenige bewyzen van weedom te geven, geren. Amaſis hier door (want Cam
gelyk de andere Egiptiſche Heeren over byſes ſtelde dit verzoeck in 't werk) in
hunne kinders deden. Maer als hy zagh engte gebragt zynde, kon niet beſluiten
tigheit des

dat een zyner vrienden in zynen hoogen zyn dogter te geven, als wel wetende dat
ouderdom in het leger der Perſianen ging ze by Cambyſes niet voor Gemalinne,
bedelen, had hybitterlyk geſchreit. Waer #voor een byzit ſtrekken zoude. Hy

op Cambyſes hem hebbende doen vragen, durfdeze ook niet weigeren, omdat hy
waerom hy de elende zyner kinderen met voor de magt der Perſen zeer bevreeſt
drooge oogen had aengezien, en nu over was. In deze verlegenheit bedagt hy een
dezen ouden man zich zoo zeer bedroefde, middel om zich te redden. Hy had name
tot antwoort gekregen had : dat zyn lyk by zich de dogter van zynen voorzaet
huiſſelyk ongeluk veel te groot was om te Apries, of, gelyk Euſebius hem noemt,
kunnen beſchreit worden, maer de elende Vaphres, in wiens plaets door de weder
van eenen zyner vrienden, die in zynen ſpannigheit der Egiptenaren Amaſis, een
uiterſten ouderdom uit magtige rykdom voornaem man onder hen,gekomen was,die
men in de grootſte armoede vervallen tot het ryk gekomen Apries aenſtonts op
was, wel verdiende met tranen beweent te het aenhitſen der razende gemeente deed
worden. Dit antwoort overgebragt zyn worgen. Dus verhalen het (i) Herodoot,
CIl
de , zou Creſus, die by Cambyſes was,

uit medelyden in tranen uitgeborſten, en
(a) v. Herod. 1. 2. cap. 1.
(b) v. Herod. l. 3. cap. 2.

(c) Euſ. P. I.Chr. p. 28 & P. II. p. 128. Ab. Pharai.
Dyn. v. p 83- text. Arab ſp.54.verſ. Lat. Pocockii.
}

(d) vid. Animadv. ad Euſ, pag. 91.

(e) v. Herod. 1. 1. c. 1. ſeqqad cap. 16. Conf. Juſtin.
l. c. cap. 9. Euſeb. Part. poſt. Chron, p. c.
(f) v. Exc. Phot. ſegm. 9.
(g) v. 1. c. cap. 15.
(h) cap. 1.

(i) l. 2. c. 16o. ſeqd.
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en (a) Diodorus. Amaſis dan had de dogter niet, maer in tegendeel wel aen te nemen
van Apries, genaemt Nitetis, koſtelyk van een volk, zoo zeer met afgoderye

doen opſchikken, en aen Cambyſes in

bezoedelt.

plaets van zyn eige gezonden. Maer Cambyſes op deze wyze Egipten be
Cambyſes haer eenigen tydt onderhouden magtigt hebbende, hebben de Lybiers en

en met den naem van Amaſis dogter ge Cyreners zich uit vreeze vrywilligh on
noemt hebbende, heeft zy den Koning derworpen, ſchattingen betaelt, en den
ontdekt, hoe hy van Amaſis bedrogen, Koningh geſchenken gebragt: hoewel
en zy in de plaets van zyn dogter hem de laetſte niet zeer aengenaem waren om

toegezonden was, daer ze inder daet de geringheit hunner giften. (g). Wyders
Apries dogter was, dien Amaſis had doen nam hy drie krygſtogten voor, eenen te
ombrengen. Hier door ontſtak Cambyſes water tegen de Carthagers, en eenen te
geweldigh in toorne, en aengehitſt door lant om den tempel van Jupiter Ammon
Nitetis nam een beſluit van hem te beoor
te beſtormen, ook nogh eenen tegen de
logen. Dogh te laet. Want Amaſis was Ethiopiers, die tegen het Zuiden in Africa
reedts doot en begraven, als Cambyſes woonden , en Macrobiers, dat is langle
in Egipten quam , waerom zyn Zoon venden hy de Grieken genoemt werden.
Pſammenitus deswegen lyden moſt. (b) (h). Den eerſten togt wilde hy gedaen
Cambyſes evenwel dus te leur geſtelt in hebben van de Feniciers: dogh deze wei
zyne wraekzucht, liet, toen hy van Mem
tegen hunne afkomelingen en
fis in de ſtadt Sain gekomen was, Amaſis bontgenooten te ſtryden, en Cambyſes

#

lichaem uit het graf halen, ſlaen, nypen, durfde hun gramſchap door dwangh niet
houwen, ſteken, en allerhande ſmaet
doen, ook in het einde regelregt tegen
het gebruik der Perſen en Egiptenaren
verbranden. De laetſte zeggen wel, dat
Amaſis door een orakel gewaerſchuwt
voor zyn doot bevolen had dat men zyn
lichaem in het binnenſte der grafſtede, en
dat van een ander voor aen zou leggen:
en dus het voorſte lichaem in plaets van
dat des Konings verbrant was. Maer He
rodoot ſlaet daer zelf geen geloof aen. (c)
De Egiptiſche ſchryvers hebben gewilt
dat Cyrus deze Nitetis zou getrout, en
uit haer Cambyſes, en meer andere kin

op zynen hals halen. De tweede togt ge
lukte niet beter, zynde vruchteloos ge
mackt door de ſtormwinden, en zant

buien, die het uitgezonden krygsvolk ver
nielden. Dit vint men dus verhaelt by He
rodoot (i), en Juſtinus (k). Om denderden

togt te doen gelukken zond hy boden
vooruit met geſchenken aen den Koning
der Ethiopiers, onder voorwendingh van

de Tafel der Zonne te mogen bezien,
maer inderdaet, om de zaken des lantste
beſpieden. Met deze tafel der zonne is

het naer het verhael der oude ſchryveren
dus gelegen. Buiten de voorſteden van

deren gewonnen hebben, gelyk Hero Ethiopie wort een weide gevonden, waer
in de bewintſluiden van Ethiopie desnagts
heimelyk allerhande gebraden vleeſch van
viervoetige dieren brengen. De dagh
gerezen zynde wort yder vryheit gegeven
door zyn overlyden belet was : tot van daer te gaen eten. De inwoners nu
dat Cambyſes op zyn Moeders verzoek zyn zoo verblint dat ze gelooven dat de
dit voornemen in 't werk geſtelt en aerde deze ſpyzengeſtadigh uitgeeft, door

doot aenroert. (d) En Polienus (e) zegt,
dat Cyrus al voor had gehad eenen togt
naer Egipten te doen, om zyn Schoon
vaders doot op Amaſis te wreken, dat

hier door Egipten wederaenden ſtam van middel der zonne , waer uit de naem van

Apries gebragt had.

Dogh wy houden Zonnetafel geſproten is. De bootſchap

het verhael van Herodoot, en der Schryve pers, van Cambyſes hier in gebruikt,
ren, die met hem overeen ſtemmen, voor waren genomen uit het volk, genaemt
geloofwaerdiger. Evenwel het geen Po Ichthyophagi, of viſcheters, en gelaſt aen
lienus (f) verhaelt, dat Cambyſes name den Koningh te brengen een geſchenk
lyk allerhande dieren, als honden, ſcha van een purper kleedt, eene gedraeide
en, katten, en oievaers, die van dat goude keten, armbanden, wat balſem,
volk geëert werden, voor en een vat wyns. Deze gekomen zynde,
zyn
had doen ſtellen, en de Egipte en den Koning in hunne aenſpraek vaſte
naers dit vernemende, uit vrees van eeni toezegginge gedaen hebbende van Cam

#
#

ge dezer dieren, by hen heiligh gehou byſes vrientſchap, had het bedrogh ge
den, te quetſen, van het werpen met merkt, en hun ronduit in het aengezicht
ſchichten ophielden, en hy door zulkeene gezegt dat ze verſpieders waren, en logens
krygsliſt zich meeſter van de ſtadt Pelu voorbragten: dat hun heer ook een onre
ſium had gemaekt, is zooonwaerſchynlyk delyk man was, dewyl hy, eenige rede
lykheit over zich hebbende eens

"#

(a)l. 1.p.m.43.ed.Steph. & p.62 edit.Wechelianae.
(b) Conf. Diod. Sic. l.c. & Athen. l. 13. pagm. 56o.
(t) vid. l. 3. cit. cap. 16.
(d)l. c. cap. 2.

(h) v. Mela de ſitu orb. l. 3. cap. 9.

(e) Strateg: l. 8.
(f) 1. 7.

(i) l. c. cap. 16.
(k) I. c. cap. 9.

IML

(g) v. Herod. l. c. cap. 13.
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lant niet begeren zoude, maer met zyn alles verſagh aen Cambyſes, die overhet
eigen te vrede zyn, nochte menſchen, antwoort des Ethiopiſchen Konings WEI

die hem noit beledigt hadden, zoeken
onder 'tjok te brengen. Dit gezegt heb
bende had hy hun eenen grooten boogh ,
nadat hy hem eerſt geſpannen en af

gramt voortgerukt was; maer tynekryg.
benden waren op dezen moejcyken togt
door gebrek van alles tot dien noot
bragt, dat ze by lotinge den tiendenman

º hadt, gegeven, met laſt om geſlacht en opgegeten hadden: zoolthy
ien aen Cambyſes over te brengen, en gedwongen ware geweeſt, om deginſche
hem uit zynen naem te bootſchappen, dat', vernieling zyns legers voor te komen,de
zoo de Perſen raedt wiſten om dienboogh zen togt te laten ſteken, en weder met
zoo gemakkelyk te fpannen, hy vry ko Egipten te keeren. Van dit alles doet
men mogt om de Ethiopiers met eene Herodoot (a) nogh breeder verhael, dien
groote krygsmagt te beoorlogen, maer on de lezer nazien kan. Maer Strabo vertelt
dertuſſchen den Goden danken, dat zy dat Cambyfes diep in Ethiopie doorge
tot nogh toe den Ethiopiers niet ingaven, drongen is, en op een eilant eene ſtadt
een ander lant buiten het hunne te bege gebout heeft die hy naer den mem tyner

ren. Hier op had hy ook het purper zuſter of gemalin daer overleden, Meroi
kleet genomen, en gevraegt van wat genoemt heeft. Ten minfte, weg hy
ſtoffe, en hoe het gemaekt was. De verder, is die naem ter eere van eeneyrou
Gezanten hem hier van bericht gegeven aen dit eilant en de ſtadt gegeven. (b).
hebbende, had gy geantwoort: Bedriege Hier mede ſtemt Joſefus over een, zegt
lyke menfchen, beariegelyke kleederen. Ook gende dat Cambyſes deze ſtadtter gedach

óver de ketenen en armbanden gevraegt teniſſe zyner zuſter Meroë gendemt heeft,
en antwoort onfangen hebbende hadde
hy daer mede den ſpot gedreven, en ze als
voor boejen aengezien, zeggende dat hy
banden had, die vry ſterker waren. Van

daer ze voor dezen den naem van Sabahad.
(e). Hoewel Diodorus ſtaende hout dat
Cambyfes die ftadt ter eere zyner Moeder
den naem van Meroë gegeven heeft. (d).

den balſem had hy het zelve als van de Dogh dit ſtrydt tegen het zeggen van He
klcederen gezegt. De wyn zeide hy dat
hem geſmaekt had, vragende, wat de
Koning van Perſie voor ſpys gebruikte,
ook hoe veele jaren een Perſiaen wel leef
de. Men had hem geantwoort dat de
Koningh broot at, welk broot van terwe
gebakken wiert, en de hoogſte ouderdom

rodöot, dié de moeder vir Cambytes

čmame noemt, en tot bekrachtiging
van zyn zeggen behoorlyke omſtandighe
den bybrengt. Evenwel ſchynt uit het

yerhaël van Diodorus, Joſephus, en Stra
bo te moeten beſloten worden, datCam
byfes verder in Ethiopie gedrongen is,

der Perſen niet boven de 8o jaren heen dan van Herodoot verhaelt wort. Dogh

ſteegh : en hy daer op toen gezegt, dat wy laten den lezer zyn gevoelen vry.

hy zich geenſins verwonderde dat zy het
lyf houdende by drek zoo weinige jaren
leefden, en zy wel weten moſten dat ze
den wyn dank te wyten hadden dat ze
nogh zoo langh, als zy zelfs zeiden, leef
den. De gezanten toen wederzyds hem
vragende wat dan zyn leeftogt en levens
tydt van zyn volk was, hadden tot ant
woort ontfangen, dat de meeſte zyneron
derdancn hondert entwintigh, cn cenige

Als Cambyſes nu terugh getrokken
was naer Memplis, en de Egiptenaars
met hunne prieſteren hunnen Apis (dit

was een kalf, zwart van lyf, hebbende
een witte vierkante bles op't voorhooft,
een teken van eenen arent op den rug,

een torre of ſchalbyter op de tongh, en
tweederhande hair in den flaert) inftate"

lyken ommegangh met groot gejuich

omleidden, wert hy zeer verbolgen, om
nogh hooger jaren bereikten : en dat hun dat hy waende dat men om hem te be
ſpyze gekookt vleeſch , en hundrank melk ſchimpen vreugde bedrcefover zynen mis
was. Als zy zich hier over verwonder lukten togt naer Ethiopie, De. rieſters
den, had hy hen tot een waterwel ge hier over verlegen wilden hem ſtillen met

bragt, waer van het water zoo licht was, zeggen dat hun een Godt verſchenen was.
dat het geen hout, nogh iets van de al
lerlichtſte ſtoffe boven den gront houden
konde, en dit over zich hadt dat al wie
zich daer mede gewaſſchen hadden eenen

Waer op hy hen geboodt dit kalf voor
hem te brengen. Het welk gekomen
zynde trok hy zynen degen, en meenen

de den buikté treffen, quetſte hy de heuP.

geur van zich gaven, als ofze met olie, Het bloetziende vlieten lachte hyoverhit,
die naer violen rook, beſtreken waren. en dreef den prieſteren toe dat zy ſchel

Voorts toonde hy hun de kerkers, waer men en bedriegers waren, die by hem
in de gevangenen met goude ketenen ge voor Goden wilden doen doorgaen dieren,
bonden lagen, en daer by de glaze zerken, die vleeſch en bloet hadden, en

*:

waer onder de doode lichamen met pleiſter

overtrokken, en naer het leven beſchil
dert, gelegt waren. De Gezanten hun
afſcheit ontfangen hebbende deden van

KOn

(a) 1. c. c. 21. feqq. ufq. ad caput 26.
(6) vid. I. 17, p. m. 790.
(e) v. Ant. Jud. l. 2. c. 5.

(d) vid.l. 1 P.zo, ed.Steph, velp.29.ed.Wecheliane,
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konden gewont worden , en dat dit een
Godt was, die den Egiptenaren waerdigh
was. Wat hem belangde, dat hy toonen
zoude, dat men niet ongeſtraft den ſpot
met hem dreef. Dit gezegt hebbende
deed hy de prieſters geeſtelen, en de Egip
tenaers die deze feeſtelyke ſtaetſie gehou
den hadden, dooden. Apis ſtorf in den
afgodiſchen tempel aen zyne wonde, en
wert, buiten weten van Cambyſes, van
de prieſteren begraven. Dus verre gingh
naer (a) Herodoots getuigeniſſe de blint
heit van dit volk. Strabo (b) en Juſtinus

E
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Tanyoxarces zekeren Magus, genaemt
Sphendadates, dien Herodoot Smerdis
noemt, om eenigh wanbedryf geſlagen
hadt, en deze hem by zynen broeder

Cambyzes aengeklaegt, en uit wraekluſt
beſchuldigt dat hy den Koning had lagen
gelegt, brengende tot bewys van zyn
ſchult by, dat Tanyoxarces ontboden zyn
de niet verſchynen zoude. Op dit zeg
gen zou Cambyſes zynen broeder by zich
ontboden hebben, en deze door belet niet

aenſtonts kunnen verſchynen. Het welk
des aenbrengers geloof vermeerderde, en

(c) voegen hier by , dat Cambyſes den hem ſtouter maekte. Maer Amytis, doch
tempel van Apis, en andere afgodiſche ter van Aſtyages, en moeder des aenge
Kerken der Egiptenaren heeft doen ver klaegden, het bedrogh van den Magus

branden en verſtoren.

De Egiptenaers bemerkende, trachtte Cambyſes het te

geven voor dat Cambyſes om dit

# gendeel in te boezemen, die ook zich hielt

geſtraft is, zoodat hy zinneloos wier

als of hy den aenbrenger niet geloofde.

dogh uit de woorden van Herodoot is af Maer zynen broeder, de derde reize ont

te nemen, dat hy al te voren niet wel by boden, en hem op zyn aenkomſt omhelſt
hebbende, liet hy ondertuſſchen zyne ge

zyn verſtant was. Want hy getuigt dat
deze vorſt al van zyn jeugt af de vallende
ziekte is onderhevigh geweeſt, zoo dat
niet te verwonderen ware, zoo by zulk
eene quade geſtelteniſſe van lichaem, ook

ongeſteltheit (d) van herſenen gekomen
is. Dogh het ſchynt dat hy toen eerſt zy
ne wreetheit heeft begonnen in 't werk te
ſtellen, latende zynen eigen Broeder Ta
nyoxarces, of Smerdis (gelyk Herodoot,
Juſtinus, en anderen hem noemen) van
't leven berooven.

Om wat oirzaek zulx

geſchiet zy, daer ontrent is groot ver

dagten gaen om hem buiten weten van

Amytis van kant te helpen. Hier over
nam hy overlegh met den Magus, die zy
nen broeder zoo geleek of hy uit zyn aen
gezicht, gelyk men zegt, geſneden was.
De Magus riedt hem, hy zou quanſuis
bevel geven om den valſchen aenbrenger
te dooden: dewyl op die wyze zyn broe
der, die hem dus geleek, kon omgebragt,
en dus een ſchyn by zyne moeder en
het volk gegeven worden dat de Magus
gedoot was, die hierom in de kleedingh

ſchil by de Schryvers. Herodoot brengt van Taxyoxarces geſteken wert. Deraedt
twee redenen by, jalouſie, en vrees. Want wert goetgekeurt, en hier op aen Taxyo
vooreerſt, zegt hy , was Cambyſes zyn xarces oſſenbloet te drinken gegeven, dat
Broeder nydigh, omdat hy den grooten hem de doot aenbragt. De Magus on
boogh , hem van den Ethiopiſchen Ko dertuſſchen, die voor 's Koningsbroeder
ningh gezonden, met twee vingeren op gingh , wert naer Bactriana gezonden,
geſpannen hadt, dat niemant der Perſia daerhy dezelve zaken, die Cambyſes broe
nen hem na kon doen. Ten anderen had hy
gedroomt dat een bode uit Perſie (werwaert
zyn broeder heen getogen was, ) hem
quamaenzeggen, dat Tanyoxarces op een

der gedaen hadt, verrichtte. Dit bedrogh
bleef eenigen tydt verborgen, omdat de
Koningh het ſtuk alleen aen drie men

ſchen, genaemt Artiſyras, Bagapates, en
Koningklyken ſtoel gezeten met zyne Ixabates ontdekt hadt. Vyf jaren even
kruin den hemel bereikte. Dit was de wel daerna wert het aen den dagh gebragt
reden, die hem deet dugten dat zyn broe door eenen Tibetheus, eenen geſnedenen,
der hem dooden en het Ryk bemagtigen die van den Magus, zynen heere, geſlagen
zou. Van deze bekommering dan zich was, en hierom het aen de Koninginne
willende ontſlaen beval hy eenen zyner Amytis ontdekte. Deze vorderde daer op

getrouſte Perſianen, genaemt Prexaſpes, den Magus van Cambyſes, die geweigert
(Juſtinus noemt hem Cometes) op wien hebbende hem over te leveren, zegt men
hy zich meeſt verliet, zynen broeder te dat zy hem zoude vervloekt, vergif ingeno
dooden, die hier opnaer Perſie getrokken men hebben, en daeraen geborſten zyn.f).
hem by Suſa op de jagt vermoort, ofzoo Het tweede bewys van wreedtheit of dol
anderen willen , naer het roode meer heit van Cambyſes gaf hy in het moorden
(hier door moet men verſtaen de Sinus zyner gemalin, die met een zyn zuſter
Perſicus, die by zommigen mede dus ge was. Want Herodoot vertelt dat hy
noemt wort) gelokt, en daer in verdron verlieft op eene zyner zuſteren, en hierom
ken heeft. (e). Hoewel Cteſias vertelt dat genegen haer te trouwen, dat tegen de

gewoonte der Perſen ſtreedt, de Koningk
(a)l. c. cap. 29.

lyke Rechters (deze waren gekoren uit

(b)l. X. p. m.473. lib. XVII. p. 8o5. & p. 816.

de voornaemſte Perſianen, om uitleggers

(c) l. cit.

-

(d) v. l. c. cap. 33.
(e) v. Her. l. c. cap. 3o. Conſ. Juſt. l. c.

Ii

(f) v. Exc. Phot. ſegm. 1o. & 11.
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en hanthavers der wetten te zyn, waerom Dezen zoon dus ongebragt zynde liet hy
alle zaken van gewicht voor hun gebragt het lichaem opſnyden, en de punt des

werden) gevraegt heeft, of hun eenige pyls in het hart vindende vraegde hy den
wet bekent was, die toeliet dat men zyn vader met een bly gelaet, of hy wel ie
eige zuſter trouwen mogt : en alsze ge mant kende, die diergelyk een ſchoot
antwoord hadden dat ze wel geene wet zou kunnen doen. Prexaſpes des Konings
van zulk eene toelating kenden, maer uitzinnigheit merkende, en hierom ook
wel cene andere, waer by een Koningh voor zich zelven vreezende, kon niet an

van Perſie bevoegt was te doen al wat hem ders bekennen, dan dat zelf geen Godt
behaegde , aenſtonts hier op zyne oudſte zoo gewis treffen zoude, Den volgenden
zuſter Atoſa, die naderhant acn Smerdis, dagh liet Cambyſes twaelf der voornaem

en eindelyk aen Darius zoon van Hyſtaſ ſte Perſiaenſche Heeren, zonder dat er

pes troudé, ten huwlyk genomen heeft, eenige reden was om hen van het leven
trouwende ook daerna zyn jonger zuſter, te berooven, levendigh tot aen 't hooft in
d'aerde delven. Creſus dit ziende riedt

die hem in den togt naer Egipten gevolgt
zynde, naer allen ſchyn den naem van
Meroë gehadt heeft, en van hem op eene
wreede manier omgebragt is. De Griexe
ſchryvers zeggen, volgens Herodoots ge
tuigenis, dat Cambyſes eenen jongen leeu
met eenen jongen hont had doen vechten,

hem ten beſte, hem vertoonende hoe ge
haet hy op zulk eene wyze zich zelven

maekte by zyne onderzaten, en daer by
voegende dat hy op het bevel van zynen
vader Cyrus de vryheit nam van hem zulk

beſtaen af te raden. Maer Cambyſes ver
en dat, als de leeu den hontſtont te over bitterde zich zoo, dat hy in ſcheltwoor
meeſteren, een andere hont, die te gelyk den tegen hem uitborſt, verwytende hem
met den eerſten geworpen was, zynen dat Cyrus op zynen raedt den oorlogh te

broeder (om zoo te ſpreken) in noodt gen de AMaſſageten

aengevangen, en daer
ziende, van het touw , daer hy aen ge door zyn leven verloren hadt. Dit ge
bonden lagh , losgebroken, en hem te zegt hebbende greep hy zynen boogh,
hulp gekomen was, en datze dus met hun van meeningh hem te doorſchieten. Cre
beide den leeu verwonnen hadden : en ſus ontvluchtte hem, die egter zyne tra
dat AMeroe dit aenſchouwende tranen ge wanten beval hem om te brengen. Maer
ſtort, en van Cambyſes hier over gevraegt deze de veranderlyke zinnen des Konings

zynde geantwoort hadt , dat ze ziende, kennende verbergden Creſus, opdat zy
hoe deze twee honden elkander hielpen, hem, zoo de Koningh mogt berou kry
aen haeren broeder Smerdis of Tanyo

xarces gedagt had, verzekert zynde dat
niemant zyn doot wreken zoude. Dit
zeggen zoude hem tot zulk eene gram
ſchap verwekt hebben, dat hy haer ter
dood deed brengen.

gen van zulk een wreedt beſluit genomen
te hebben, zouden mogen voor hem bren

gen, oordeelende dat men hem tydigh

genoegh ter doot kon brengen, als de
Koning niet meer aen hem denken zou.
Maer de Egipte Niet langh daerna begon Cambyſes Cre

naers verhalen dat zy aen tafel zittende, ſus te miſſen: het welk de hofdienaers ge
en de bladeren van ſalade van de krop af merkt hebbende hem te kennen gaven dat
haren gemael en hy nogh leefde. Deze tyding nam hy
roeder zou gevraegt hebben, of de krop wel met blyſchap aen, maer dwong alle
met of zonder de bladen ſchooner was. En de genen, die hem tegen zyn bevel in 't
als hy geantwoort hadt dat hem ſcheen ieven behouden hadden, te ſterven. Veel
dat de krop met de bladeren ſchooner was, diergelyke ſtukken regtte Cambyſes aen,
zou ze hem toegedreven hebben, hy ware zich vergrypende zoo wel tegen de Per
deze kropſalade 't eeniger tydt gelyk ge ſen, als zyne bontgenooten, zoo dat hy zelf
weeſt, toen hy het huis van Cyrus van de oude graven liet openen, om de doode
zoonen ontblootte : waer over hy zoo lichamen te bezien , om geene verdere
verbolgen zou geworden zyn, dat hy haer buitenſporigheden aen te roeren. (a)
den zwangeren buik te barſte trapte, en De doot van Cambyſes word van de
zy daer op ontydigh verloſſende den geeſt ſchryveren ook op verſcheide wyzen ver

# hebbende,

gegeven hadde. Ook had hy den zoon haelt. Herodoot zegt, dat als hy dusuit
van Prexaſpes zynen gunſteling, die zyn zinnigh zich cenigen tydt in Egipten op
ſchenker was, een pyl door 't hart ge hielt, de twee AMagt, die broeders wa
ſchoten, om zynen vader Prexaſpes te ren, welker een genaemt Patizithes het
overtuigen, dat de Perſen qualyk van hem bewint had over de huiſelyke zaken des
eoordeelt hadden, als ze zeiden dat hy Konings, een vloekverwantſchap geſmeedt
# en dronken was. Want deze van hem hebben om van Cambyſes af te vallen, en
gevraegt wat zyne onderdanen van hem het ryk aen zich zelven te brengen. Hier
oordeelden had hem tot antwoort toege toe was te grooter ſchyn van hope , om
voegt, dat alles in hem pryſſelyk was, dit dat de andere broeder, genaemt Smerdis,
ZOO
alleen uitgezondert, dat hy te veel ge

negen was tot het drinken van wyn.

(a) vid. Her.l. 3. c. 3 1. ſeqq. uſque ad c.; 3. Conf.
cap. 68. & 88 & Juſt. l. c.
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zoodanigh geleek naer den broeder van naemſte Grooten van Perſie voor zich, en
Cambyſes, dien hy had laten dooden, dat er klaegde hun, hoe hy door eenen droom
tuſſchen hen beide ganſch geen onder bedrogen, zynen eigen broeder had doen
ſcheit te maken was.

Van deze liſt be

ombrengen, verzoekende hierom hen, en
dienden zy zich dan, latende een gerucht byzonder de Achaemenides het ongelyk
loopen dat Smerdis, broeder van Camby hem door den Magus aengedaen te wre
ſes, nogh in leven was, en het Ryk aen ken, en zorg te dragen dat het Rykdogh
vaert had : waerom ze het volk geboden niet weder in handen der Meden geraekte,

Cambyſes niet langer, maer dezen te ge Wilden ze dit doen, zy # OVC1'Ook hadden ze licht te be vloedt hebben van alles: wilden ze niet,
grypen, dat elk een licht Cambyſes om zoo wenſchte hy hun gebrek toe, en el
hoorzamen.

zyne wreedtheit af, en zynen broeder toe ken Perſiaen in het byzonder, dat hy dan
vallen zoude. Dus zonden ze naer Egip zulk een einde mogt hebben als hy. Dit
ten en andere landen Herouten, om de gezegt hebbende, zou hy alle zyne be

zen laſt aen de legers van Cambyſes bekent
te maken. Cambyſes eenen der Herou
ten, die daer gekomen was, vernomen
hebbende, nam zyne bootſchap voor waer

dryven beſchreit, en niet lang daerna aen

zyne wonde overleden zyn, nadat hy ze
ven jaren en vyf maenden geregeert, en
geene kinderen nagelaten had. (a) Cteſias

heit aen, geloovende dat Prexaſpes, dien verhaelt dit alles geheel anders, zeggende
hy den moort zyns broeders belaſt hadt, dat als Cambyſes, toen hy zynen broeder
hem bedrogen, en den zelven in 't leven had laten ombrengen, en zyne moeder

behouden hadde. Hy doet hem derhal Amytis zich zelve met vergif had gedoot,
ven roepen, en vraegt hem af, of hy vol bezigh was met offeren, het bloedt van
gens zyn bevel zynen broeder omgebragt het offerbeeſt niet had willen vloejen, dat
had. Dees hout het ſtaende, en verzoekt hem groote ontſtelteniſſe had aengebragt.

verlof van den Herout aenſtontste mogen
volgen, om te zien, of hy niet zou kun
nen ontdekken, waer het werk ſchortte.
Cambyſes ſtaet hem zyn verzoek toe: waer
op hy verneemt dat de Herout zynen laſt
niet van Smerdis, Cyrus zoon, zelf, maer
op zynen naem van den Magus, die over
Cambyſes huiszaken geſtelt was, ontfan
gen had. Hier uit viel niet zwaer voor
Prexaſpeste bemerken,dat deze het ſchelm

Dat ook Roxane, zyne Gemalin, eenen

zoon zonder hooft ter werrelt had gebragt,
het welk de Magi gezegt hadden dat be

tekende dat hy geenen navolger in het Ryk
zoude nalaten. Ook was zyn moeder hem
by nacht in den droom verſchenen, en

had hem over den moort, aen zynen broe

der begaen, gedreigt.

Voorts was hy

naer Babilon getrokken, daer hy tot tydt
korting een ſtuk houts met een mes wil

ſtuk geſmeedt, en zynen broeder Smerdis lende polyſten, dit hem uit de handen ge
in de plaets van 's Koningsbroeder geſtelt glipt was, en eene ſpierzyner heupe door
hadt. Hy tot den Koningh wedergekeert geſneden hadt , waer aen hy elf dagen
en van hem ondervraegt zynde, ontdekt daerna geſtorven was, nadat hy twee-en
het antwoort van den Herout, en met een twintigh jaren geregeert hadt. (b) Stra
wat gedachten hy heeft over den Magat bo (c) verhalende dat hy van het Ryk be
Cambyſes ſchrikkende op het rooft is door de Magi, gebruikt het Griex
hooren van dien naem , bevint dat hy zy-woort Kalaxvo, dat zoo wel van 't leven,

Smerdis.

nen droom qualyk begrepen, en zynen

als van

't Ryk berooven betekent. Maer

broeder onſchuldigh van 't leven heeft wy zyn van gevoelen dat die ſchryver dit
doen berooven. Hier over zich beklagen- woort in den laetſten zin genomen heeft.
de, beſluit hy te paerde te ſtygen, en met (d) Oſorius zegt wel, dat Cambyſes van

zyn leger naer Suſa tegen den Magus op de Wyzen of Magi gedoot is, zonder dat
te trekken. In het opſtygen valt hem zyn hy evenwel verhaelt, hoe veel zy in ge
zwaert uit de ſchede, en quetſt, naermen tal waren: daer in tegendeel (e) Hierony
voorgeeft, zyne heup op dezelve plaets, mus uitdrukkelyk zegt, dat zeven Magi
Cambyſes zouden vermoort hebben. Maer

daer hy onlangs Apis eenen houw gege
ven hadt. Dus gewond vraegt hy hoe
het ſtedeken, daer hy was, genoemt wier
de, en krygt tot antwoort dat het Ecba

het is in hun beide een groot miſverſtandt,
ſtrydende regelrecht tegen de oudſte en
beſte ſchryvers. Want indien wy Pauſa

tana heette. Nu verhaelt men dat het ora

nias (f) gelooven, is lang daerna ter by

kel uit de Egiptiſche ſtadt Butus hem voor zondere gedachteniſſe deze ſabel of zwaert,
zegt had dat hy te Ecbatana ſterven zou waer mede Cambyſes onvoorziens gewond
de: het welk hy altydt van Ecbatana, de is geweeſt, binnen Athenen bewaert. Be
hal
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hooftſtadt van Medie , verſtaen hadt.
Maer nu hoorende een ander Ecbatana

hier in Syrie noemen, wert hy verbaeſt
over het bedryf van den Magus, zeggende:
Hier zal Cambyſes Cyrus zoon moeten ſterven.

Twintigh dagen hier na, riep hy de voor

(a) vid. Herod. l. c. cap. 61. uſque ad c. 67. Conf.
Juſt: l. c. Sulp. Sever. Hiſt. ſaer.l. 2. p. m. 116.
(b) vid. in Exc. Phot. ſegm. 12.
(c) lib. 15. ſub fin. ſeu p. m. 736.
(d) Hiſt. l. 2. cap. 8.
(e) Comment. In Dan. cap. XI.

(ſ)l. 1. Deſcr. Graec. cap. 29.
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halven dit verhaclt Eufebius (a) dat Cam mogt winnen, ontſloegh hy alle de nº
byſes agt jaren het Ryk bezeten heeft. tien, die onder zyn gebiet ſtonden, voor
Maer hy ſchynt een vol of even getal (nu drie jaren van alle ſchattingen,endenlaſtdes
merus rotundus by de Latynen genoemt) krygsdienfts. Ook hielt hy by lich allede
voor een oneven gebruikt te hebben. Om wyven en bywyven van Cambyſes Maerde
Cteſias nu met Herodoot over een te bren wyl hy noit uit het KoningklykPaleisof
É. , meenen eenige geleerden dat Cam Slot quam, nochteiemant der Perſºenchc
yſes nogh by het leven van Cyrus den Grooten voor zich liet komen, kreeghO
titel van Koningh over Perſie verkre tanes, of Oltanes, een voornaem en tyk
gen , en Cteſias die jaren mede by die Heer, zoon van Pharnaſpes, en broeder van
van zyne volſtandige regeringh gerekent Caſſandane, gemalinne van Cyrus, ook
heeft, gelyk ook Clemens Alexandriner uit dien hoofde Oom van Cambyſes, als
ook gedaen zou hebben, die Cambyſes by Herodoot (e) blykt, groot agterden
negentien jaren toeſchryft.(b) Joſefus legt ken, of hy niet eer de Magus dan de zoon
Cambyſes maer zes jaren toe (c), hoe van Cyrus wezen mogt... Hierom iet hy
wel t'onrecht. Wyders is Cambyſes, ge zyn dogter Phaedyma, die mede onderde
lyk reede gezegt is, in de regeringe ge Koninglyke bywyven dezen bedriegerten
volgt van
dienſt ſtont, heimelyk afvragen, of weby

SmerdisCyrus zoon, of byeenanderſliep,
III. SMERDIS den Magus, onderfteunt latende haer aenzeggen, zoo ze hem niet
kende , dat ze zich des bevragen zou
doorzynen BroederPATIZITHES.
by Atoſſa , zuſter van Cambyſes, en
Dezen noemt Cteſias, als reets gezegt is,
Sphendadates, en verhaelt dat Bagapates en
Artafyras, twee gefnedenen, al by het le
ven van Cambyſes voorgehadt hebben het
Koningryk in handen van den Magus te
ftellen, (d) gelyk hy dat ook na de doot

Smerdis. Maer dezeliet harenvader boot

ſchappen, datze nogh met Atoſſa, noch
met eenige andere vrou ſpreken konde,

dewyl deze Vorſt, wie hy ook wezen
mogt, zoodra hy den Koninglyken troon

beklommen hadt, alle wyveien bywy

van Cambyſes verkregen heeft. Hier in ven van elkander had geſcheiden, en e
verſchillen eenigzins Herodoot en Juſti byzonder bewaren liet. Dit antwoort

nus, waer van de laetſte hem Oropaſtes
noemt, zeggende dat zyn broeder, wiens
naem hy verzwygt, dezen, al eerde doot
van Cambyſes rugtbaer wert, in de plaets
van Mergis, of Smerdis, broeder van
Cambyfes, dien het ryk uit erfrecht toe

ſterkte Otanes in zyn vermoeden: waer
om hy zyn dogter belaftte datze, als het

haer beurt was by den Koningh te ſlapen,

ſtillekens, als hy inſlaep was, zyn hooft
zou betaſten, om te weten of hy ooren
hadt, gevende haer te kennen dat hy oo

quam, en dien hy in alle declen geleek, ren hebbende Cyrus zoon, en zonder oo
geſtelt heeft: gaende dit te gemakkely
ker, en heimelyker toe, omdat by de Per
ſen onder ſchyn van Majeſteit de perſoon
des Konings weinigh gezien wert. He

ren zynde de bedriegelyke Magat was,

'dien Cyrus, gelyk Herodoot, of Camby
fes, gelyk Jüftinus wil, de ooren om

eenig wanbedryf had doen afſnyden. Als

rodoot verhaelt, dat de Perfen, die on de dogter dus ónderregt kort dier genha

trent Cambyſes waren, als hy ſtorf, zich ren vader te kennen gaf, dat de Koning

geenſins konden inbeelden, dat de Magi geene ooren hadt, ontdekte Otanes het
het Koningkryk ingenomen hadden, zich bedrogh eerſt aen Aſpathines en Gobrya,
vaſt latende voorſtaen, dat al het gene twee voorname hoofden der Perſianen,

Cambyſes van de doot zyns broeders hun nemende nogh eerſt drie andere vertroude
gezegt hadt, enkel uit afgunſt geſchiedt vrienden, namelyk Intophernet, Mºgahy: ",
was, om hem hier door by alle Perſen Hydarmes, eneindelykóok Dariuso Hyftaf
verdacht en gehaet te maken. Hierom pes zoon, die Lantvoogt van Perſie was,
beelden zy zich vaſt in dat Smerdis zyn en die by geval van Sufa uit Perfie gekomen
broeder op den troon zat, inzonderheit was, in het vloekverwantſchap aen. On
toen Prexaſpes na Cambyſes doot uit vrees der deze zeven eedtverwanten wert beſlo
niet bekennen dorſt dat hys'Koningsbroe ten dezen bedrieger den hals te breken,
der van het leven berooft hadt,ja het zel en denaenſlagh zonder toeven in 't werkte

ve plat uit ontkende. Dus regeerde de ſtellen, op dat niet de een of d'ander door
Magus onder den naem van Smerdis, Cy verwylen van het ſtuk den moedt laten
rus zoon, geruſtelyk zeven maenden, die vallen, en de zaek dus uitlekken mogt.

nogh overigh waren tot vervulling van het Terwyl zy hier mede bezigh zyn, had.
agttie jaer van Cambyes... En opdat hy den de twee AMagi Gebroeders beſloten
in dezen tydt de gunſt en liefde des volx Prexaſpes, die alleen van de doot van
Smerdis, wettigen zoon van Cyrus, ken
(a) P. I. Chron. p. 28. & II. p. 128.
nis hadt, en onder de Perſen zeer gezien
(b) vid. Ed Simſ Chron. Cathol. part. V. ſub was, op hunne zyde te trekken,
ann. 3483. ſeu p. m. 9.

#
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(t) lib. XI. Ant. Jud. cap. 3.

(d) vid. 1. c. fegm. 13.

(e) l. 2. cap. 1.

hem ontboden en doen zweren hebbende vers ontkennen.

Die den boogh gevat
hadt
konde
die
om
de
nabyheit zynsvyants
dat hy het bedrogh geheim zou houden,
doen hem overgroote beloften, en ver niet gebruiken, waerom hy in een ſlaep
gen hem hier op te klimmen op eenen vertrek vluchtte. Maer hy wert welhaeſt
toren, en van daer alle de Perſianen, ge gevolgt van Darius en Gobryas, die den
laſt onder den muur van 't kaſteel te ver Magus om den middel gevat vaſthielt,

ſchynen, opentlykteverzeekeren dat Smer opdat hy van Darius zou doorſteken wor
dis Cyrus zoon, en geen ander Perſie re den. Maer dees vreezende dus doende
geerde. Prexaſpes belooft hun dit te zul (omdat het donker was) meteenen zynen
len doen, maer breekt zyn woort. Want vrient te zullen wonden bleef ſtaen, waer

op de beſtemde hoogte gekomen zynde om Gobryas hem toeriep, hy zoude maer
begint hy het geſlacht van Cyrus in orde toeſtooten, al zoude hy hem zelf ook
van Achemenes af op te halen: en dus op doorſteken. Darius hier op ſteekt toe,
Cyrus zelf gekomen zynde te vertellen de zynde het geval hem zoo gunſtigh dat de
meenigvuldige weldaden door hem aen de Magus gevelt, en Gobryas ongeraekt bleef
Perſianen bewezen, niet verzwygende in (a). Van Herodoot verſchilt Cteſias in de
het einde hoe hy door Cambyſes gedwon namen der perſonen, en andere omſtan
# was zynen broeder Smerdis om te digheden. Want dees verhaelt dat Ixaba

rengen. Dit hadde hy, voegt hy'er by, tes (men kan door dezen niemant anders
tot dezen tydt toe uit vreze van zyn leven verſtaen dan Prexaſpes by Herodoot ge
te zullen verliezen, verborgen, en het te noemt) met het lichaem van Cambyſes
gendeel ſtaende gehouden: dogh dat hy naer Perſie gekomen zynde, en gezien
nu beſloten hadt de waerheit niet langer hebbende dat de AMagus onder den naem
voor de Perſen te verbergen, en hun ee van Tanyoxarces het Ryk bezat , hem

nen vloek op den hals wenſchte, indien aen het ganſche leger bekent gemaekt,

zy het bedrogh der Magi ongewroken en zyn bedrogh ontdekt heeft, dat hydaer
lieten. Dit met luide ſtemme uitgezet op voorts naer eenen tempel gevlucht, en
hebbende wil men dat hy zich van boven door laſt van den Magus daer uitgehaelt,

van den toren af zou geſtort hebben. Van dit en onthooft is. Hier op, zegt hy, had
voorval wiſten de zeven vloekverwanten den zeven Perſiaenſche vorſten, namelyk

niet, maer zynde op den wegh naer 's
Konings paleis hoorden ze verhalen wat
met Prexaſpes gebeurt was: waer over zy
verſchrikt zynde van den wegh aftraden,
om nader met elkander hier over raedt te

Onophas, Idernes, Norondabates, Mar
donius, Bariſſes , Artaphernes, en Darius
Hyſtaſpes zoon, zich verbonden om dezen

bedrieger af te maken, en twee der ge
ſnedenen Artaſyras en Bagapates op hun

plegen. Otanes en eenige van den hoop ne zyde gekregen, en zich dus meeſters
wilden het ſtuk uitſtellen: maer Darius, gemaekt van alle de ſleutelen der Ko
Gobryas , en hunne vrienden hielden | ningklyke vertrekken, die deze geſnede
ſtaende dat men geen oogenblik moſt ver nen in bewaring hadden. Door hulp van
zuimen. Terwylze hier over oneenigh deze waren de zeven heeren in het Ko

zyn, zienze zeven paer havikken vegten # paleis geraekt, en hadden den
tegen twee paer gieren, hen vyandelyk Magus vinden leggen by een Babiloniſch
verpikkende en vervolgende. Hier door, |bywyf, die de vloekverwanten ziende
als door een goedt voorteken aengezet aenkomen van het bedde geſprongen was,
zetten ze hunnen gangh naer het Koning maer geen geweer by de hant vindende

lyk hof. De wachten aen de poort laten (dit had Bagapates dus heimelyk beſchikt)
hen, als heeren van aenzien, en pragtigh |eenen gouden ſtoel gebroken, en met

uitgedoſt, doorgaen, zonder hen te vra-ides zelfs voet zich zoo lang verweert
gen, waer ze heen wilden. Maer als ze had, tot dat hy eindelyk gewont zynde
verder naer binnen doortraden, hielden de|het leven daer by inſchoot, nadat hy ze
eſnedenen, die daer de wacht hadden, ven maenden geregeert hadt (b). Hieruit
# met veel vragens op, en betwiſtten kan men zien, dat deze oude ſchryvers in
hun den ingangh : zoodat ze hun geweer de zake zelve overeenkomen, ſchoon zy
trekkende alles velden wat hun voorguam. in de omſtandigheden eenigermaten ver
De Magi juiſt by een zynde om het ſtuk ſchillen. Waerom Ammianus (c) en Va
van Prexaſpes te overleggen ſchoten op lerius (d) Maximus verre van de waerheit
het geſchreeuw der geſnedenen toe, en af zyn, als ze zeggen, dat zeven A4agi

ziende wat er gaende was dagten op zich na de doot van Cambyſes het Koningkryk
te verweeren. D’een vatte eenen boogh, aen zich genomen hebben, daer maereen
d'ander een lans, waer mede hy ook, eer eenige geregeert heeft, en door zynen
Ii 3

hy gedoot wert, Aſpathines in zyne heup

quetſte, en Intaphernes van een oogh,

Broe

maer niet van 't leven beroofde : hoewel

(a)Conf.
##66. ſeqq.q. uiq
P. 79
Her. Juſtin.
l. c. cap.
uſque ad cap.
79.

Juſtinus wil dat hy twee van die heeren

(b) Vid l. cit. ſegm. 13. ſeq.

zougedoot hebben, het welk andereſchry

(c) lib. 23. cap. 6.

(d) lib. 9. caP. 2.
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Broeder in de regeringe onderfteunt is ge het bedrogh uitgelegt, en ondertuſſchen
weeſt, die beide naderhant door zeven alle de A4igi , die hun voorquamen, af.
voorname Heeren zouden gedoot zyn, ge gemaekt hebben : welk voorbeelt alle de
lyk buitende reedts aangetogene fchry Perſen gevolgt hadden, zoo dat er geen
vers mede betuigen Curtius (a) en Flo een Magus af gekomen zou zyn, indiende
rus. (b)
opkomende nacht het moorden niet ge
Hier nevens moet in aenmerkinge ko ſtuit hadt. Op dezen dagh wil men dat
men dat eenige geleerden, en onder hen de Perſenjaerlyx eenen Feeſtdagh,byhen
inzonderheit Jacobus Capellus het daer gcnoemt Mzy2@ovíz of ombrenging der Ma
voor houden , dat Cambyſes de zelve A gi, zouden gehouden hebben, gedurende
haſneros , en de voornoemde Magus die welke feeſthoudinge geen Magus mogt

Artha/a/la geweeft is, die by Efdra (c) ge voor den dagh komen, maer gehouden
zegt worden op het ſchryven van de vyan was ſtil in huis te blyven.
den der Joden den Tempelbou te Jeruſa Na verloop van vyf dagen, als de be
lem gehindert en belet te hebben, hou roerte wat begon te ſtillen, wert over
dende dicn Darius, van wicn daer (d) ge den ſtaet des Ryx raedt gepeegt, enna
wagh gemackt wort, voor den zoon van lang overleg, en onderling geſprek, cin

Hyftalpes, gelyk hier mede ook (e) Jofe delyk beſluit genomen tot het kiezen van

fus en (f) Euſebius, ook (g) Abul Phara eenen nieuwen Koningh, met bedingh,
jus over een ſtemmen. (b) Maer Joſef dat, indien een van hun zeven tot
Scaliger toont met grondige reden hier Koningh verheven, wierde , hy aan
op , uit Herodoot, acn, dat dit een Otames, die de aenleider van dit verbont

groot mifvertant is.

Want hy bewyft was geweeſt, en zyne nakomelingen,jaer

met veele omſtandigheden dat by Eſdra(t) lyx eenen Mediſchen rok vereeren, en hen

niet Darius Hyſtaſpes zoon, maer Darius onder de heerlyxteen acnzienlyxtegeſlach:
Nothus , van wien beneden breeder zal ten der Perſen ſtellen zoude. Dat ook

geſproken worden, van de heilige ſchry aen elk der zeven heeren vry zoudeſtaen,
veren verſtaen wort : toonende met een

zonder zich aen te geven, in het Koning

dat in den tuſſchentydt van Cyrus laetſte lyk paleis te komen, tenware de Koningh
jaren, en die van Cambyſes, Smerdis, en met eene zynergemalinnen te beddelagh:

Darius Hyſtaſpes zoon, de vyanden der
Joden zich alleen vernoegt hebben met
den tempelbouw door de hofdienaren der
vernoemde Koningen te beletten, maer
dat ze eerſt in het begin der regeringe van
–Xerxes , of Ahafìeros , en daerna ten ty

en eindelyk dat de Koningh niet zou mo
gen trouwen, als alleen uit de familie van

eenen der genoemde heeren.
De wyze van deze verkiezing was ook

dus geſtelt. Zy moſten alle op eenenze
keren dagh voor het opgaen der zonne in

de van Artaxerxes Macrochir , of Artha de voorſtadt , of, zoo anderen willen,

ſaſta, die brieven van klagte tegen de Jo
den, waer van (k) by Eſdra geſproken
wort, geſchreven hebben. (!) Aen deze
meeninge zouden wy ons voor het naeſte

voor het Koningklyk paleis te paerdever

fChyncn, om den genén, wiens paerton
der het opgaen der zonne, die van de Per
ſen als een Godtheit geëert wert, eerſt
houden, met dit onderſcheit evenwel, dat brieſchen zoude, tot Koningh te maeken.
wy Eſther niet voor de Gemalin van Xer Darius nu, zoon van Hyſtaſſes, een van
xes, maer voor die van Artaxerxes Mne de verbondene Heeren, hadt eenen ſtal
mon zouden houden, gelyk wy nader meeſter, genaemt Oebares, die deze over
hant ter zyner plaetſe toonen zullen.
eenkomingh uit zynen heer verſtaen heb
Maer om weder te keeren tot het ver

bende hem beval goeden moet te hebben,

hacl der zeven Perſiaenſche Vorſten, die dewyl hy raedt wiſt om hem voor anderen
de AMagt naer hunne verdienſten geſtraft tot Koning te doen verkiezen. Hier op
hebben, men verhaelt, dat ze de twee brengt hy by nacht eene merrie niet verre
doode lichamen onthalſt hebben, en dat van de pacts, daer des anderen daegs de

de vyf ongewonde Heeren met groot ge byeenkomſt zyn zou, bint haer vaſt, en
roep op de plaets van het Paleis geloopen brengt den hengſt, dien Darius desanderen

zynde, die aen de andere Perſen vertoont, daegs beſchryden zoude, daer by, en laet
ze van hem beſpringen. Darius des an
(a) lib. 1v. c. 46.

.

(b) lib. III. c. 5. in princ.

(t)
(d)
(e)
(/)

c. 4. X. 6.
y. 5.
lib. cit. cap. 2. & 3.
P. I. Chr. p. 3o. feqq. P. II. p. 129.

deren daegs met de andere Heeren opge
zeten en ter beſtemde plaetſe gekomen

zynde, begon zyn hengſt, naer allenſchyn
uit gedagtenis der welluſt daer met de

(g) Dynaſt. cit. p. 8o. ſeqq. text. Arab. & verſ. La merrie genoten, aenſtonts het gewenſch
tin. p. 32.

te teken te geven.

Waer op naer het

(h) Conf. Ed. Simſ: Chron. Cath. part cit. ſub |verhael van Herodootaenſtonts een blixem
A. M. 3477. ſeu p.m. 7 ed. Oxonienſ.
en donderſlagh volgde. Dit was zoo ras
(i) A. W. 3.
niet geſchiedt, of de andere heeren ſpron
(k) c. c. Eſdr. y. 6 & 7.
(!) vid. Anim. in Euf. Chron. p. 9o. & lib. VI. | 2CI) aenftonts van hunne paerden, enbe
de Em. Tempor. P. 589. (eqq.
WC

R

E

I

Z

E

N.

2 55

wezen hem Koningklyke eere, waer in
hen al het volk aenſtonts navolgde. Hier
ontrent tekent Juſtinus te regt aen, dat
grootelyx te verwonderen is dat deze hee

woort op de aengetrokkene plaets van He
rodoot. De zydelinie van Ariaramnes op
Cyrus den tweeden, Grootvader van Cy
rus den grooten, die de heerſchappy van
ren, die ten koſte van hun leven het Ryk Aſie aen de Perſen gebragt heeft, hebben
van de geweldenarye der Magi verloſt had wy opgeſtelt voor zoo veel zy overeen
den, en elkander in deugt en geboorte komt met de verhalen van andere geloof
Hoewel Salma
weeſt in de verkiezing, en die zoo licht ſius (k), anders een geleert en zeer bele
op het bloot geval hebben laten aenko zen man, ons wil doen gelooven, dat
men. Maer de goddelyke beſtiering, ge Darius Cyrus in den bloeden geenſzins be

gelyk waren, zoo eens van zin zyn ge waerdige ſchryveren.

lyk in alle andere dingen, heeft in deze ſtaen heeft, verwarrende en veranderende
ook uitgeblonken. Over dit alles zal de hier door het geſlagtregiſter, door Xer
lezer zyn genoegen vinden by (a) Hero xes by Herodoot aengehaelt, zodanigh ,
doot, (b) Cteſias, (c) Juſtinus, (d) Va dat het noch hangt noch kleeft. Want
lerius Maximus, en (e) Agathias. Dus vol dan wil hy dat Achemenes de Grootvader
hier in den reex der Koningen van Perſie van Cyrus den grooten, en Overoutgroot
d
vader van Xerxes wegens zyne Moeder
IV. DARIUS, ZOON VAN
Atoſſa dochter van Cyrus geweeſt is: dan
HY ST AS PES.
wil hy het gezegde geſlagtregiſter geſplitſt,
en in tweederhande ſtammen verdeelt heb

Hoewel de Erfvorſten des Ryx , door ben, namelyk in eenen der moederlyke ,
Cyrus verworven, in en met zynen out en eenen der vaderlyke maegſchap op deze
ſten zoon Cambyſes uitgeſtorven zyn, en volgende wyze:
de naem zyns tweeden zoons door eenen
ACHEMENES
TEISPES

bedriegelyken Magus misbruikt is, heeft

A

nogtans
debeſtiert,
Goddelyke
de T CAMByses
zaken zoo
datvoorzienigheit
evenwel een zy-|e-A
ner bloetverwanten, hoe gevalligh ook de

Y

ARIAMNEs

-

A

A

ARsAMES

CYRUS
r

verkiezing mogt ſchynen, op zynen troon

A

' ſ
-)

CAM BYSES, ATOSSA

geſtegen is. Waerom niet ondienſtigh | Gemalin van Darius.
zal zyn
de afkomſt
Darius,
lyk
die door
zynen van
zoondezen
Xerxes
zelfge
by
(f) Herodoot uitgerekent is, aen te too

C

HYSTASPES,
Stedehouder van Perſie
DARIUS
XERXES

nen, en daer ze gebrekkelyk is uit (g) Sul

picius Severus te vullen, om met een hier. Ook meent hy dat deze twee ſtammen
door ook de afkomſt van Cyrus op te hel- met elkander niet vermaegſchapt zyn ge
deren. Naer onze gedagten dan is de or- weeſt. Maer zyn geheele misverſtant
ſpruit hier uit, dat hy noch de eenerhan
de namen, noch den tydt, noch tuſſchen

de van dezen ſtam dus:
ACHEMENES (h)

ca" SES

tyden der afkomelingen wel onderſcheiden
heeft.
Want uitdiedeontrent
bygebrachte
van Herodoot,
of kortplaetſen
na den

r

I.

CYRUS I.

r-

-)

gens de getuigenis van (l) Dionys van Ha
licarnaſſus, en uit (m) Suidas blykt, dat

TEISPES

een zoon van Achemenes Cambyſes, en

ARIARAMNES
-----A.

8YRus ii.

(i)

een zoons zoon van hem Cyrus genaemt
ARsames of ArsAces is. Deze laetſte nu kan onze Cyrus niet

A

r-

A

Y

CAMBYSES II.

r-A---S

szyn, die het opperſte gebiet over Aſie van

T

HYSTASPES,
Stedehouder van Perſi.

CYRUS DE GROOTE
of de III.

DARIUS

A

ſ-

tydt van Xerxes geſchreven heeft, vol

de Meden aen de Perſen overgebragt heeft.
Want (n) Herodoot zelf zegt duidelyk,
dat de vader van dezen onzen Cyrus Cam

A

-)

T-

CAMBYSES III.

-

s|byſes , en zyn grootvader een andere

XERXES.

Cyrus geweeſt is , gelyk dat (o) Salma
ſius ook niet ontkent. Hoe kan Cyrus
De eerſte linie van Ariaramnes op Arſa de groote - tot zynen grootvader Ache
mes, en de volgende, ſtaet van woort tot menes gehadt hebben , daer reets een

ouder Cyrus was voorgegaen? Vooreerſt
(a) 1. c. c. so uſque ad 88.

blykt het ten minſte daer klaer uit
dat

(b) in exc. ſegm. 15.
c) l. c. cap. 1o.

(d) lib. VII. cap. 3. ext. 2.
(e) lib. 2. & c.

(f) lib. VII. c. XI.

(k) Exerc. Plin,ad c. Jul. Solini Polyh. p. 1183..
(l) in Jud. de Thucyd. Hiſtor. P. m. 139, edit. Lipſ.
Weidem.

(m) Sub voc. Her. &c.

(g) 1. II. Hiſt. Sacr.
(h) van dezen is reets boven geſproken:

(n) l. 1. c. CXI.

(i) vid. Herod. l. 1. c. 3.

(o)l. cit.
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dat er twee of meer verſcheide perſonen zonder de Achemeniden, die by hem te.
den naem van Cyrus gehadt hebben, en genwoordigh waren, dat ze toch het op
by gevolg ſtact'er te vragen, wie dan de pergebiedt niet weder aen de Medenzon.
vader van den eerſten Cyrus, grootvader
van Cyrus den grooten, gewecſt zy. Maer
daer kan men op niet dan met waerſchynly
kegiſſingen antwoorden. Zegt men dat het
Cambyſes, zoon van Achemcnes geweeſt

den laten komen: waer uit immers volgen

moet, dat vele geſlachten uit Achemenes
door eenen geruimen tydt moeten voort
geteelt zyn geweeſt. Ook is wel te den
ken dat de Perfen ten tyde van Sardanapa

is, zoo moet men ook nootzakelyk cenen lus zoo wel eenen Achemenides, dit is,

tweeden Cambyſes toeſtaen, als zynde nazact van Achemenes, als de Meden ee

vader van Cyrus den grooten. En dit al ncn Arbaces, of de Babiloniers cenen Bs.
geſtelt zynde, zoo was deze laetſte maer leſis tot hun hooft onder het oppergezag
de vierde perſoon in de afdalende linie van van den Afſyriſchen Monarch gċħadtheb.

Achemenes, dat niet wel zyn kan, of men ben. Zoodat onzes bedunkens het geſlagt
moſt met (a) Luciaen vaſt ſtellen, dat hy regifter van Xerxes, by Herodooi enge
over de hondert jaren out geworden was, haelt, niet te veranderen, en de zydelinie

dat al zoo weinigh waerſchynlyk is, als noch hooger, noch lagerte ſicen is,
het gene ons (b) Cicero verhaelt : dat na
melyk Cyrus de Groote in zynen droom
de zonne ziende leggen voor zyn voeten,
driemalen daer naer gegrepen hadt, dogh
vergeefs, dewyl zy zich telkens wech
gerolt had: en dat de Wyzen hem hier uit
eene dertigjarige regeringe voorfpelt had
den, en dat de uitkomſt dit beveſtigt hadt,
dewyl hy zeventigh jaren langh geleeft,

indien wy niet willen ſtellen dat Dariusin
żyn: kintſche jaren de regeringe acnvaert
heeft.

Weet iemant iets beters of ze

kerders hier van op te brengen, ik wil
gaerne myn gevoelen verlaten, en het ty
ne volgen. Ten minſte tegen Salmaſius,
die plat uit ontkent dat Darius een bloet
verwant van Cyrus geweeſt zy, helpt ons

niet weinigh (g) Juſtinus, ...
en na zyn veertigfte de regering aenvaert van Trogus, zeggende ronduit dat Darius
had. En al wilde men deze verhalen maer! cen

bloetverwant der voorgende Konin
blindeling opvolgen, zoo zou men ze eg gen geweeſt is. Zelf (h) Herodoot noemt
ter in de i. niet goedt kunnen ma Hyſtaſpes, vader van Darius, eenen zoon
ken. Want indien de voornoemde Ache van Arſames, of Arſaces, en wel byzon
menes een zoon van Perſes , en zoons derlyk eenen nazaet van Achemenes Sul
zoon van Perſeus en Medea, gelyk de 'piciús Severus (1) ſtelt dit nogh nader, en
ſchryvers willen, die wy in het begin van zegt dat Cyrus de Groote, en Hyſtaſpes
dit hooftſtuk hebben aengehaclt, geweeſt fratres patrueles geweeſt zyn: welke woor
is, zoo kan Cyrus de groote al zoo on den in eenen naeuwen zin genomen voor
mogelyk de vierde perſoon in afkomſt van namelyk broeders kinderen betekenen,
Achemenes zyn, als een paert ſpreken kan, waerom ook Druſius in zyne Aenmerkin
omdat op zyn minſt over de 7co jaren tuſ gen over Sulpicius meent, dat Arſames de
ſchen Perſeus, ja Achemencszelf, en Cyrus vader van Hyſtaſpes, en Cambyſes, va
den Grooten verloopen zyn, als wyonshou der van Cyrus, broeders geweeſt zyn.
den aen de rekening van (c) Eufebius. En Maer dat kan geenem ftant grypen , de
is Achemenes, maer ons geloof, onder de wyl uit het gezegde bekent is, dat de
oude Perſianen van later eeu, en toen naer vader van Arfime Ariaramnes, en die van
allen ſchyn Elamite genoemt, een voor Camby/es , Cyrus de tweede geweeſt is.
naem perſoon geweeſt, zoo worden er Hierom zouden wy van gevoelen zyn,
meer dan vier voortteelingen vereiſcht, om dat de uitdrukking van Fratres Patraeles
geheele geſlachten, en Colonien, uit zyn by die geeſtelyke ſchryvers niet in den
zaet voortkomende, te ſtichten. Want nacuſten zin voor Broeders Kinderen, maer

(d) Herodootverhaelt alin de toeruflingen volgens den ſtylder Heilige bladen, voor
ten oorlogh door Cyrus tegen Aſtyages Bloetverwanten moet opgevat worden, dat
ook (*). Auguflyn
i. en met het
geheele geſlachten van Achemeniden on exempel
van Abraham ekragtigt, die
āer de Pafurgaden in Perfie. Ook getuigt
(e) Strabo in zynen tydt uit het verhael (l) Loth zynen Broeder noemt, daer hy
der oude ſchryveren dat van Perſepolis af maer zynsbroeders Harans zoon was. Dus
ten Zuiden, tot acn Carmannie toe, be

meenen wydat Hyſtaffes grootvaders broc;

nevens andere volkeren ook de Achemeni

ders zoon over Cyrus geſtaen heeft,hoewel

den gewoont hebben.

Cambyſes zelf, niet gezegt kan worden, wie van hun van
Cyrus zoon, vermaent in zyne lactite acn den oudſten broeder afkomſtigh zy ge
(praek tot de Perfen by (f) Herodoot, by weeſt. Wat ons aengaet, wy laten het
OVCT

(a) lib. de Macrobiis.
b) l. 1. de Div.ſegm. 23. ex Perficis Dinonis.

(g) l, cit.
(h) l.c. cap. 109.
(i) l. c.

če) Part. poſt. Chr, p. 84. coll. p. 127.
(d) 1. c. cap. 125.
e) lib. XV. p. m. 727.

(k) tr. XXVIII. in Joana. & 1. XV. de Civ, Dei

(/) lib. III. c. 63.

(!) Gen, cap. 1 3. v. $.

cap. 19.
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over aen het oordeel van den opmerken die hy elk zekere ſchatting op leidde, uit
den Lezer.

gezondert Perſie, en andere landen, die
niet geheel onderworpen waren. Want

Wat nu aengaet den perſoon van Da
rius zelf, door zyne verheffing op den
troon is de droom, dien men wil dat Cy
rus kort voor zyn doot zou gehadt heb
ben, vervult. Want Herodoot verhaelt
dat Cyrus, eer hy Tomyris, Koninginne

deze bragten maer geſchenken op : ge
lyk Herodoot (c) daer breedt bericht van
geeft.
Wat zyne oorlogsbedryvenaengaet, het

eerſte daer van is geweeſt, toen de Aſſy
der Maſſageten den oorlogh aendeed, op riers afgevallen zynde, Babilon bemagtigt
zekeren nacht droomde dat de outſte zoon

hadden. De ſtadt was bezwaerlyk te her
van Hyſtaſpes twee vleugelsaenzyneſchou winnen, en de Perzen hadden er reets
deren hadt, waer van d'een Aſie, en d'an twintigh maenden voor gelegen. Maer
der Europe beſchaduwde. Darius was Zephyrus, of Zopyrus, zoon van Mega
toen ontrent twintigh jaren out. Waer byzus, een der zeven Heeren, die den
om Cyrus vreezende dat hy hem lagen Magus hadden van kant geholpen, bedagt
mogt leggen, zynen Vader Hyſtaſpes by eene vremde en noit gehoorde krygsliſt.
zich ontboodt, hem den droom vertelde, Hy liet zich t huis over al zyn lichaem
en gelaſtte in deryl naer zyne Lantvoog deerlyk ſlaen en quetzen, ook neus, ooren,
dye te keeren, en zynen zoon by zich te en haer afſnyden. In dezen ſtaet vertoon

houden, opdat hy zich, zoodra hy van de hy zich aen Darius, en zyn voorne
den oorlogh met de Maſſageten zoude men aen hem ontdekt hebbende, liep hy
wedergekeert zyn, daer mede zou kun tot de Babiloniers over, hun wysmaken
nen verantwoorden.

Maer het is waer -

de dat hy van den Koningh op deze wyze

ſchynlyk dat Cyrus, als boven gezegt is, mishandelt was, omdat hy hem geraden
in den ſlagh geſneuvelt is, en de gevalli had het belegh op te breken, en van de
ge verkiezingh van Darius zynen droom ſtadt af te trekken. De Babiloniers ga
vervult heeft. (a)

ven, gelyk niet wonder was, geloof aen
Zoodra Darius Koningh geworden was, zyne woorden: waer op hy onder voor

heeft hy naer het zeggen van Herodoot
en Juſtinus, twee dochters van Cyrus,
teweten Atoſſa, die getrout was geweeſt
met haren broeder Cambyſes, en daerna
met den AMagus Smerdis, of Sphendada

wendingh van zich te willen wreken het

gebiet kreegh over eenigh krygsvolk,
waer mede hy, om zyn geloof # de Ba
biloniers te bekragtigen, verſcheide Per

ſiaenſche benden ſloegh, en hier doorby

tes, zoo als Cteſias hem noemt, en Ar de Babiloniers in zulk een achting geraek

tyſtona nogh maegt, ook de dochter van te, dat ze hem tot krygshooft over hun
Smerdis of Tanyoxarces, broeder van geheel leger, en bewaerder der ſtadt aen

Cambyſes, en zoon van Cyrus, genoemt ſtelden. Maer als Darius volgens zyne af
Parmys, en Phaedyma, dochter van Ota ſpraek met Zopyrus alle zyne krygsbenden
nes, of Oſtanes, naer de gewoonte des de ſtadt deed naderen, en de Babiloniers

lants ten huwelyk genomen. In deze ge op de muren waren, om die met alle magt
dachten van zyn Ryk geruſt te zullen be te beſchermen, opende Zopyrus den Per
zitten, heeft hy een ſteene pronkbeelt van ſianen twee Poorten, waer door ze in de
eenen Koningh te paerde zittende opge ſtadt geraekten, en dezelve bemagtigden.
recht, met dit opſchrift : DA RIUS, Darius liet hier op de muren en poorten
HYSTASPES , der ſtadt afbreeken, dat Cyrus verzuimt
DE D EU GT had te doen, en drie duizent der voor
PAERTS , EN DE naemſte Babiloniers ophangen, gevende

ZOO N VAN
HEEFT

ZY NS

DOOR

WAKKER HEIT ZY NS ST A L

vryheit aen de overige Burgery van daer

MEESTERS, HET KONING te blyven wonen, en ontbiedende uit zy
RY K VAN
PERSIE
VER ne andere landen foooo vrouwen om kin

KREGEN. (b)
Evenwel vint men niet aengetekent,
waer dit pronkbeeldt magh opgerecht zyn
geweeſt. Maer ik zou wel durven giſſen
dat het het zelve geweeſt is, dat nogh te
genwoordigh by Naxi-Ruſtan gezien

deren voort te teelen, dewyl de Babilo
niers voor de belegeringh alle de vrouwen
buiten eene voor elken man, om de dier

wort.

noch nadien tydt, als men Cyrus alleen

Want daer ziet men eenen Ko

te der lyftogt voor te komen, geworgt
hadden. Zopyrus, wien volgens Darius
oordeel niemant der Perzen noch voor,

ningh te paerde zittende, die van twee uitzonderde, in moedt en dapperheit over

mannen, zich voor hem verootmoedigen troffen hadt, wert tot vergeldinge dezer
heldendaet met de ganſche ſtadt Babilon
de, aengebeden wort.
Voorts deelde hy de landen, onderzyn voor zyn leven beſchonken om de inkomſ
gebiet behoorende , in twintigh Lant ten daer van buiten eenige ſchattingen te

voogdyen, gemeenlyk Satrapten genoemt, trekken, en alle jaren met treffelyke en
aenzienlyke geſchenken begiftigt. Zeker
Kk

*) v. Her l. c. cap. 2o9. ſeq.

(b) vid. Herod.l. III. c. 88.conf Juſtin. 1. c. cap. 1o.

(ſ)l c. 89. ſeqq. uſque ad cap. 96.
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258

C O R N E L IS de B R U INS

Darius plagh zedert dien tydt te zeggen, ven aen Darius geſchreven,enevenſchem

at hy werfchte dat Zopyrus ongelchon-pigh antwoort daer op ontfängen het.
den van lyf en leden was, liever dan dat (l) Nu ſchreef Darius overal aen

zyn:

hy nogh twintigh ( anderen zeggen hon Lantvoogden, zy zouden voetenpaerde.
dert) Babilons veroveren zou. (a)

Ook volk werven: gebiedende ook die van lo
verhaelt men dat hy op zekeren tydteenen nie en Eolie, en andere volkerenaende

i.

granaetappel opfnydende, gevraegt wert, Egeefchc Zee en den Helleſpontwoomen
van welke dingen hy wel zoo veel wen de , met hunne Oorlogſchepen mer den
ſchen zoude als er korrels in dien appel Helleſpont te zeilen, en hem met tyne
waren, en geantwoort had, dat hy niets krygstroepen, die hy te land gebruiken
liever wenſchte dan zoo veel Zopyruſſen zoude , aen den Thracier Bosfor in te
te mogen hebben. (b) Hoewel (c) Hero wachten. Hier op van Suſa opgebroken
doot dit met eenige verandering van Me quam hy tot aen den Bosfor of het kanaal
gabyzus, vader van Zopyrus, verhaelt. by Chalcedon, dat Europe van Aſieſcheit,
Deze verovering van Babilon moet naer en vyf fladien breet is, maer de getuige
de tydtrekening van Chriftophorus Hel niſſe van Pomponius (m) Mels. Zyn leger
vicus in het twaelfde jaer van Darius re beftont in agtmael hondert dutentman
geringe, of in het derde van de zevenen nen, gelyk eenparigh getuigt wort van
zeſtigſte Olimpiade voorgevalenzyn.
|Ctefias (n), Diodorus (o) cn Jornanöcs!;).
Kort hier na deed Darius, nu magtigh hoewel Herodoot (g) zegt dat hy buiten

º van volk, en verrykt door groote inkomſ- de vloot,
16th,

die in zeshondert ſchepen be

ten den Europeeſchen Scythen, die over ſtont, 7ooooo mannen zoo te voet als te
den Donauſtroom, daer nu de Ukraine en lpaert gehadt heeft, waer mede Juſtinus

andere aengrenzende landen leggen, woon- en uit hem Oroſius overeenſtemmen, en
den, den oorlogh aen. Herodoot wil, laen den Bosfor, waer overde boumeeſter

dat hy dit deed uit wraekzucht, omdat Mandrocles van Samos een houte, of ge
de Scythen voor meer dan hondert jaren lyk Jornandes getuigt een ſchipbrugge
in Aſie gevallen, de Mcden, die hun geſlagen heeft, twee ſteene zuilen heeft
onder den Koningh Cyaxares wederſtant doen zetten, en op de eene in de Aſſyri
boden, geſlagen, en Aſie afgeloopen had-ſche, op de andere in de Griexe tale de
den, (d) Maer die rede is vry verre ge namen der volkeren, die in zyn leger wa
haelt. Juſtinus en anderen meenen dat de ren, inhouwen tereeuwiger gedachteniſſe:
Koningh der Scythen oirzaek van dezen welke zuilen men wil dat naderhant naer
krygh geweeft is, omdat hy zyn dogter Bifanffen gevoert, en in de tempelen der
weigerde aen Darius ten huwelyk te ge afgoden Diana en Bacchus geftelt zyn.
ven. (e) Ctefias brengt geene rede by , Over deze brugh is dit groote leger van
gevende hier door genoegh te kennen dat Darius (nadat hy zelfte voren op de eilan
Darius uit enkele dartelheit, en verbeel den, van outs Cyaneae, en nuby de he

dinge wyner groote magt, dezen oorlogh
gezocht heeft. Het begin hier van wil
men dat gemaekt zy van Ariaramnes, Lant
voogt van Kappadocie, dien van den Ko
ningh bevolen was de Scythen aen te gry

densdaegſe ſchryvers le Pavonare, ook
Garcazes genoemt, en aen den mont van
den Thracier Bosfor gelegen, den Pontus

Euxinns bezien hadt) in Europe overgeto
gen, wendende devloot zichnaerdenmont
pen, en mannen en vrouwen gevangen des Iſters of Donauſtrooms, over welke

wech te voeren. Dat Ariaramnes hier op groote rivier weder een brugh geſlagen
Marſagetes , of Maſagetes , broeder des WCrt.
Scythifchen Konings, van zynen broeder Ondertuſſchen trok Darius met zyne
-

gevangen gezet om wanbedryf ontrent |lantbenden door Thracie, en aen den

zyn ampt gepleegt, uit den kerker ge-|oirſprongh der rivier Tearus gekomen
haelt heeft. Waer over de Koning der bleef drie dagen langh daer nedergeſlagen
Scythen, genaemt Scytharce (Herodoot om uit te ruſten. Herodoot (r) tekent
noemt hem (f) Indathyrſus, Plutarchus (g) aen dat deze rivier XLII wellen of bron

Idathyrſus, Juſtinus (h) fancyrus , Oroſius |nen heeft, die alle uit eene rots voortko
(*) Athyrus of Amtrus ; Jornandes (). Antr men, en ten deele warm, ten deele
regirus) vergramt zynde, ſchempige brie kout water uitgeven, waer door verſchei
de ziekten, en inzonderheit ſchurft van
(a) v. Her.l.cit. c.

1 so. ſeqq, uſq. adfin. Juſt..menſchen en beeiten genezen worden;

|zynde voorts zoo helder en liefelyk van
c. Polyaen. l. 7. Strateg. čcc.
(l)
vid.
Plut
in
Apophin
Princ.ſeuTII
op
p.173.|ſmaek,
dat Darius een byzonder vermaek
(c) 1. 4. c. 143.
daer

(d) lib. IV. c. I.

(e) v. lib. 2. cap. 5. confer. Oroſ. Hiſt. l. 2. c. 8.
J9rnand. de rebus Getic. cap. 4.

%

I. c.

# 126.

(I) Ctes.l. c. Segm. 16.
(m). l. 1. de fit orb. cap. 19.
(n) l. c. Segm. 17.

Apopht.
§ inl. &.
P

(o) l. z. p. 93. ed. wech. Ffurt.

(i) J. cit.

(p) loc. cit.
(q) l.c. cap. 87.

(k) 1. cit.

(r) l. 1. cap. 9e.
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daer in geſchept, en daer ter plaets een en onvrugtbare woeſtynen: zoodat zyn
gedenkteken met het volgende opſchrift volk afgemat en aen ſpys en drank gebrek
opgerecht heeft: DEBRONNEN VAN hebbende in grooten noodt gebragt wiert.
HET RIVIERTJE TEARUS GE Waerom hy eindelyk door den raedt van
VEN

BOVEN ALLE

ANDERE Gobryas en andere krygshoofden zich liet

BEEKJES HET
BESTE
EN bewegen, om de nederlaegzyns legers voor
komen, tot de brug te rugh te keeren.
SCHOONSTE WATER , TOT te
Dit ſtelde hy ſpoedigh by nagt in alle ſtil
WELK GENADERT IS DARIUS,

te in 't werk, latende alle zieken agter,

ZOON VAN HYSTASPES , KO en trekkende weder naer den Iſter langs
NING VAN PERSIE, EN AL HET den zelven wegh, dien hy gekomen was.
VASTE LANT, DE BESTE EN De Scythen des daegs daer aen Darius
SCHOONSTE MAN ONDER AL

vlucht vernomen hebbende, vervolgden
hem vergeefs, dogh quamen egter voor

LE MENSCHEN, WANNEER HY hem aen de ſchipbrugge, die de Ioniers
" MET ZYN LEGER TEGEN DE
SCYTHEN OPTROK. Hier ontrent

en andere Grieken bewaerden. Hier op

rieden zy hun de brugge , tot welker
is verwonderens waerdigh, dat noch Mela, bewaringe zygeſtelt waren, af te breken,
noch Strabo, noch eenige andere oude en deze goede gelegenheit van zich te ont

ſchryvers, voor zoo veel ons bekent is, ſlaen van het jok der Perſen niet te laten

eenigh gewagh van dit riviertje maken, voorbygaen. Wat hen aenging, zy wil
buiten (a) Plinius alleen, die het alleen den Darius zoo op het lyf komen, dat hem
noemt in de beſchryvinge van het Thra voortaen de luſt vergaen zou van oit eeni

ciſche lantſchap Aſtice, en wyders daer
niets van zegt. Maer dewyl Herodoot
toont, dat dit riviertje Tearus in eene andere
rivierloopt, die Contadeſdus genoemt wort,

gen oorlogh weder aen te vangen. Mil

die zelf ook eindelyk zich in den Hebrus
werpt: zoo is wel te denken, dat Tearus
maer een kleen beekje geweeſt zy, waer
op de Lantbeſchryvers niet veel agt gege

geweldig by de zynen aen, dat ze deze

tiades, Veltheer der Atheneren, en Lant

voogt over hunne volkplanting aen den

Helleſpont, die mede van Darius tot be
en deze weder in den ſtroom Ayrianes valt, waringe dezer brugh aengeſtelt was, hielt

gewenſchte gelegenheit van hunne vry
heit te herſtellen niet zouden verwaerloo

zen, maer den voorſtel der Scythen ach

Wat nu aengaet de ſchoon tervolgen. Maer een der bewaerders,
heit van Darius, dus hoogh geprezen in genaemt Hiſtiaeus of ſtiaeus de Melitemſer,
het verhaelde opſchrift, Strabo (b) getuigt zeide hier op dat het bederf van Darius

ven hebben.

ook dat hy de ſchoonſte van alle menſchen geheel ondienſtigh was voor de belangen
geweeſt is, dit alleen uitgezondert dat hy van hem en zyne amptgenooten, hier te
lange armen en elbogen had, die hem tot genwoordigh, die als vorſten en beheer
de knien toe afhingen : waerom hy hem ſchers hunner medeburgeren van Darius
ook Darius Macrochir of Langhant noemt. aengeſtelt waren, van wiens behoudenis

Maer om weder te keeren tot den Scy en regeringe hun geheele welvaertafhingh.
thiſchen oorlogh: de Thraciers, die te Want dat, indien Darius quam te ſneu
ens het Noorden ontrent de ſtadt Salmy velen, hunne burgers liever zich zouden
# woonden, hebben zich zonderſlagh begeven onder de regeringe der gemeen
of ſtoot gewilligh aen Darius onderwor te, dan hen erkennen voor hunne opper
pen, hier in voorzichtiger dan de Geten, voogden, om nu niet te zeggen dat ze
die tegenſtandt biedende, door de wape hen niet alleen van hunne eerampten, maer
nen der overwinnaren tot ſlaefſche dienſt

licht wel van het leven berooven zouden.

baerheit gebragt zyn. Als nu Darius tot Waerom hem niets heilzamer voorquam
aen den Iſter genadert was, heeft hy zyn voor het gemeene welwezen, dan het ryk
krygsvolk over bruggen, reedts voor af des Perſiaenſchen Konings te beveſtigen.
daer toe vervaerdigt, in der vyanden lant Want men moſt wel aenmerken dat de
doen trekken, en de bewaring der brug Koningh aen hem en hun, nevens andere
gen aen de Ioniers zeſtigh dagen langh te voorname Griexe Heeren, een yder over
bewaren gegeven, hopende binnen dien zyn ſtadt en lant eene erffelyke voogdye
tydt de Scythente zullen hebben overwon gegeven had, als niet twyffelende of hy

nen: waerom hy ook den Ioniers verlof zou door hun toedoen de Grieken, die
gaf van na verloop van dien tydt te mogen
naer huis trekken. Maer de Scythen gee
nen ſtandt houdende , hielden hem op
door dan eens te ſtaen, en dan eens te
vluchten, verwoeſtende alles voor hem
heen, en hem dus omleidende in groote
(a) 1. 4. cap. x1.
(b) lib. XV. p. 7; 5.

Aſie bewoonden, te lichter onder zyne
gehoorzaemheit en gebiet behouden, om

dat dus het welvaren en belang der Hee
ren, aen wie hy dusdanigh eene heerſchap
py betrout hadt, aen het zyne gehecht
-

-

-

was. Dus is de voorzorge van Darius niet

ydel geweeſt: want zich hierop verlaten
de, heeft hy zich en zyn leger voor den
Kk 2.
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ondergangh, die hem dreigde, bewaert. vreeze vecle ſteden, gelegen ontrent den
Want alle de kleene Vorſten en bewints Propontis, een kleen meer tuſſchen den

luiden over ſteden en lantſchappen aenden Thraciſchen Bosfor en den Helleſpont,
Helleſpont en in Ionie en Eolie gelegen, by de Hedensdacgſe

º genoemt

verworpen den raedt van Miltiades, en mar di marmora; en onder die ook Abydus
hingen Hiſtiaeus aen, dat de behoudenis verbrant heeft, opdat ze aenzyme vyanden
van Darius was. Evenwel beſloten ze de geene ſchepen tot hunne overvaert leenen

brugh tot buiten het bereik eens pylfchoots zouden. Ö. fchynt Ctefias natrhet ge
toe aenſtonts af te breken, opdat de Schy voelen van eenigen vaſt te ſtellen dat de
then gewapender hant daer niet mogten inval geſchiedt is (en Herodoot ontkent
overkomen. Ondertuſſchen lieten ze hun het niet) en dat de tagtentigh duizent man
door Hiſtiaeus uit hunner aller naem ver nen, door Darius in Europe achtergelaten
zekeren, dat ze hunnen raedt volgen, en door den Koning Scytharces, of Indat
naer huis keeren zouden. De Scythen dit hyrſus, als anderen zeggen, vernielt zyn,
hoorende, trokken terug, om het Per zonder dat hy eenigh gewagh maekt van
ſiaenſche leger op te zoeken. Maer mee Megabyzus, voegende daer by dat Darius
nende dat het zelve eer te rugh zou trek op zyn wederreize de huizen en tempels
ken door wegen, op welke voeder voor van Chalcedon verbrant heeft, omdat de
de beeften, en verdere lyftogt kon ge inwoners dier ſtadt de brug, die over het
vonden worden, dan de reis nemen door voornoemde kanael lagh, haddengetracht
woeſte plaetzen, daer niets te krygen was, los te maken, en den altaer, die door hem
werden zy in hunnen toelegh bedrogen, in zynen doortoght ter eere van Jupiter
en miſten Darius, die met zyne troepen Diabaterius, dus genacmt, als
behoudenaende brugh quam. Miltiades van den overtogt, opgerecht was, alge
middlerwylen vreezende dat zynraedtſlagh,|broken hadden. (c) Maer het is waer
waer van zooveel menſchen kenniſſe had ſchynlyk dat Cteſias hier niet ſpreekt van
den, ter ooren des Konings mogt komen, de tachtentigh duizent mannen, die onder
vond geraden naer Athenen te trekken. Da het beſtier van Megabyſus in Thracie ge
rius ondertuffchen zynen wegh vorderen bleven zyn, maer van de meenigte van
de vond de brugh voor een gedeelte afge zieken en onvermogenden, die Darius
broken : waerom hy verlegen zynde ze. voor zynen aftogt in Scythie gelaten heeft,
keren Egiptenaer, die een ongemeen ſterke ten deele omdat men hen niet konde voort
ftem had, geboodt aen ſtrant te gaen, en krygen, ten deele om de vyanden te mif
Hyſtiaeus by zynen naem te roepen, die leiden, en dus zynen aftogt te gemakke
des Konings komſt vernomen hebbende lyker te maken. Want Megabyzus heeft
de ſchepen aenbragt, en de brugh herſtel met zyne troepen de zeekuſt van Thracie,
de tot overvoering der Koningklyke troe en daer nevens de ſtadt Perinthus, gele
pen. Dus ontguam Darius dit gevaer: engen aen den gemelden Propontis, en by
de Scythen hier door gedreven van ſpyt anderen Heraclea genaemt, verovert, en
verweten den Ioniers hunne lafheit, en de Peoniers, een volk in Macedonie, aen
vadzigheit, als die dus genegen waren tot den kant van Myſie woonende overwon
flavermye, waerom ze waerdigh waren nen, en op bevel van Darius in Aſſe over
geheel uitgeroit te worden. Men wil dat gebragt. Hy heeft ook van Amyntas 5
Darius op dezen togt Soooo mannen ver- Koning van Macedonie, aerde en water,

bºº

loren heeft, welke ſchade in zulk eenen gerekent voor tekenen van onderwerpin

overvloedt van volk niet eens gerekent ge, voor Darius doen verzoeken. Ook
wert.

Voorts trok hy door Thracie te ſtont Amyntas zyn verzoek toe, en ont

rug, doende zich by Seſtus met ſchepen haelde de afgezondenen beleefdelyk. Maer
ovér den Helleſpont naer Afie overzetten, als deze, döor den wyn verhit, de vrou
en latende in Europe Megabyzus tot Velt wen, die op hun verzoek op dit gatimal
overfien over de 8oooo man, die hy daer genoodigt waren, onbetamelyk handel
liet. In welk eene achting hy dezen Me den, heeft Alexander, zoon van Amyn

gabyzus hielt, blykt uit zyn zeggen dat tas, hen door jongelingen, die als vrouwen
hy liever veele Megabyzuſſen had, dan gekleedt waren,doen ombrengen.Waer op
Griekenlant onder zyn gebiet. (a) Het is als Megabyzus zekeren Bubares met een
waerſchynlyk dat Darius deze troepen daer gedeelte van zyn volk afvaerdigde om meer

gelaten heeft om de Scythen te beletten de vermiſte afgezanten te vernemen „liet
in Aſie in te breken, en de Perſiſche lan deze zich echter te vrede ſtellen door het
den uit weerwraek te verwoeſten. Want huwelyk van Gygea, dogter van Amyntas,

Strabo zegt wel duidelyk (b) dat hy uit die zoodat het ſtuk geſmoort en verzwegen
wiert. Als nu kort daerna Megabyzusnaer
(a) Van dit alles vint men breet gewagh by He Sardes tot den Koningh quam, heefthyte
rod. l. c. c. 75 ſeq.], uſûue ad c. 94. item c. 97.

o8. i zz (eqq. ufqué ád c. 145. Plut. in Apoph. T. II.
p. 174 c. Nepgs in Miltiade, Juftin. l, & c. cit.

weeg gebragt, dat de opbouw der ſtadt
Myrcinus in Tracie aen de rivier Stry
molly

Orof. & Jorn. l. cit.

(b) l. 13, P. m. 591.

(4) Vid. l. c. fegm. 17.
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mon, die aen Hiſtiaeus den Miletenſer crates naer Lydie gevolgt, en daer aen

geſchonken was door Darius, op eene gehouden was ) naer Suſa tot den Ko
zachte en beleefde manier geſtaekt is, uit ningh gebragt. Deze eerſt Darius, wiens

vreeze dat hier uit t eeniger tydt verwy enkel in het afſtygen van zyn paert uit het
deringh mogt ontſtaen. Want Darius lidt geraekt was, en daerna de Koningin
hielt zich als of hyzoo groot een achtingh neAtoſſa van een quadeborſt genezen heb
voor Hiſtiaeus had, dat hy zonder hem bende, raekte aen het hof in groot aen

niet zyn konde. Waerom hy hem aen zien. Maer dus wel gewilt bedagt hy eg
ſtelde tot zynen geheimen Raedt, en hem ter uit verlangen naer zyn vaderlant een
met zich nam naer Suſa, latende te Sardes liſt, en wiſt Atoſſa te bewegen, dat ze

zynen broeder Artaphernes , zoon van Darius tot den oorlogh tegen Griekenlant
Hyſtaspes, om daer de Lantvoogdye te aenzette, zullende hy in zulk een geval in
bekleeden: gelyk hy in plaets van Me gezelſchap eeniger Perſianen alle de toe
gabyzus het bewint over het krygsvolk gangen van dat lant vooraf verſpieden.
aen de zeekuſt opdroeghaen Otanes, zoon Maer op de reis wiſt hy het zoo te be
van Siſamnes, eenender Koninglyke Reg leggen dat hy den Perſianen, die by hem
teren, dien Cambyſes al in zynen tydt, waren ontſnapte , zoodat zy met veel

omdat hy zich met gelt had laten omkoo moeite, zonder iets uitgerecht te heb

pen, en het regt dus gekrenkt hadt, het ben, te heim keerden, en de voorgeno
vel had doen afſtroopen, en het zelve in mene oorlogh voor die reize te niet liep.(d)
riemen geſneden op de Regtskamer ten Nadenkrygſtogt tegen de Scythen quam
toon hangen ten voorbeelt en ſpiegel voor de oorlogh tegen Griekenlant door deze
dezen Otanes, die zyns vaders plaets te gelegenheit weder op. Ariſtagoras, neef
bekleeden hadt. (a).
en ſchoonzoon van Hiſtiaeus, regeerde in
-

Terwyl dit in Aſſe en Europe gebeur plaets van zynen ſchoonvader, zoolangh
de heeft Aryandes (dus ging het gerucht) die zich te Suſa moſt ophouden, de ſtadt
die van Darius over Egipten geſtelt was, Mileten. Waerdoor hy begerigh om ee
ten gevalle van Pheretima, moeder van nige ryke burgers van de ſtadt en 't eilant
Arceſilaus, zoon van Battus Claudus, Ko axus, die uitgedreven waren, te her

ningh van Cyrene, die om zyne dwing ſtellen, Artaphernes, Lantvoogt van Sar

# naer Barca gevlucht, en daerdegedoot des, broeder van Darius, zoo verre wiſt

doot te overreden, dat hy door laſt van het Hof
was, om wraek te nemen over
van haren zoon, een groot leger naer Li de Perſiaenſche vloot, waer over Mega
bye gezonden, en de ſtadt Barca door een bates, een Achemenier, het gebiet voer
krygsliſt verovert, dringende met een de de, zich liet voegen by die van Ariſtagoras
ze Perſen verre in Lybie tot de Eveſperides en andere Ioniers. Maer door de oneenig
toe, waer van Herodoot (b) veele omſtan heit en twiſt dier twee bevelhebberen ge
digheden bybrengt, hoewel Strabo dezen beurde het, dat te Naxus niet wiert uitge

togt, van Eudoxus weder uit Herodoot recht, en Megabates Ariſtagoras op zulk
bygebragt, het Bergeeſche verdigtſel een wyze by Artaphernes bedroegh, als
noemt, en daer by voegt dat de opſteller # hy uit vreeze voor 's Konings onge
daer van of van anderen qualyk onderregt nade op eenen afval, en daertoe van Hiſti

is, of het ganſche verhael zelf verzonnen aeus, die zyns verblyfs te Suſa al moede
heeft. (c).
was, door middel van eenen afgezondenen
Eindelyk ging de oorlogh met de Grie ſlaef, dien men zeker ſchrift op zyn af
-

Griexe

oorlogh.

ken, en in het byzonder met de Atheneren geſchoren hooft geſteken, en weder met
aen: waer van wy de oirzaken in het kort haer doen begroeien had, kragtigh wert
zullen ontvouwen. Eer Darius Koningh aengezet. , Ariſtagoras hier op hulpe zoc
wert, had Oroetes, die van Cambyſes kende by de Lacedemoniers, en van den

het gebiet over Sardes gekregen had, Po Koning Cleomenes afgewezen, begaf zich
lycrates, die 't gebiet over Samos had, om onderſtandt te bidden naer Athenen,
bedriegelyk tot zich gelokt, en tegen den en wiſt het by den Raedt zoo verre te

raedt zynerdogteren vriendente Magneſie, brengen dat hem van Athenen twintigh,
een ſtadt in Lydie, niet verre van Sardes, en van Eretrie vyf ſchepen onder het ge

gekomen, zonder eenige reden aen een biedt van Melanthius te hulpe gezonden
kruis doen hechten en moortdadigh om wierden. Welke kleene vloot een begin
brengen. Dogh als deze om dit en an en oirzaek van vele zwarigheden geweeſt
dere wanbedryven van Darius gedoot is. De Atheners met de Ioniers en andere
was, had men nevens de goederen van bontgenooten vereenigt landden by Ephe
Oroetes eenen Democides (dees was een ſus, en hooger opgetrokken zynde vero
arts geboortigh van Crotone, die Poly verden en verbrandden de ſtadt Sardes.Het
ſlot evenwel verdedigde Artaphernes niet
(a) v. Her. l. 1 v. c. 1, 2. 11. ſeqq. uſque ad cap. alleen dapperlyk, maer kort daer aen van
26. Juſt. l. 2. c. 5. ſub fin. 1. 7. cap. 3 &c.
(b) l. 4. c. 145.161.ſeqq. ad c. 169. item c. 2 oo
ſeqq. uſque ad finem.
(i) v. iib. 11. P. 98. b. & P. 1oo. c.

de Perſen uit de omleggende landen ver
Kk 3

ſterkt

(d) v. Her. lib. 3. c. 12o ſeqq, uſque ad c. 139.
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ſterkt vervolgde de Ioniers in hunnen af- zicht, dat hy den ſchoen genaeit, en
togt, en ſloegh hen. Toen verlieten de Ariſtagoras hem acngetrokken hadt. Dit
Atheners de Ioniers, zonder zich te keeren hoorende ſchrikte hy zeer: wacrom h

aen het ſmeken van Ariſtagoras, die om des nagts naer de zeekuſt vluchtte, laten.
hulp aenhielt. De Ioniers evenwel voeren de zich overzetten naer Chius, dier hy
voort, zetten het naer den Helleſpont, wel gevangen, maer op zyn zeggen dat
veroverden Biſanſſen en andere ſteden, en hy tegen Darius was, loſgelaten wert.

bewogen zelfs de Cypriers en Cariers tot Dus naer Mileten zyn vaderlant gekcert
afval van de Perſen. Alle welke dingen in wert hy van de burgeren niet ingelaten,
het breede van (a) Herodoot verhaelt wor zoodat hy gedwongen was naer Chius te
den.

Men verhaelt dat Darius hoorende dat

rug te gaen. . Van daer gerackte hy te
Lesbos, en daer agt ſchepen verkregen

Sardes door de Ioniers met hulpe der At hebbende zeilde hy naer Bylanfen, en
heneren in brant geſteken was een boogh kruiſte op de ſchepen, die uit den Pontus
genomen, en een pyl in de lucht ſchietende Euxinus afquamen. Ondertuſſchen hadden
uitgeroepen heeft : O jupiter, geef dat ik de Perfen eene groote magt te water ente
my over de Atheners wreken magh. Hier lande tegen Mileten en de Ioniersby een
op had hy aen eenen zyner hofdienaren gerukt. De Ioniers, hoewel ook byzon
bevolen hem alle avonden ter maeltydt der ter zee door hunne bontgenooten ge
zittende toe te roepen : Heer Koning, ge ſterkt, werden van de Perſen geſlagen,
denk aen de Atheneren.

Hiſtiacus onder

wordende de ſtadtnacenehardebelegering

tuſſ hen ontboden en over het werk zyns ingenomen en verwoeſt.

Hiſtiaeus met

ſchoonzoons ondervraegt ſtelde zich niet zyne Lesbiers en eenige herzamelde Ioniers
anders acn, als of hy nergens van wiſt, en Eoliers naer den kant van Mylie ge
ja hielt zich wel zoo koen dat hy den ſcheept zynde is, als hyaen lant quam, van
Koningh deed gelooven dat hy zelf eeni de Perſen onder Harpagusaengerant, zyn
germaten oirzack dezer onruſt was, door volk geſlagen, en hy zelf levendigh ge
hem met zich naer Suſa te voeren, daer vangen genomen. Hy wert naer Sardes
hy anders te Miletenhebbende mogenbly. gevoert, daer Artaphernes hem liet aen
ven het volk van die ſtadt en 't lant wel een kruis hechten, en daerna het hooft
onder 's Konings gehoorzaemheit zou ge afſlaen, dat hy naer Suſa aen Darius zond.
houden hebben. Hier by beloofde hy den Dit was den Koning niet zeer acngenaem,

Koningh, dat hy, wilde hy hem naer Ionie die hem liever levende in handen gehad
laten trekken, niet alleen alles binnen kor hadt, en nu het afgehouwen hoort liet

ten tydt redden, maer ook Ariſtagoras, waſſchen, met een ſluier bedekken, en
den ſtichter dezer beroerte, hem in han begraven, omdat hy voordezen goede
den leveren zoude. Dat hy ook tot ver dicnften aen den perſoon des Konings ge
der beveſtiging van zyn zeggen het kleedt, daen hadt. Niet lang daerna ook her
dat hy aentrekken zou als hy naer Ionie wonnen de Perſen de afgevalle landen en

zou gaen, niet zou uittrekken voor dat hy volkeren,en bemagtigden veele andere ei
het groote eilant Sardinie den Koning landen in de Egeeſche zee, waer van breedt
cynsbaer gemaekt hadt. Darius door zulk verhael by (c) Herodoot te vinden is.
breedt opgeven miſleidt gaf hem zyn af Nu begonnen ook de Perſen tegen de
(cheit onder beding dat hy het beloofde Atheners op te trekken. Omtrent het
werkſtelligh gemackt hebbende ten eerſte tweede jaer der 71 Olimpiade, zynde
naer Sufa keeren zoude. (b)

volgens de getuigeniſſe van Helvicus, nier
Terwyl deze op wegh was hebben de de Italiaenſche rekening, het 4219 M C.

Perſen onder Artybius de Cypriers, en heeft Darius de andere Veltoverſten afge
Salaminers, ook de Cariers, Ioniers, en dankt, en Mardonius, zoon van Gobry
andere aen den Helleſpont en Propontis as, die Artozoſtra, Darius dochter, kort
wonende volkeren en ſteden overwonnen

te voren getrout hadt, en nog hjongh van
onder het beleit van Artaphernes, Dauri jaren was, met veel krygsvolk, om telant
{es , Hymencs , en Otanes. . Ariftagoras en ter zee gebruikt te worden, afgezon
zelf is uit Mileten naer Tracie gevlucht, den. Dees liet het lantvolk voorafnaerden

en daer Myrcinus belegerende met al zyn Helleſpont trekken, trekkende hy zelf te
volk door de Traciers gedoot. Hiſtiaeus water naer Ionie, daer hy de enkele ge
naer Sardes komende en van Artaphernes bieders der ſteden afzette, en het beſtier

gevraegt wat hem dagt van den afval der der zelve acn de gemeente liet, voorts een
Ioniers, als zyne lantgenooten, hielt zich groote vloot toeruftte, en daer medenaer
in 't eerſt, alsof hy nergens kennis van hadt. den Helleſpont zeilde. Daer gekomen
Maer Artaphernes wetende dat hy henaen zynde liet hy zyn leger uit Aſie naer Eu

gezet had zeide hem ronduit in 't aenge rope overzetten, waer mede hy naer Ere
trie en Athenen voortrukte, om niet
alleen

(a) I. 3. c. 28, ſeqq. ad c. 39, item c. 49 ſeqq.
ad c. 55. & c. 97 ſeqq. ad c. ro5.

(b) v. Her, l.c. cap, los. 106 & 107.

(t) l, c. cap. 1o8. ſeqq. ad fin. & Lib. vi, c. I.
feqq. ad c. 32,
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alleen deze , maer ook andere ſteden van drukt het getal niet uit, maer zegt alleen
Griekenlant, naer het ſcheen, te vero- dat het een groot en magtigh leger was,
In Macedonie gekomen zynde geſterkt door eene vloot van zes hondert
heeft hy het overige dier natie, die nogh roeiſchepen, zynde de ſchepen, die de
vry was, onder het gewelt der Perſen ge paerden voerden, daer onder gerekent,
Veren.

bragt. De Brygen, een volk van Thracie, daerin tegendeel Nepos 5oo ſchepen, en
overvielen hem des nagts wel in zyn le Plato buiten de andere alleen 3ôo tranſ

ger, doodden veele van zyne krygſluiden, portſchepen telt. Over deze krygsmagt

en quetſten hem zelf, dogh zy werden had Darius het bewint gegeven aen Datis,
egter geſlagen, en onder 't jok gebracht. |eenen Meder van geboorte, en Artapher
De Perſiaenſche vloot veroverde wyders nes, zoon van zynen broeder Artaphernes,
het eilant Thaſus, of Thaſſus, by eenige hen bevelende op verbeurte van hun leven
nieuwe ſchryvers Thalaſie genoemt, en Eretria en Athenen te verwoeſten, en de

zeilde tot Acanthus, dat nu den naem gevangenen aen hem overzenden of toe
draegt van Eriſto, voort. Maer als ze van voeren. (h)
daer van uit het voorgebergte van Athos Deze groote magt voer van Samos af
wilde omzeilen, ſtieten door eenen ſtorm tuſſchen de eilanden van de Archipel naer

uit den Noorden ontrent 3.oo ſchepen in Griekenlant. In 't voorbyvaren brandden
ſtukken : waer door wel over de zoooo

de Perſen de ſtadt en tempels van Naxus,

menſchen of verdronken, of door de wilde een der Cycladen of Ringeilanden, af, alle

dieren verſcheurt werden,of door de Vorſt de inwoners, die niet in 't gebergte ge
vergingen. Dus wert Mardonius weinigh vlucht waren, gevangen nemende, Het
uitgerecht hebbende gedwongen weder eilant Delos leedt geenen overlaſt. Ja Da
naer Aſie te keeren. (a)
tis liet de prieſters van Apollo en Diane,
Darius evenwel , om de Grieken te die zich uit vreeze op de vlugt begeven

toetſen of ze vechten, of zich maer zon hadden, te rug roepen, met toezegging
der ſlagh of ſtoot wilden overgeven, heeft dat noch de plaets, noch den inwoneren
hen door Gezanten aerde en water, te eenigh leet geſchieden zoude. Men vertelt
kens van onderwerpinge , afgevordert. ook dat hy 3.oo ponden wierook op den
Maer de Atheners en Spartanen worpen altaer aenſtak, en dit eilant, te voren on
eenigen dezer gezanten in eene diepte zon bewegelyk, toenter tyd vlot wert. En dit
der gront, anderen in eenen put, hun zou tot de tyden van Herodoot geduurt,
toedryvende dat ze daer aerde en water van en aen Griekenlant een voorſpook van vele
daen halen en tot Darius brengen zouden. ongelukken geweeſt zyn, zoo als hy zelf
(b). Veele lantſchappen evenwel van 't getuigt. (1). De Perſen van Delos vertrok
vaſte lant onderwierpen zich uit vreeze, ken verwoeſtten het eilant Caryſtus, en
ook de Griexe eilanden, onder wel namen de ſtadt van den zelven naem in,
e ook Egina, hedenſdaegs Engia ganoemt, omdat de inwoners weigerden gecſſels te
niet verre van Athenen afgelegen. Hier # , of met hun op te trekken tegen
uit ontſtont een oorlogh tuſſchen die van e naburige plaetſen, Eretrie, en Athenen.
Egina en Athenen, meenende deze laetſte Voorts zynze gekomen op de kuſt van
dat de Eginers met de Perſen wilden aen Eretria, daerze het krygsvolk hebben aen
ſpannen om hen te beoorlogen, dat He lant gezet, de ſtadt Eretria zes dagen (Plato
rodoot (c) in 't breede melt. Darius on (k) zegt drie) lang beſtormt, en eindelyk
dertuſſchen verzamelde uit alle landen, op den zevenden door verraedt van Euphor
die onder zyn gebiet ſtonden, veel krygs bus, zoon van Alcimachus, en Philargus,
volk, en ruſtte ſchepen toe om de genen zoon van Cineus, twee voorname burge
te bevechten, die zich niet hadden wil ren, verovert, de tempels berooft, en uit
len onderwerpen, in het byzonder tegen wraekzucht verbrant, omdat de Eretriers
die van Athenen : waer toe hem niet al voor dezen met de Atheners aenſpannende,
leen zyne hofdienaers dagelyx , maer als gezegt is,de ſtadt Sardes eveneens gedaen
vooral ook Hippias, de Dwingelant van hadden. (l). Drie dagen hier uitgeruſt heb
Athenen, een zoon van Piſiſtratus, die bende ſcheeptenze naer Athenen over, en
van de Atheners verdreven naer Perſie ſloegen zich nederin de vlakte van het ſte
gevlucht was, aenſtookten. Plato zegt deken Marathon,ontrent tienduizent ſchre

#

dat Darius Krygſmagt 5.ooooo mannen den van Athenen afgelegen. De Atheners
ſterk is geweeſt (d) : hoewel C. Nepos vernemende den aentogt der vyanden zon

die maer begroot op zooooo te voet, en den ylinx Philippides (Herodoot noemt
1oooote paert. (e). Juſtinus (f) op 6ooooo, hem Phidippides), hunnen bode naer La
cede
en Plutarchus (g) op 3ooooo. Herodoot
(a) v. Herodoot. l. c. c. 43. 44 ſeqq.

(h) v. Her l. c. c. 94. ſeqq. Plato l. c. & l. 1 v.
de LL. p. m. 8 18. Conf Plut. in Ariſt. T. I. p. m.

321 & de vit. aere al. T. II. op. p. m. 829.
(b) v. Her lib. v. 1. c. 133.
(c) lib. 6. c. 49. ſeqq.
(i) lib. c. c. 97. ſeqq. Conf. Pauſan. in Phocic.
v. in Men ex. p. m.52o. a. op ed. Franc. Marn. ſeul. X. c. 28 circa fin.

(#e) in Vit. Miltiad.

(k) l.

(f) 1. 2. cap. 9.

(l) v. Her l. c. c. 1o1. Pauſ in Ach, ſeu lib, v1 1.

(g) Vid, in Parall. pr.

C

cap. 1o. C. Nep. l. c.
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edemon om hulp. Men ſtont hun eenige tot aen de zeekuſt toe, daer ze zeven
troepen toe: macr die konden volgens hun-lſchepen door het vier vernielden. Met
ne wet niet voorttrekken voor de volle
maent. Ondertuſſchen waren te Athenen

de overige ſchepen rukten de Perſennaer

den kant van Athenen , hopende dat
tien Veltoverfien verkoren, gelyk buiten ze eer dan hunne vyanden voor de ſtadt
Herodoot en Nepos ook anderen verhalen. zouden komen, en dezelve van volkont
Plutarchus getuigt het zelve in het Leven bloot gemakkelyk innemen. Maer de
vat Ariſtides, hoewel hyelders(a) maer van Athencrs mackten zulk eenen ſpoc:ätze
vier Veltoverſten gewagh maekt, Cynegi voor de aenkomſt der Perſen in de ſtadt
1. *, Polyzelus, Callimachus,en Miltiadcs. rackten. Ondertuſchen wert debut, die
Dogh het eerfte getal gaet zckerder, en het leger gemackt hadt, en die zeer aen

wort hy alle de andete ſchryvers aengeno merkelyk was, door Ariſtides en zyme
men. Onder deze Krygshoofden wert ge benden bewacrt met zulk een naeuheit

twiſtof men den vyafit op de muren der van gewiſſe, dat hy 'er geen handen aen
ſtadt zou afwachten, of met dapperheitte ſloeg, noch toeliet dat er iemant iets van
gentrekken. Miltiades ried het eerſte af, vervremden zou.

en drongh geweldigh daer op dat men
met krygsvolk zou uittrekken , bybren
gende dat hunne burgers magtigh zouden
acngemoedigt worden, als ze zagen dat
men aen hunne dapperheit niet twyffelde,
en de Perſen langzamer te werk zouden

Evenwel namen de

Perſen de nabygelege haven of Scheeps
werf der Athenerenin, daerze eenen tydt

langh vertoefden om de ongeſtuimigheit
des weders. Wyders is deze ſlagh een
der aenmerkelyxte geweeſt: het zy die
van Athenen maer met 1oooo man in 't

gaen, als ze merkten, dat men de ſtoutheit geheel, zoo als Herodoot en Nepos ge

hadt van met zulk een hant vol volx tegen
hen te velt te komen.

tuigen, tegen tooooo te voet en Ioooo

Eindelyk haelde te paert, zynde maer een gedeelte der Per

Miltiades, door hulp van Callimachus, ſiaenſche magt, of wel met 30.000 man,
Aphidneus, die voorzitter in den Krygs zoo als (b) Pauſanias en (c) Valerius
raed was, tot zyn gevoelen over, en men Maximus verhalen, tegen 300.000 Perſen
beſloot den Perſen ſlagh te leveren.

De gevochten hebben. Hoe veel volx van

Atheners hadden maer 9ooo mannen van beide de zyden gebleven zy, daer in ver

hun eigen volk, en 1ooo, uit de Stadt ſchillen de Schryvers. Herodoot zegt dat
Platea hun te hulp gezonden, roerende van de Perfen ontrent 6300, en van de
zich geene andere ſtadt van geheel Grie Atheneren 192 mannen gebleven zyn.
kenlant om hen te helpen. Als nu deze Juſtinus wil dat er zooooo ten deele door
kleene krygsmagt een brandende
ſchipbreuk, ten deele in den ſlagh zouden
tot vechten toonde, wert beſloten, haer omgekomen zyn, in welk getalook Hip
te doen uittrekken, om zich voor den pias, verrader zyns Vaderlants, zou ge
eerſten nagt op een bequame plaats neder weeſt zyn, van welk gevoelen ook (d)Cte ſlaen. Het opperbevel, dat de tien Velt cero is. Van de Veltoverften der Athe
heeren by beurten voeren zouden, wert neren zyn gefheuvelt Callimachus, Ste

sº

º

op den räedt van Ariſtides aen Miltiades ſileus, zoon van Thraſylus, en Cynagi
alleen gegeven. Hier op beſluit hy den
volgenden dagh , op welken het egter
zyn beurt was het gebiet te hebben, te
flaen. De regter vleugel geboodt Calli

rus, dien willende een Perſiaenſch ſchip
in de vlucht vaſt houden beide de handen

afgekapt werden. Cteſias (e) zegt dat ook

de Perfifche ovcrfte Datis daer gefheu
machus: die van Platea befloegende flin velt is, en de Grieken geweigert hebben
ke: beſtaende het lichaem der ſlagorde zyn doot lichaem aen de Perſianen over
uit eenige weinige Gilden van Athe te leveren. Maer Herodoot, dien wy hier
nen onder Ariſtides en Themiſtokles, en in het meeſte geloof geven, verzekertons,

zynde dus het zwakſte van den hoop. De dat deze Datis met zynen Amptgenoot
Artaphcrnes, en het overſchot van het

Perſen ſtaende op dezelve wyze in ſlagorde
werden door deze kleene meenigte van
Athenen met vollen loop beſprongen met
zulk een hevigheit, dat de twee vleugels
der Perſen na een hartnekkigh gevecht
over hoop geworpen, en in de vlucht ge

krygsvolk niet alleen in Aſie, maer zelf
in Suſa behouden is aengekomen, met

zich voerende de Eretriſche gevangenen,
die van den Koning Darius, hoe zeer hy
voorheen op hen gebeten was, niet be

ſlagen wierden. De bende evenwel, die ledigt zyn, maer in tegendeel naer een
de gebore Perfen en Sacen uitmaekten, ftreek lants van Ciffie, een gedeelte van
brak door die der Atheners. Dogh dé het oude Perſie, ontrent 215 ſtadien van
twee vleugels, die de Perſen al geſlagen Suſa afgelegen, verzonden om daer te
hadden, maer onvervolgt lieten,ſloten zich wonen, daer ze nogh by den tydt van

in een, quamen hun volk,dat hette quaedt dezen Schryver zouden gewoont en hun
hadt, te hulp, en joegen de overige Perſen die de hunne in het midden vervolgden
b

eige
(b) 1.in 5.Meſſen.
(c)
cap. 3.ſeulib. Iv. c. 23.
(d) ad Att. l. Ix. Epiſt. 10.

(a) in Parallel. l. c.

(*) Exc. Segm. 18.
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digheit zulk eene dankbaerheit in Artame

Dat deze ſlagh zeſtien jaren na de doot nes verwekte, dat hy in den ſcheepſtrydt
van Brutus voorgevallen is, wort getoont by Salamis voor de glorie zyns broeders
door Dionys van Halicarnaſſus (b). Plu ſtrydende en zich manhaftig quytende ge
';
tarchus ſtelt een jaer later. Euſebius (c) en ſneuvelt is. (k)
met hem Julius Ceſar Scaliger (d), ook Voor het overige vint men by de ſchry
Jacobus Capellus en Chriſtophorus Hel vers gewagh van de ongemeene deugden Deugden
vicus ſtellen in hunne Tydtrekeninge het van Darius. Want dat hy beleeft en edel- van Da
eerſte jaer der LXXII. Olimpiade. (e) moedigh jegens zyne vyanden was, blykt"
Niet zeer lang daerna, vier jaren na zeker aen Metiochus, oudſten zoon an

melyk na de nederlaeg van Marathon, Miltiades, die in de vlucht zyns vaders

zyn de Egiptenaers, die Cambyſes onder uit het Traciſch Cherſoneſus van d Feni
zyn gebiet gebragt had, van Darius , als ciers onderſchept, en den Koning Darius
hy uit alle de landen zyns gebiedts een le aengeboden, van hem niet beledigt, maer
ger op de been bragt, om wraek te nemen in tegendeel met goederen, met een
over de Grieken,van hemafgevallen,gelyk wooning, en met een Perſiaenſche vrou

getuigt wort van de oude ſchryveren He beſchonken is. (1) Van de gevangenen uit
rodoot (f) en Euſebius (g). Om deze bei Eretrie hebben wy even geſproken. Een
de natien dan te bedwingen wert hy ge getuigenis zyner dankbaerheit ſtrekt So
nootzaekt meer volk te werven, en groo lyſon van Samos, broeder van Polycra

ter toeruſting te maken. Ondertuſſchen tes, eerryts Tieran van dat eilant, dien hy,
viel'er, zoo verhaelt wort , oneenigheit omdat hy in Egipten onder de lyfwachten
voor onder zyne zonen over de erfeniſſe van Cambyſes dienende van hem, ſchoon

des Ryx. Want Darius, eer hy tot de onbekent, met een koſtelyk kleedt be
kroon quam, had by de dogter van Go ſchonken was, in zyns broeders goederen
bryas veele zonen geteelt, welker oudſte en plaets herſtelt heeft. (m). Dat hy
was Artabazanes, of Artamenes, zoo hem ook niet vergat de weldaden aen hem of
Plutarchus, en Juſtinus uit Trogus noe aen de zynen bewezen,heeft zelf de miſda
men. Onder de kinderen by Atoſla ge dige Sandoces, Thaumaſius zoon, Lant
wonnen was Xerxes de oudſte. Arta voogt van Cume in Eolie, ondervonden.
menes verliet zich op het voorregt zyner Want als dees om het uitſpreken van een
jaren. Xerxes in tegendeel ſteunde op het onregtvaerdigh vonnis in den raedt der

vermogen dat zyn moederby den Koningh, Koninglyke Regteren veroordeelt was
en hy zelf door haer hadt, met eenenge om aen een kruis gehangen te worden,
ſterkt door den raedt van Demaratus,

en die ſtraf reeds in het werk geſtelt was,
Koning der Lacedemonieren, toen ter heeft Darius hem om de weldaden weleer
tydt uit zyn lant gebannen, dievooral be aen hem en de zynenbewezen van de aen
weerde, dat Artamenes aen Darius gebo ſtaende doot verloſt. Hoewel dees onge

ren was eer hy Koning wiert, en Xerxes dagtig aen deze genade daernazynen zoon
ter werrelt gekomen was, als zyn vader Xerxes verraden heeft. Waer van het ver
op den troon zat. Herodoot (h) wil dat hael by Herodoot te zien is. (n)
zyn vader Darius, en Juſtinus (i) dat zyn Ook getuigt (o) Diodorus Siculus dat
oom Artaphernes dit geſchil wechgeno hy de godloosheit van Cambyſes, ge
men, en Xerxes het ryk toegewezen heeft. pleegt tegen de Kerken der Egiptenaren,
Plutarchus verhaelt dat deze twiſt na Da

verfoeit, en hunne wetten behartigt, ook

rius doot voorgevallen, en van Artabanus, goedertierenheit jegens de menſchen, en
aen wien de zack geſtelt was , nederge liefde tot de Goden betracht heeft. Want

legt is. Door wiens uitſpraek als Xerxes hy tradt in gemeenzamen ommegang met
Koning verklaert was, is Artamencs , de Egiptiſche prieſteren, krygende dus
aenſtonts voor den dagh ſpringende, hem kenniſle van hunne Godtgeleertheit, en de

te voet gevallen, en heeft hem by de hant dingen, die in hunne heilige bladen aenge
gevat en op den Koninklyken troon tekent zyn : waer uit hy geleert hebben
geſtelt. Xerxes ook de genegenheit de hoe grootmoedigh de oude Koningen
zyns broeders erkennende nam hem aen geweeſt waren, en met welk eene zacht
voor zynen eerſten Hofract, dat is, gaf hem zinnigheit zy hunne onderzaten gehandelt
de allernacſte plaets acn zich, welke waer hadden, zich ſchikte om hun leven na te
(a) Vid. Herod. 1. c. v 1. c. 94. ſeqq. uſqad c. 12o.
Plato in Menex. l. c. Plutarch. in Ariſtide. Juſtin. l.
c. Nep. in Milt. Conf. Pauſ in Att. ſ. l. 1. c. 32.
&c. Strab. J. 9. p. 399.
(b)l. v. Ant. Rom. p. m. 291. ed. Lipf. Weidm.
(c) P. 1 1. Chr. p. 133.
(i) Animadverſ in Euſeb p. 93.

(e) period. Jul. a. M. C. 4223. v. c. 262.

(f) lib. v 1 1. c. 1.
(g) l. c. &c.
(h) l. c. cap. 2.
(i) l. c. cap. 19.

volgen : zoodat hy hier door zulk een
eere verkreegh , dat hy nogh by zyn le
ven Divus of vergood genoemt is, dat noit
Ll
eenig
(k) v. lib. #ig eikado?ias T. II. op. p. m. 488.
Conf. in Apophth. p. 173.
(!) Vid. Herod. l. v 1. cap. 41.

(m) Herod. l. III. c. 139 ſeqq. uſque ad c. 15o.
Conf Strabo l. x1v. p. m. 638.
(n) 1. VII. c. 194.

(6) l. 1. p. 85 edit. Wechel.
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eenig ander Koning gebeurt was, en na
zyn doot
groot regt
eerbewyzin
gen,
aen met
de Vorſten
van de
Egipten
bewe
zen, geevenaert heeft. Dezelve ſchry

en hy om zyn geltzucht Makelaer by de
Perſen genoemt is. (d). Ook zegt men dat
hy den inwooneren van zekere vlakte om

trent het land der Choraſmiers, Hyrcaners,
ver verhaelt dat Darius eertyts te Memfis en Parthen, de wateren komende uit het

begerende dat zyn beelt voor dat van beekje of riviertje Acis, vloejende van het
Scloſtris zou geſtelt worden, de weigering omgelegen gebergte,en weleer ten gebrui

des Opperprieſters,die in de vergadering ke vanyder afgeleid en verdeelt door water
der Prieſteren zich daer tegen kantte, met leidingen en doorſnydingen,door poorten en
bybrengen dat hy Seſoſtris, daden nogh dyken geſloten heeft, om hun buiten de ge
niet overtroffen had, niet alleen niet qua woone ſchattingen nogh ander gelt af te

lyk genomen, maer in tegendeel de open perſſen.(e) Semiramis had, gelyk men voor
hartige vrypoſtigheit des Opperprieſters geeft , boven de beroemde poorten der
zich wel heeft laten gevallen, hebbende ſtadt Babel zich een grafſtede doen bou

daer op geantwoort dat hy zyn beſt zou wen waer op deze woorden waren uitge
doen,als hy zoo veel tydt van leven hadt, houwen : INDIEN IEMAND DER
om in geen zaek voor hem te zwich KONINGEN VAN BABILON, DIE
ten (a).

NA MY KOMEN ZULLEN, GE

Evenwel ſchynt Herodoot te kennen
te geven dat deze Koning wreedt vanaert BREK AEN GELT ZAL HEBBEN,
en wraekgierigh geweeſt is. Want dat DIE OPENE DIT GRAF, EN NE
Intaphernes, een der zeven heeren, die ME DAER ZOO VEEL GELTS

den Magus omgebragt hadden, willende UIT, ALS HY NOODIGH ZAL
in 's Konings paleis gaen, zonder zich HEBBEN. MAER HY LATE,
aen te dienen, en door de Geſnedenen on DES NIET NOODIGH HEBBEN

der voorwendingh dat de Koning by cene
zyner vrouwen te bedde lagh belet zyn DE , HET GRAF GESLOTEN.
de , zich , als geen geloof aen de geſne WANT HET ZOU HEM GEEN
denen ſlaende, met den degen in de vuiſt VOORDEEL ZYN. Dit graf heb
den wegh geopent had: en dat Darius ben Cyrus en Cambyſes ongeroert gela
hier door beducht voor eenige beroerte ten, maer Darius door geltzucht gedre
hem met algemeene toeſtemminge der ven opende het zelve, maer vont'er niet
Ryxvorſten had doen onthalzen. (b)
in dan dit opſchrift: INDIENGY NIET
wreedt. Een tweede exempel van wreetheit en ONVERZADELYK WAERT VAN
heit Da- Wraekzucht verhaelt hy nogh (c). Te
rius nage weten drie zonen van eenen Oeobazus GELT , EN

8"

GRETIGH NAER
volgden den Koning, toen hy de Scithen SCHANDELYK GEWIN , GY

ging bcoorlogen. Ocobazus noode alle
zyne kinderen miſſende had den Koning

ZOUT DE GRAFSTEDEN DER
OVERLEDENEN
NIET GEO

cbeden dat hy eenen zyner zoonen mogt PENT HEBBEN. (f). Of dit zoo breedt
is kan niet gezegt worden. De Filoſoof

y zich houden. Darius had hier op ge
antwoort dat hy hen alle drie wel by hem
zou laten, maer de jongelingen doen om
brengen, en zoo den vader t huis gezon
den. Maer myns oordeels wegen deze
dingen zoo zwaer niet, dat ze zouden

Plato zeker zegt dat Cyrus de Groote
geen kennis gehad heeft van zyne mid
delen, hebbende zyne zoonen om op te
voeden gegeven aen Geſnedenen en vrou

kunnen ſtrekken ten afzichtigen blaem wen: maer dat Darius Hyſtaſpes zoon,

noch Koning, noch Konings zoon
van eenen Vorſt, die voor de reſt deugt die
was, daer # voor gezorgt heeft, en

ſaem van leven was, voornamelyk dewyl

alle de ſchryvers niet gelyk verhalen de zich in geene zaekgrover vergrepen heeft,
oirzaken en redenen die hem mogen be dan dat hy zynen zoon Xerxes heeft laten
wogen hebben om de palen der zagtmoe opvoeden in Koninglyke weelde (g).
Hy is de eerſte der Perſiaenſche Koningen
digheit te overſchryden.
geweeſt, die gelt heeft doen ſlaen van
zyn gie- . Dat hy evenwel behipt is geweeſt met louter
gout. Hy deed ook Aryandes Lant
righeid gierigheit, blykt uit meer dan eenen ge
loofwaerdigen ſchryver.

Hy is d'eerſte voogt van Egipten, die om hem na te

gelt deed munten van het fynſte
der Koningen van Perſie geweeſt, die het volgen
zilver,
ombrengen. (h)
opbrengen van ſchattingen bedacht heeft,
Dat
dit
alles hier ter plaetſe zoo breet
daer men ten tyde van Cyrus en Camby
van
ons
wegens
Darius wort ter nederge
ſes met geſchenken volſtaen kon. Waer
ſtelt,

om ook Cyrus van aert zagtzinnig Vader,

Cambyſes om de forsheit van inborſt Heer,
(d) Herod. l. III. c. 89.
(e) Herod. l. c. c. 1 17.

(a) v. 1. c. p. 54. &c.
(b) l. III. c. 1 18 ſeqq.
(ſ)l. 1 V. c. 84.

(f). Herod. 1. 1. c. 187. Plut. in Apopht. 1. c. &c.
(g)l. III. de LL. p. m, 815. ſeqq.
(") Her. l. 3. c. 166.
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ſtelt, des verwondere zich niemant. Hy om zoo veel koſten te hangen aen een ge
is de eenigſte onder de Perſiaenſche Ko bou, zal niemant der hiſtorien kundigh

ningen geweeſt, die niet minder geweſten licht ontkennen : en het is buiten alle te
en provincien, dan Cyrus nagelaten had, genſpreken dat Cyrus, Cambyſes, Darius
voor het Perſiſch Ryk gewonnen heeft, en Xerxes onder de magtigſte moeten ge
Ik ſta met de geleerden wel toe uit Daniel rekent worden.
(a) dat Xerxes de magtigſte van alle de Eindelyk is Darius, zoo als hy bezigh
Perſiaenſche Koningen geweeſt is. Maer
dat alle deze bezittingen van zynen vader
tot hem zyn overgebragt, getuigen de
allergeloofwaerdigſte ſchryvers. Want
uit Herodoot (b) blykt dat de ſchatting,

was met het toeruſten des oorlogs, van
een ziekte aengetaſt, en dertigh dagen
daer mede geworſtelt hebbende, in het
XXXIjaer zyns Ryx,
Cteſias wil,
maer met meer waerſchynlykheit in het
den onderzaten opgelegt alle jaren, bui XXXVI, gelyk (h) Herodoot en (i) Eu
ten de geſchenken, en de rekening der ſebius verhalen, der werrelt overleden.

#

volkeren daerna ondergebragt, bedragen Hy had tot navolger
heeft een ſomme van veertienduizent, vyf
hondert en zeſtigh talenten. Dit gelt liet

hy geſmolten voegen by den Koningkly

V. XERXES, bygenaemt DEN xerxes,
GROOTEN.

ken ſchat, en in aerde vaten tegen dat hy
het noodigh zou hebben bewaren, gelyk Dees heeft het Ryk na zyn vaders doot
buiten Herodoot ook Strabo (c) getuigt. aenvaerd, en Plutarchus(k)verhaelt dat Da
Dat hy zich ook verſtaen heeft op het rius op aendryven van Atoſſa hem den Ko
ſtichten van openbare Gebouwen, blykt ninglyken hoed of kroon aen de deure ge
genoegh alleen uit het ſtichten der graf bragt heeft Hy liet zich doorden raedt van
ſtede op den dubbelen bergh , waer van Mardonius, zoon van Gobryas en zyn
wy boven geſproken hebben. (d). Wat vaders zuſter, aenzetten om de Grieken
opſchrift daer geſtelt is geweeſt, daer in te beoorlogen. Hier tegen verzette zich
zyn de ſchryvers van geen een gevoelen. Artabanus de broeder van Xerxes vader in
Atheneus (e) ſchryft dat er ſtont: Dat Da de volle vergadering der Perſiaenſche
rins eenen goeden beker kon ſtorten, zonder Grooten, hier toe by een geroepen, dien
dat hy'er hinder af had. Porphyrius (f) in de Koning in tegenwoordigheit van hun
tegendeel verhaelt dat er geſchreven ſtont, alle met geen gunſtige woorden bejegen

dat hy de meeſter der Wyzen of MAGEN de. Nadat hem in den droom een ſpook
geweeſt was. En dit zou ik eer gelooven. verſchenen was, dat hem den oorlogh

Want behalven(g) dat zyn vader Hyſtaſpes aenriedt, gingh hy den raedt van Mar
donius en Artabanus nader overwegen,
mannen, geleert heeft eenige geheimeniſ en verliet eerſt het opzet van de Grieken
ſen der Filoſofie of Magie,zoo is het wel te te beoorlogen. Hier op vertelt men dat
gelooven dat Darius, die zoo gemeenzaem het ſpook wederquam, en hem dreigde,
was geweeſt met de Egyptiſche Prieſteren, wilde hy den oorlogh , dien hy zelf had
daer niet ombedreven in geweeſt is. Het voorgeſtelt, niet voeren, dat hy'er niet
Koninglyk paleis dan van Perſepolis, be ongeſtraft af zou komen. Ook verhaelt
drieg ik my niet, is toe te ſchryven aen dezelve Herodoot dat Artabanus des Ko
van de Indiaenſche Prieſteren of Brach

dezen ryken Koning, die het, zoo niet
geſticht, ten minſte met zulke heerlyke
ſieraden verrykt heeft. Want indien ie
mant inziet de beſchryvinge van Xerxes
optogt tegen de Grieken, door Herodoot

nings gewaedt aengedaen hebbende, en

te bedde gegaen zynde in Xerxes ſlaepka
mer, gelyk hem bevolen was, het zelve
gezicht gehadt heeft, dat hem aenzeide,
dat het noodlot onvermydelyk was. (l).

(h) opgeſtelt, zal hy bevinden dat het ge Maer ik laet dit voor rekening des ſchry
waedt der volkeren, daer genoemt, uit vers. Dus nam hy beſluit op den raedt
gedrukt is in de beelden van Chilmenar. van Artabanus zelf, daer het aenporren
En dat dit gewaedt voor Cyrus tydt by der Alevaden , Koningen van Theſſalie,
de Perſen, die toen woeſt van zeden wa veel toeholp, om den Grieken den oor

ren, in geen gebruik is geweeſt, is ken logh aen te doen. Men werft hier op volk
nelyk genoeg. Myn gevoelen is dan dat uit alle de provincien. Men geeft orde
dit Hof van Perſepolis of ten tyde van om ſchepen, lyftogt, en wat meer noo
Darius, of van Xerxes, met deze beelden digh was te vervaerdigen. Alleen was er
verſiert is.

Want dat de volgende Ko tydt gebrek. Herodoot zegt dat er vier

ningen niet magtigh genoegh geweeſt zyn jaren na den afval van Egipten, anderen
dat er drie met de toeruſtinge zyn door
(a) cap. 1 r. Y. 1.
(b)l. c. cap. 95 ſeqq.

gegaen. (m). Dezelve ſchryver vertelt dat
Ll 2

Xerxes

(c) l. xv. p. m. 7 35.

(d) vid. Cteſias l. c. ſegm 15.
(e) 1. X. p. m. 134.

(h) 1. v1 1. c. 4.

(f)l. 1v zegt dat zie
(g) teſle Ammian. Marcellin.lib. 23. c. 6.

(i) P. I. Chron. p. 30. & P. II. p. 129.
(k) de virt. & fort. Al. T. II. p. m. 34o b.
(l) Herod. 1. v11. cap. 5. 6. 8 ſeqq. uſq ad c. 19,

(h) l. VI 1. c. 6o. ſeqq. uſq ad c. 9o.

(m) Her. V. c. c. 5. 7. ſeqd uſq. ad c. 19.
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Xerxes nu zynen togt aenvangende nogh

Herodoot (f) en uit hem Atheneusg)ver

Want hem halen dat alle de Grieken, die Xerxes eens

eenen droom gehad heeft.

dagt dat hy gekroont was met een olyf
ſpruit, wiens takken al denaertbodem be

te gaſt gehadt hadden, arm geworden,

ſloegen, en dat de kroon, daer hy mede

verlaten. Want dat Antipater, zoon van
Orgis, een voornaem burger binnen Tha
ſus, aen eenen maeltydt veertigh talenten
zilvers te koſte gehangen hadt, hebbende

gekroont was, terſtont verdween. Hy
zegt'er by, dat de Wyzen hem hier uit

en genootzaekt waren hun vaderlant te

voorſpelden dat alle menſchen aen Xerxes
dienſtbaer zyn zouden. (a). De ſchryvers na den maeltydt, doen opzetten goude en

getuigen dat Xerxes in het toeruſten dezes zilvere bekers, die de Perſen te gelyk met
oorlogs naer Babylonie getrokken is, om zich droegen, zoodat men toen te regt
Graf van daer het graf van Belus te gaen bezien. zeide: dat zy, indien Xerxes daer twee
Belus.

Naer het verhael van Eliaen vond hy Be maeltyden genoten hadt, door de gruw

lus lyk in een glaze lykbus, zynde het lyk
overgoten
metvan
olie,
behalven de breedte
van
een palm
de bovenſte
af te
rekenen. By de bus ſtont een pilaer, waer
op deze woorden gehouwen waren: Dat

zame koſten zouden hebben moeten agter

en de bus niet

het eerſte der LXXV, volgens ande

#

de geen, die het graf ##

uit varen.

-

-

Xerxes nu ving dezen togt naer Grie
kenlant aen in het vyfde jaer der LXXIV
Olimpiade , - volgens

Euſebius :

in

gevult zou hebben, qualyk varen zoude. Xer ren. , Deſchryvers komen in het verhael
xes zou op dit lezen verſchrikt zyn ge van de troepen dezer krygsmagt niet over
weeſt, en hier op geboden hebben dat een Herodoot (h)en C. Nepos (i)zeggen
men de bus vol olie zou gieten, maer dat er dat zyne troepen veelvuldigerzyn geweeſt
geen vullen aen geweeſt was. (b). Cteſias dan die Darius tegen de Scithen, en die
verhaelt dat de Babyloniers na hunnen de Scithen tegen de Cimmeriers, toen
Overſten Zopyrus omgebragt te hebben ze hen tot in Medie vervolgden, gehadt
van Xerxes afgevallen zyn. En Plu hebben: en dat alle deze troepen uit de
tarchusſchynt daer niet tegen te hebben, volkeren by een gezamelt zeventien hon
Want h vertelt dat Xerxes op hen om dert duizent menſchen voor het leger te
dit afvallen geſtoort, als hy hen daerna lant hebben uitgemaekt (k). Juſtinus (1)
onder zyne magt bragt, hen verboden melt uit Trogus dat Xerxes zevenhondert
heeft wapens te dragen, en geboden zich duizent mannen uit zyn eigen Ryk gewa
te generen met fluit-en ſnarenſpel, en het Pent, en driehondert duizent mannen

opzetten van kroegen en bordeelen, en voor hulptroepen op de been gebragt heeft,
ruime geploide kleederen te gebruiken. zoodat de ſpraek niet t'onregt gegaen
Maer dat zy beide de tyden van Darius en heeft, dat zyne legers geheele rivieren uit
Xerxes onder een warren, is genoegh uit gedronken hebben, en ganſch Griekenlant
Herodoot en anderen te bewyzen. |naeulyx groot genoegh geweeſt is om zyn
Dat een Artabanus, oudſte zoon van Ar krijgsmagt te bevatten.

Cteſias verhaelt
taſyras, Mardonius de oude, en uit de geſne dat Xerxes met een leger beſtaende uit
denen Natacas toen ter tydt in blakende agthondert duizent Perſianen, en duizent
unſteby Xerxes waren, wil Cteſias (c)ons roeiſchepen naer Griekenlant getogen is.

# gelooven.

Herodoot (d) in tegendeel Diodorus Siculus heeft te boek geſlagen
zegt dat Artabanus de zoon vanHyſtaſpes,en dat buiten het lantleger meer dan 1 zoo
vaderlyk oom van Xerxes geweeſt is. Al oorlogſchepen, in zyn eigen gebiet toe

les dan eindelyk gereedt zynde zette hy geruſt, tot dezen togt geweeſt zyn. (m).
den togt naer Griekenlant voort. Xerxes, Met hem komt Nepos in 't Leven van
moetende te Sardes overwinteren is ter

Themiſtocles over een. Eliaen verhaelt

huiſveſtinge ontfangen van Pythius den terzelverplaetſe dat Xerxes zeventigh mil
zoon van Athys, eenen Lydier, dien hem lioenen menſchen tegen de Grieken heeft by
aenbood den ſchat, dien hy bezat, be een gebragt. Voortgetrokken zyndenaer
ſtaende in 3o tonnen gouts aen zilver, en Abydus, en begonnen hebbende een brug

24otonnen aen gout, min 42 duizent gul te ſlaen over den Hellespont, quam er een
dens, daer of daer ontrent, naer onze reke onweer op, dat de brugh vernielde. Waer

ning Xerxes ſloeg de gift af, en voegde er om hy , zot als hy was, den Hellespont Zotheit
de 42 duiz. gulden, die er aen ontbraken, beval te ſlaen, en in boejen te ſluiten. Xerxes.
Van
by uit zynen eigen ſchat, gebiedende Hy ſtelde evenwel andere bouluiden te
den bezitter dit gelt geruſt te gebruiken.(e) werke, die hem een andere brug maek

Geſchiedden zulke aenbiedingen by onzen ten, waer over hy met zyn leger trok.
tydt aen de Vorſten, ik meen niet dat ze
die afſlaen zouden.

wº

Uit

1

(f) l. vr 1. c. 118 ſeqq.
(a) 1. c. c. 19.

(b) v. Cteſ. I. c. ſegm. 21. Ael. Var. Hiſt. 1.
X ! II. C. 3.

(c) l. c. ſegm. 2o. Coll. 19.

(g) l. 1 v. p. m. 146.
(h) l. c. c. zo ſeq.
(i) in Themiſt.

(k) Herod. l. c. c. 6. ſeqq. ad c. 63. coll. c. 184.

(d) l. c. c. 1o.

(l) l. 11. c. 1o.

(e) vid. Herod. I. c. c. 27 ſeqq. uſſie ad c. 3c.

(m) Diod. Sicul. L. XI. p. m. 242 edit. Steph.
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Uitgetogen zynde met helder weder ging doodende ook de Prieſters, die hy op het
de zon onder, en de nagt vertoonde zich ſlot vond.

De Atheners ondertuſſchen

in de plaets van den dagh. Door welk taſttendigt by Artemiſium tuſſchen Eubea,
wonderteken de Wyzen hem ſpelden dat op een plaets, daer men hen niet kon om
de afval der Griexe ſteden beduit wier ringen, de vloot van Xerxes aen, en ver
de, omdat de Grieken de Zon, de Per nielden dezelve na eenen harden zeeſtrydt.
beſchermers had

ſen de Maen tot hunne

den. (a). Den voornoemden Pythius, die
bad dat een zyner vyf zonen, die met
den Koning optrokken, mogt by hem
thuis blyven, nam hy zyn verzoek eu
vel af. Want hy liet den oudſten door
Zyn
Wreet

heit.

Themiſtokles nu wilde dat men ſchepen
naer den Helleſpont zenden, en de brug
van de Perſen gemaekt in brant zou ſte

ken; hoewel Ariſtides meende dat men

voor den getergden vyant een andere ma
ken moſt. Eindelyk is Xerxes van The

midden hakken, en het eene deel aen de miſtokles door een krygsliſt bedrogen we
regterzyde des wegs, door welken het le dergekeert naer Aſie. Want men zegt
ger moſt trekken, en het andere aen dat hy Arnaces, eenen der Koningklyke
de ſlinke zyde ſtellen. (b) . . .
Geſnedenen, dien hy onder de gevange

Zyn leger in Europe overgeſcheept nen vond, aen Xerxes gezonden heeft
hebbende, daer een ganſche maent me om hem te kennen te geven, dat de Grie
de doorliep, trok hy voort door Tracie ken toeleiden om de brug te ſloopen :
en Macedonie naer Thermopylen, Athos waerom hy voor 's Konings behoudenis

een groote kaep, daer de Perſiſche vloot bekommert wenſchte dat hy zyn lyf berg
eertyts van Darius in zee gezonden ſchip de. En dat Xerxes door deze waerſchu
breuk geleden hadt, wert doorgegraven, wing verſchrikt Mardonius het opperbe
Iſthmus door een gragt van een geſchei vel over de krygstroepen gegeven, en
den, en de rivier Strymon met eene den Koningklyken huisraedt by hem la
brug belegt. (c). Men zegt dat Xerxes tende zich naer Aſie geſpoeit heeft. On
zyn volk monſterende geſchreit heeft, der wege plonderde hy Plateen, en ande
omdat na hondert jaren tydts geen een re ſteden, daer de inwoners uit gevlucht
van alle die krygſluiden daer tegenwoor waren. Na des Konings vertrek nam
digh in 't leven zyn zoude- , De Athe Mardonius met een krygsmagt van drie

ners gaende te rade met het orakel

hondert duizent man de ſtadt Olynthus in.

van Apollo te Delfis kregen tot ant De Atheners ## hy vergeefs aen om
woort, zy zouden zich met houtemu zich aen den Koning te onderwerpen,
ren verweeren. Maer als niemant van met verzekering van vrede, en de vrient
hun den zin des, orakels, dat by den ſchap des Konings, en toezegging van de

Uitlegger van Ariſtofanes te lezen is,

ſtadt te zullen herbouwen en verbeteren.

vatten konde, gaf Themiſtocles der ge Want zy bleven by hun opzet van de vry
meente te kennen dat deze houte muren heit te bewaren, en met het leger der

ſchepen betekenden. Hy riedt haer dan,

Grieken, dat hondert duizent mannen

dat ze met zich nemende vrouwen en kin ſterk was, hantgemeen geworden ſloe
deren maer Salamis zouden zeilen. Ande genze Mardonius heel en al. (a) Cteſias
re ſteden van Griekenlant waren van ge (b) ſchryft dat Mardonius levendigh uit
voelen dat men den ſtrydt te lant wagen den ſlagh ontkomen is, en Juſtinus is van
moſt. Weshalven men hierom een leger het zelve gevoelen (c). Maer dat hy daer
op de been bragt. Als de Lacedemoniërs na gezonden van Xerxes, die gebeten

hier over om raedt gingen by het orakel, was op den bygeloovigen Godtsdienſt der

antwoordde de Prieſterin, dat of de Ko Grieken, om Apolloos Tempel in brant
ning, of de ſtadt vergaan moſt. Leonidas te ſteken, met alle zyne Krygsbenden

dan, in de plaets van zynen broeder Cleo door een onweder van blixem en hagel
menes Koning van Sparte, zonder zich te vergaen is, blykt uit den zelven Cteſias.
bedenken, gaet met 3oo Spartanen en Hoewel Herodoot (d)getuigt dat hy ge
andere hulp-troepen, beſtaende ontrent in doot is door Arymneſtus in den ſlagh voor
vier duizent mannen, de engten van Ther gevallen by Plateen, een ſtadt, gelyk
mopylen innemen, en die wakker be gezegt is, in Beotie. Plutarchus zegt
ſchermen. Na dat hy eene groote ſlach dat deze Arymneſtus een Spartaenſch ſol

ting onder de Perſen gemaekt hadwerthy daet is geweeſt, en dat Mardonius van
endelyk omcingelt: waer op hy afſcheit hem door eenen ſteen, dien hy naer zyn
gaf aen de Bontgenooten, en met zyne hooft worp, gedoot is (e). Pauſanias
Spartanen zich tot het uiterſte verweren
ſchryft
de voor het vaderlant ſneuvelde. Xer
Sl.XI. Iſocr. in Pa
xes Thermopylen vermeeſtert hebbende, (a) Vid, de his Herod. 1. c. Diod.
Nepos Them. Strab.

toogh naer Athenen, en ſtak

nathen. Plut. in vira Them, C.

die hy zonder inwoners vond, in brant,
(a) Herod. l. VII. c. 33. ſeqq.
(b) Idem Herod.l. c. c. 28. ſeq.
(c) Her.l. c. c. 19 ſeqq.

in

de ſtadt , l. IX. p. m. 394.395. & 443. Coll. l. XIV. p. 634. Plin.
lib. XXX. c. 1o. Juſt. l. II. c. 11. 12-13. 14
(b) Segm. 25.
(c) l. c. c. 14.
- ,
(d) ! IX. c. 6 s.

(*) In Ariſtid. T. I. op. p. m. 33o c.
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ſchryft (a) dat Pauſanias, Koning der La dus, alwaer hy de brug gebroken vinden
cedemonieren en Veltoverſte in dit ge de (het geen gebeurt was door de ſtormen

vecht, verboden heeft zyn doot lichaem te

en onweders van den winter) met een viſ

mishandelen tegen het gevoelen van Lam

ſchers boot zoo ras als hy kon overſtak.

po Egineta. 5ezelve verhaelt (b) wel Het was zeker een zaek beſchouwens, en

dat men het graf van Mardonius in Beo
tie aen de regterzyde van den krygswegh,
niet verre van de puinhoopen der ſtadt
Hyſie getoont heeft: maer kort daer aen
voegt hy'er by, dat alle ſchryvers eenpa
righ zeggen dat het lichaem van Mardo
nius na het eindigen van den veltſlagh
aenſtonts gemiſt is, en dat men met geen
zekerheit kan zeggen wie hem zou mogen
begraven hebben : ſchoon men genoeg
weet dat Artontes, Mardonius zoon,

groote geſchenken gegeven heeft aen Dio
nyſophanes eenen Epheſier, en # an

door het overwegen van het menſchelyk
lot door zulk een wiſſeling van zaken ver
andert, verwonderens waerdigh hem te
zien zich bergen in een kleen ſchuitje,
dien kort te voren de ganſche zee naeulyx
bevatten konde, en hoe hy nu verſteken
was van den dienſt zyner trawanten, wiens
legers onlangs om de groote meenigte de
aerde tot een laſt waren, om met Juſtinus
te ſpreken (a). Dus keerde hy in minder
dan dertigh dagen naer Aſie, hebbende te
voren zes maenden met den togt naer
Griekenlant doorgebragt, en oordeelde

dere Ioniers, op dat ze de begraeffeniſſe dat hy van Themiſtocles niet overwonnen,
zyns vaders zouden bezorgen. Dat de ſa maer behouden was, gelyk (b) Nepos
bel van Mardonius binnen Athenen in de zegt.
kerk van Poliades onder de oudſte kerk
Herodoot

zegt dat anderen verhalen,

giften bewaert, en zyn pronkbeelt uit dat Xerxes, als hy van Athenen afgetrok
wit marmer gehouwen binnen Sparte inken boven de rivier Strymon gekomen
de treffelykſte galery, die de Perſiſche was, zyn leger overgegeven hebbende aen
enoemt wert, omdat ze uit den buit op |Hydernes, en aen boort gegaen zynde van
e Perſen behaelt was opgebout, eertyts een Feniciaenſch ſchip, naer Afie is voort

gezien is, getuigt dezelve ſchryver (c), gereiſt. Dat dit ſchip overladen door de
Deze nederlaeg is voorgevallen in het eerſ meenigte der Perſianen, die den Koning
te jaer der LXXV. Olimpiade, gelyk Eu verzelden, veel heeft moeten lyden van
ſebius (d), of in het tweede, gelyk Sca het onweder: zoodat Xerxes van ſchrik
liger (e) aentekent.
bevangen den ſchipper gevraegt hadt, of
Wyders verhaelt de Dichter Cherilus, 'er geene hoop was van behouden aenlant
die in de Perſiaenſche tyden ontrent het te komen, en deze hem tot antwoort ge
tweede jaer der LXXIV. Olimpiadenaer geven, geene altoos, of men moſt het
de
van Euſebius (f)
5
ſchip van volk ontladen. Xerxes dit ant
Cn en optogt van Xerxes naer
rieken- woort ontfangen hebbende had hier op

#

&#

lant in Heldendicht beſchreven heeft, dat zyne Perſianen gevraegt, of eenigen van

toen ter tydt de Joden, die op het ge- hun niet voor hunnen Koning wilden zor
bergte van Solyma woonden, gelyk hy gen, wiens behoudenis in hunne handen
zegt, onder de Perſianen in den kryg was. Zy hier op waren aenſtonts uit eer
edient hebben. Zeker Joſephus (g) en biedigheit hem te voet gevallen, en daer
# (h) brengen eenige vaerzen uit op gewillig in zee geſprongen: waer door
dezen Cherilus by, die hier toe ſtrek het ſchip van den overtolligen laſt bevrydt
ken. Waer mede men tot meerder licht Xerxes gelukkig in Aſie gebragt had. Hier
ook Scaliger (i) vergelyken moet.
had hy weder een zot ſtuk aengerecht.
Het overige leger van Xerxes, dat hy ! Want hy was zoo dra niet aen lant geko
aen zyne Krygshoofden belaſt hadt uit men of hy beſchonk den ſchipper met ee

#

Griekenlandt naer Aſie te geleiden, was ne goude
omdat hy denperſoon des
door den dagelyxen arbeit, en
ACT1
Konings behouden hadt overgebragt,
eetwaren, dat het nu al veele dagen had maer liet hem kort daer aen het hooft

#

uitgeſtaen, door de peſt aengetaſt: en afſlaen, omdat door zyn toedoen zoo veele
de ſtank der ſtervende menſchen was zoo

groot, dat de wegen met lyken vervult

Perſianen waren omgekomen (c).

Men zegt dat hy hier na zich eenigen

wierden, en vogels en dieren, door het tydt te Sardes hebbende opgehouden, de
aes aengelokt, het leger volgden. Xer- overige Perſen, die behouden zoo uit den

xes zelf verſchrikt door de tyding van velt-als zeeſlagh gekomen waren, by een
Themiſtokles ontfangen trok naer Aby gezamelt heeft. Cteſias (d) verhaelt dat
er in alle de veltſlagen der Perſen hondert
(a) in Lacon. ſeul. III. c. 4. in fine.

C11

b) in Boeotic. ſ. I.IX. c. 2.

# in Attic. ſeul. 1 c. 27. & Lacon. c. XI.
(a) l. c. c. 13. conf. Her. 1. VIII. c. 115 ſeqd. Val.

(a) P. II. Chron. p. m. 13 1.
(e) In Animadv. ad Euſebium.
(f)l. c. p. 13o.
g) 1. J. contra Appionem.
(h)l. IX. Praepar. Euang c. 9.

Max. l. III. c. 2

[b]C. Nep. in vita Themiſtocl. Confer. Poly en ll.
Strategem
-

(i) Animadv. in Euſ. Chronic. P. 94

(c) v. l. c. cap. 1 1 8.
[d] Segm: 26
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en twintigh duizent mannen geſneuvelt werpt ze voor de honden, en zent haer,

zyn. Anderen ſpreken van veel grooter neus, ooren, lippen, en tong afgeſneden
etal. Ondertuſſchen beving Xerxes dc hebbende, weder naer huis. Dit gebeurt
van de Gemalinne zyns broeders zynde begeeft zich Maſiſta met zyne kin

#

Maſiſta, die ook te Sardes was, te be deren, en eenigen zyner vrienden, naer

ſlapen.

Als hy tot zynen wenſch niet Bactra , waer van hy Lantvoogt was.

geraken konde, heeft hy zynen zoon Maer Xerxes beducht dat hy in den zin
Darius doen trouwen met de dogter hadt van hem af te vallen zond hem eeni
zyns broeders, genaemt Artaynta , ho ge benden agter aen, die hem onder we

pende door dat middel meer op de ge agterhaelden en te rug bragten. Waer
moeder van zyn ſchoondogter te winnen op hy met zyne kinderen wert omge
als voor deezen.
Van daer voortge bragt. (b)
reiſt door Babilonie naer Perſie quam hy,
Joſef Scaliger tragt door veele bewy
Cteſias (a) wil, te Suſa. Daer be zen te toonen (c) dat Xerxes de man ge

#

reef hy bloetſchande met zyn ſchoon-weeſt is van Eſther, wiens hiſtorie in de hei

dochter. Terwyl hy zich heimelyk in |lige bladen gevonden wort, en dat hy de
deze ongeoorlofde welluſt vermackt,boodt
Ameſtris Xerxes gemalin hem een kleet,
dat ruim , en van haer zelf met eige
handen geborduurt, en bezienswaerdigh
was, aen. Hy hier mede in zyn ſchik
zynde en het kleedt aengetrokken heb
bende ging er mee naer Artaynta. Deze
met den Koning, die van vreugde opge
togen was, in een geſprek gerackt, dat
by zulk eenen handel voegde, en van
hem aengeport van hem te eiſchen het
geen ze begeerde tot belooning van haere
min, vordert hem het kleedt af. Hoo
rende haer verzoek ongaerne, omdat hy
bang was voor Ameſtris, durfde hy egter

zelve Ahaſueros geweeſt is, waer van in de

zelve bladen by Eſra gewaegt wort (d).

#

aengact, het ware
ydel dit gevoelen niet toe te ſtemmen.
Wat het

Want buiten eenige twyffel is Xerxes

onder de Koningen van Perſie de mag
tigſte geweeſt, die naer de profecie van
Daniel (e) Griekenlant met magtige
krygsbenden heeft beoorlogt , zoodat
hy niet t'onregt de ſchrik van Grie
kenlant genoemt wiert. Dat ook Xer
wes in de Griexe tale deſios, dat is Oor
logºman , en Artaxerxes uáyx; die ſtos of

groot Krygsman betekent, getuigt Hero

doot (f). Plutarchus ſchryft in plaets van

dit niet afſlaen, en ſchonk haer het kleedt, Artaxerxes, dezen naem Artoxerxer, wel

datze begeerde. Artaynta trok het met
vreugt aen. Maer Ameſtris haer verne
mende vatte hier door eenen haet op wel
niet tegen haer, maer tegen haer moeder,
omdat zy meende dat dit haer bedryf was.
Het gebeurde dan op het plegtigh gaſt
mael, dat de Perſianen Tjita, de Grieken

ke naem Scaliger (g) wytluſtigh toont dat
in het Perſiſch niet eindigt op een s, maer
dat men in die tale leeſt Artaxaſte of Ar
towaſte. De Hebreeuſehe Maſoriten heb

ben hem, dien de Grieken de ſtos of Xer
ves by verkorting genoemt hebben ,
Ahaſehwerus , en Artaxerxes, of liever

táAerov , dat is, volmaekt , noemen, en Artaxaſies, genoemt Arthaſaſta, dat wei

dat alle jaren op den dagh , waer op de nig van 't andere verſchilt. Waer uit
ſchynt lichtelyk te kunnen beſloten wor
den dat Eſra op de gemelde plaets Xerxes,

Koning gekroont was, wert aengerecht,
zynde de Koning dan ook gewoon jaer
geſchenken aen de Perſen uit te deelen,
dat Ameſtris op Xerxes verzogt aen haer
te willen overgeven de Gemalin van Ma
ſiſta.

Deze bede vond Xerxes zeer on

gerymt en godeloos: maer latende zich
eindelyk gezeggen door de bede der Ko
ninginne, en de gewoonte der natie, aen
welke men op dezen grooten feeſtdagh

en Arta verxes den Langhant betekent, en
door dien Darius, van wien daer ter

plaetſe (h) geſproken wort, niet verſtaet
Darius den zoon van Hyſtaſpes, maer
Darius den baſtaert , gelyk wy bene
den toonen zullen.

Maer

#

Eſt

her dezelve vrou van Xerxes zou ge
weeſt zyn, die Herodoot Ameſtris noemt

niets vermogt te weigeren, ſtaet het ver (Scaliger meent dat dit Perſiſch is zynde
zoek, hoe ongaerne ook, toe. Hier op van Eſther door byvoegen der letter
beveelt hy zynen broeder zich te onthou greep ham gemaekt Hameſther ) kan
den van zyn vrou, beloovende hem zyn niet klaer uit de Hiſtorie getoont wor

dogter daer voor ten huwelyk te zullen den. Want de voorzeide Ameſtris is ge
, dreigende hem ook, dewyl weeſt de dogter van den Lantvoogt Ota
y'er niet naer hooren wilde. Op dit drei nes, die in den optogt van Xerxes tegen

#

de

gen niet anders antwoordende dan , Heer

gy hebt my nogh niet gedoot, tradt hy ter
deure uit.

Ameſtris ondertuſſchen ecni

gen der Koninglyke trawanten by zich
ontboden hebbende mishandelt de gemalin
van Maſiſta, ſmyt haer de borſten af, en

(b) vid. Herod. l. c. c. 1o 8 ſeqq. uſque ad c. 113.
(c) Anim. in Euſ. Chr. p. m. 7o. & de Emend.
Temp. l. v1. p. 592.
(d) Eſr. c. 4. W. 6.
(e) c. 11. Y. 1.

(f)l. vr. c. 99.

(g) l. c. p. 586 ſeqq.
(a) ſegm, 17, vid. & Herod l, 1x. c. 127.

(b) W. 24 ſcu ultimo,
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cedemon om hulp. Men ſtont hun eenige tot aen de zeekuſt toe, daer ze zeven
troepen toe: maer die konden volgens hun ſchepen door het vier vernielden. Met
ne wet niet voorttrekken voor de volle
maent. Ondertuſſchen waren te Athenen

de overige ſchepen rukten de Perſen naer

den kant van Athenen , hopende dat

tien Veltoverſten verkoren, gelyk buiten ze eer dan hunne vyanden voor de ſtadt
Herodooten Nepos ook anderen verhalen. zouden komen, en dezelve van volk ont
Plutarchus getuigt het zelve in het Leven bloot gemakkelyk innemen. Maer de
vat Ariſtides, hoewel hyelders(a)maer van Atheners maekten zulk eenen ſpoedt datze

vier Veltoverſten gewagh maekt, Cynegi

voor de aenkomſt der Perſen in de ſtadt

1 , Polyzelus, Callimachus, en Miltiades. raekten. Ondertuſſchen wert de buit, die
Dogh het eerſte getal gaet zekerder, en het leger gemaekt hadt, en die zeer aen

wort hy alle de andete ſchryvers aengeno merkelyk was, door Ariſtides en zyne
men. Onder deze Krygshoofden wert ge benden bewaert met zulk een naeuheit
twiſt of men den vyant op de muren der van gewiſſe, dat hy 'er geen handen aen
ſtadt zou afwachten, of met dapperheitte ſloeg, noch toeliet dat er iemant iets van

gentrekken. Miltiades ried het eerſte af,
en drongh geweldigh daer op dat men
met krygsvolk zou uittrekken , bybren
gende dat hunne burgers magtigh zouden
aengemoedigt worden, als ze zagen dat

vervremden zou.

Evenwel namen de

Perſen de nabygelege haven of Scheeps
werf der Atheneren in, daerze eenen tydt
langh vertoefden om de ongeſtuimigheit
des weders. . Wyders is deze ſlagh een

men aen hunne dapperheit niet twyffelde, der aenmerkelyxte geweeſt: het zy die
en de Perſen langzamer te werk zouden van Athenen maer met 1.oooo man in 't

gaen, als ze merkten, dat men de ſtoutheit geheel, zoo als Herodoot en Nepos ge
hadt van met zulk een hant vol volx tegen tuigen, tegen tooooo te voet en Ioooo
hen te velt te komen. Eindelyk haelde te paert, zynde maer een gedeelte der Per
Miltiades, door hulp van Callimachus, ſiaenſche magt, of wel met 3oooo man,
Aphidneus, die voorzitter in den Krygs zoo als (b) Pauſanias en (c) Valerius
raed was, tot zyn gevoelen over, en men Maximus verhalen, tegen 3ooooo Perſen
beſloot den Perſen ſlagh te leveren. De gevochten hebben. Hoe veel volx van
Atheners hadden maer 9ooo mannen van beide de zyden gebleven zy, daer in ver

hun eigen volk, en 1ooo, uit de Stadt
Platea hun te hulp gezonden, roerende
zich geene andere ſtadt van geheel Grie
kenlant om hen te helpen. Als nu deze

ſchillen de Schryvers. Herodoot zegt dat
van de Perſen ontrent 63oo, en van de

Atheneren 192 mannen gebleven

zyn.

Juſtinus wil dat er zooooo ten deele door

kleene krygsmagt een brandende begeerte ſchipbreuk, ten deele in den ſlagh zouden
tot vechten toonde, wert beſloten, haer omgekomen zyn, in welk getal ook Hip
te doen uittrekken, om zich voor den pias, verrader zyns Vaderlants, zou ge
eerſten nagt op een bequame plaats neder weeſt zyn, van welk gevoelen ook (d) Ci
te ſlaen. Het opperbevel, dat de tien Velt cero is. Van de Velt overſten der Athe
heeren by beurten voeren zouden, wert neren zyn geſneuvelt Callimachus, Ste
op den raedt van Ariſtides aen Miltiades ſileus, zoon van Thraſylus, en Cynaegi
alleen gegeven. Hier op beſluit hy den rus, dien willende een Perſiaenſch ſchip
volgenden dagh , op welken het egter in de vlucht vaſt houden beide de handen
zyn beurt was het gebiet te hebben, te afgekapt werden. Cteſias (e) zegt dat ook
ſlaen. De regter vleugel geboodt Calli de Perſiſche overſte Datis daer geſneu
machus: die van Platea beſloegen de ſlin velt is, en de Grieken geweigert hebben
ke: beſtaende het lichaem der ſlagorde zyn doot lichaem aen de Perſianen over
uit eenige weinige Gilden van Athe te leveren. Maer Herodoot, dien wy hier
nen onder Ariſtides en Themiſtokles, en in het meeſte geloof geven, verzekert ons,
zynde dus het zwakſte van den hoop. De dat deze Datis met zynen Amptgenoot
Perſen ſtaende op dezelve wyze in ſlagorde Artaphernes, en het overſchot van het
werden door deze kleene meenigte van krygsvolk niet alleen in Aſie, maer zelf
Athenen met vollen loop beſprongen met in Suſa behouden is aengekomen, met
zulk een hevigheit, dat de twee vleugels zich voerende de Eretriſche gevangenen,

der Perſen na een hartnekkigh gevecht die van den Koning Darius, hoe zeer hy
over hoop geworpen, en in de vlucht ge voorheen op hen gebeten was, niet be
ſlagen wierden. De bende evenwel, die ledigt zyn , maer in tegendeel naer een
de gebore Perſen en Sacen uitmaekten, ſtreek lants van Ciſſie, een gedeelte van

brak door die der Atheners. Dogh de het oude Perſie, ontrent 215 ſtadien van
twee vleugels, die de Perſen al geſlagen Suſa afgelegen, verzonden om daer te
hadden, maer onvervolgt lieten,ſloten zich wonen, daer ze nogh by den tydt van

in een, quamen hun volk, dat het te quaedt dezen Schryver zouden gewoont en hun
eige
hadt, te hulp, en joegen de overige Per

ſen die de hunne in het midden vervolgden
(a) in Parallel. 1. c.

(b) in Meſſen. ſeulib. Iv. c. 25.
(c) l. 3. cap. 3.
(d) ad Att. 1.1x. Epiſt. 1o.
(e) Exc. Segm. 18.
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digheit zulk eene dankbaerheit in Artame
Dat deze ſlagh zeſtien jaren na de doot nes verwekte, dat hy in den ſcheepſtrydt
van Brutus voorgevallen is, wort getoont by Salamis voor de glorie zyns broeders

eige moedertale gebruikt hebben. (d)

door Dionys van Halicarnaſſus (b). Plu ſtrydende en zich manhaftig quytende ge
tarchus ſtelt een jaer later. Euſebius (c) en ſneuvelt is. (k)
met hem Julius Ceſar Scaliger (d), ook Voor het overige vint men by de ſchry
'' -

Jacobus Capellus en Chriſtophorus Hel vers gewagh van de ongemeene deugden Deugden
vicus ſtellen in hunne Tydtrekeninge het van Darius. Want dat hy beleeft en elel-van Da
eerſte jaer der LXXII. Olimpiade. (e)

moedigh jegens zyne vyanden was, blykt"
Niet zeer lang daerna, vier jaren na zeker aen Metiochus, oudſten zoon an

melyk na de # van Marathon, Miltiades, die in de vlucht zyns vaders

zyn de Egiptenaers, die Cambyſes onder

uit het Traciſch Cherſoneſus van d Feni

zyn gebiet gebragt had, van Darius , als ciers onderſchept, en den Koning Darius
hy uit alle de landen zyns gebiedts een le aengeboden, van hem niet beledigt, maer
ger op de been bragt, om wraek te nemen in tegendeel met goederen, met een
over de Grieken,van hem afgevallen,gelyk wooning, en met een Perſiaenſche vrou

getuigt wort van de oude ſchryveren He beſchonken is. (l) Van de gevangenen uit
rodoot (f) en Euſebius (g). Om deze bei Eretrie hebben wy even geſproken. Een
de natien dan te bedwingen wert hy ge getuigenis zyner dankbaerheit ſtrekt So
nootzaekt meer volk te werven, en groo lyſon van Samos, broeder van Polycra

ter toeruſting te maken. Ondertuſſchen tes, eerryts Tieran van dat eilant, dien hy,
viel'er, zoo verhaelt wort, onecnigheit omdat hy in Egipten onder de lyfwachten
voor onder zyne zonen over de erfeniſſe van Cambyſes dienende van hem, ſchoon

des Ryx. Want Darius, eer hy tot de onbekent, met een koſtelyk kleedt be
kroon quam, had by de dogter van Go ſchonken was, in zyns broeders goederen
bryas veele zonen geteelt, welker oudſte en plaets herſtelt heeft. (m). Dat hy
was Artabazanes, of Artamenes, zoo hem ook niet vergat de weldaden aen hem of
Plutarchus, en Juſtinus uit Trogus noe aen de zynen bewezen, heeft zelf de miſda
men. Onder de kinderen by Atoſla ge dige Sandoces, Thaumaſius zoon, Lant
wonnen was Xerxes de oudſte. Arta voogt van Cume in Eolie, ondervonden.
menes verliet zich op het voorregt zyner Want als dees om het uitſpreken van een

jaren. Xerxes in tegendeel ſteunde op het onregtvaerdigh vonnis in den raedt der
vermogen dat zyn moederby den Koningh, Koninglyke Regteren veroordeelt was
en hy zelf door haer hadt, met eenenge om aen een kruis gehangen te worden,
ſterkt door den raedt van Demaratus ,

en die ſtraf reeds in het werk geſtelt was,

Koning der Lacedemonieren, toen ter

heeft Darius hem om de weldaden weleer

tydt uit zyn lant gebannen, dievooral be aen hem en de zynenbewezen van de aen
weerde, dat Artamenes aen Darius gebo ſtaende doot verloſt. Hoewel dees onge
ren was eer hy Koning wiert, en Xerxes dagtig aen deze genade daernazynen zoon
ter werrelt gekomen was, als zyn vader Xerxes verraden heeft. Waer van het ver
op den troon zat. Herodoot (h) wil dat hael by Herodoot te zien is. (n)
zyn vader Darius, en Juſtinus (i) dat zyn Ook getuigt (o) Diodorus Siculus dat
oom Artaphernes dit geſchil wechgeno hy de godloosheit van Cambyſes, ge

men, en Xerxes het ryk toegewezen heeft. pleegt tegen de Kerken der Egiptenaren,
Plutarchus verhaelt dat deze twiſt na Da

verfoeit, en hunne wetten behartigt, ook

rius doot voorgevallen, en van Artabanus, goedertierenheit jegens de menſchen, en
aen wien de zack geſtelt was, nederge liefde tot de Goden betracht heeft. Want
legt is. Door wiens uitſpraek als Xerxes hy tradt in gemeenzamen ommegang met
Koning verklaert was, is Artamenes , de Egiptiſche prieſteren, krygende dus
aenſtonts voor den dagh ſpringende, hem kenniſſe van hunne Godtgeleertheit, en de

te voet gevallen, en heeft hem by de hant dingen, die in hunne heilige bladen aenge
gevat en op den Koninklyken troon tekent zyn : waer uit hy geleert hebben
geſtelt. Xerxes ook de genegenheit de hoe grootmoedigh de oude Koningen
zyns broeders erkennende nam hem aen geweeſt waren, en met welk eene zacht

voor zynen eerſten Hofract, dat is, gaf hem zinnigheit zy hunne onderzaten gehandelt
de allernaeſte placts acn zich, welke waer hadden, zich ſchikte om hun leven na te
volgen : zoodat hy hier door zulk een
(a) Vid. Herod, l. c. v1. c. 94 ſeqq. uſlad c. 12o. eere verkreegh , dat hy nogh by zyn le
Plato in Menex. l. c. Plutarch. in Ariſtide. Juſtin. l.
c. Nep. in Milt. Conf. Pauſ in Att. ſ. l. 1. c. 32.
& c. Strab. J. 9. p. 399.

ven Divus of vergood genoemt is, dat noit
Ll
eenig

(l) l. v. Ant. Rom. p. m. 291. ed. Lipf. Weidm.
(c) P. 1 1. Chr. p. 133.
(#) Animadverſ in Euſeb p. 93.

(e) period. Jul. a. M. C. 4223. v. c. 262.

(f) lib. v 1 1. c. 1.
(g) l. c. &c.

(k) v. lib. wig tiAadozias T. II. op. p. m. 488.
Conf. in Apophth. p. 173.
(1) Vid. Herod. l. v 1. cap. 41.

(m) Herod. l. III. c. 139 ſeqq. uſque ad c. 15o.
Conf Strabo l. x1v. p. m. 638.

(h) 1. c. cap. 2.

(n) l. vII. c. 194.

(i) l. c. cap. 19.

(ſ)l. 1. p. 85 edit. Wechel.
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eenig ander Koning gebeurt was, en na en hy om zyn geltzucht Makelaer by de
zyn doot met groot regt de eerbewyzin Perſen genoemt is. (d). Ook zegt men dat
hy den inwooneren van zekere vlakte om
zen, geevenaert heeft. Dezelve ſchry trent het land der Choraſmiers, Hyrcaners,

gen, aen de Vorſten van Egipten bewe

ver verhaelt dat Darius eertyts te Memfis en Parthen, de wateren komende uit het

begerende dat zyn beelt voor dat van beekje of riviertje Acis, vloejende van het
Scſoſtris zou geſtelt worden, de weigering omgelegen gebergte,en weleer ten gebrui

des Opperprieſters, die in de vergadering ke vanyder afgeleid en verdeelt door water
der Prieſteren zich daer tegen kantte, met leidingen en doorſnydingen,door poorten en

bybrengen dat hy Seſoſtris, daden nogh dyken geſloten heeft, om hun buiten de ge
niet overtroffen had, niet alleen niet qua woone ſchattingen nogh ander gelt af te
perſſen.(e) Semiramis had, gelyk men voor
hartige vrypoſtigheit des Opperprieſters geeft , boven de beroemde poorten der
zich wel heeft laten gevallen, hebbende ſtadt Babel zich een grafſtede doen bou
daer op geantwoort dat hy zyn beſt zou wen waer op deze woorden waren uitge

lyk genomen, maer in tegendeel de open

doen, als hy zoo veel tydt van leven hadt, houwen : INDIEN IEMAND DER
om in geen zaek voor hem te zwich KONINGEN VAN BABILON, DIE
ten (a).

NA MY KOMEN ZULLEN, GE

Evenwel ſchynt Herodoot te kennen
te geven dat deze Koning wreedt vanaert BREK AEN GELT ZAL HEBBEN,
DIE OPENE DIT GRAF, EN NE
en
wraekgierigh
is. heeren,
Want dat
Intaphernes,
eengeweeſt
der zeven
die ME DAER ZOO VEEL GELTS
den Magus omgebragt hadden, willende UIT, ALS HY NOODIGH ZAL
in 's Konings paleis gaen , zonder zich
HEBBEN.

MAER HY LATE,

aen te dienen, en door de Geſnedenen on DES NIET NOODIGH HEBBEN
der voorwendingh dat de Koning by cene
zyner vrouwen te bedde lagh belet zyn DE , HET GRAF GESLOTEN.

Wreedt
heit Da

de , zich, als geen geloof aen de geſne WANT HET ZOU HEM GEEN
denen ſlaende, met den degen in de vuiſt VOORDEEL ZYN. Dit graf heb
den wegh geopent had: en dat Darius ben Cyrus en Cambyſes ongeroert gela
hier door beducht voor eenige beroerte ten, maer Darius door geltzucht gedre
hem met algemeene toeſtemminge der ven opende het zelve, maer vont er niet
Ryxvorſten had doen onthalzen. (b)
in dan dit opſchrift: INDIENGY NIET
Een tweede exempel van wreetheit en ONVERZADELYK WAERT VAN
Wraekzucht verhaelt hy nogh (c). Te

rius nage weten drie zonen van eenen Oeobazus GELT , EN
geven.

GRETIGH NAER
SCHANDELYK
GEWIN , GY
volgden den Koning, toen hy de Scithen

ging beoorlogen. Oeobazus noode alle
zyne kinderen miſſende had den Koning

ZOUT DE GRAFSTEDEN DER
OVERLEDENEN
NIET GEO

# dat hy eenen zyner zoonen mogt PENT HEBBEN. (f). Of dit zoo breedt
y zich houden. Darius had hier op ge is kan niet gezegt worden. De Filoſoof
antwoort dat hy hen alle drie wel by hem Plato
zeker zegt dat Cyrus de Groote
zou laten, maer de jongelingen doen om
geen
kennis
gehad heeft van zyne mid
brengen, en zoo den vader t huis gezon
delen,
hebbende
zoonen om op te
den. Maer myns oordeels wegen deze voeden gegeven aenzyne
Geſnedenen en vrou
dingen zoo zwaer niet, dat ze zouden
kunnen ſtrekken ten afzichtigen blaem wen: maer dat Darius Hyſtaſpes zoon,
van eenen Vorſt, die voor de reſt deugt die noch Koning, noch Konings zoon
ſaem van leven was, voornamelyk dewyl was, daer vooral voor gezorgt heeft, en
alle de ſchryvers niet gelyk verhalen de zich in geene zaekgrover vergrepen heeft,
oirzaken en redenen die hem mogen be dan dat hy zynen zoon Xerxes heeft laten
wogen hebben om de palen der zagtmoe opvoeden in Koninglyke weelde (g).
Hy is de eerſte der Perſiaenſche Koningen
digheit te overſchryden.
behipt is geweeſt met geweeſt, die gelt heeft doen ſlaen van
righeit. gierigheit, blykt uit meer dan eenen ge louter gout. Hy deed ook Aryandes Lant
loofwaerdigen ſchryver. Hy is d'eerſte voogt van Egipten, die om hem na te

zyn gie- . Dat hy evenwel

gelt deed munten van het fynſte
der Koningen van Perſie geweeſt, die het volgen
zilver,
ombrengen. (h)
opbrengen van ſchattingen bedacht heeft,
Dat
dit
alles hier ter plaetſe zoo breet
daer men ten tyde van Cyrus en Camby
van
ons
wegens
Darius wort ter nederge
ſes met geſchenken volſtaen kon. Waer
-

ſtelt,

om ook Cyrus van aert zagtzinnig Vader,
Cambyſes om de forsheit van inborſt Heer,
(d) Herod. 1. III. c. 89.
(e) Herod. l. c. c. 1 17.

(a) v. l. c. p. 54. &c.
(b) l. III. c. 1 18 ſeqq.
(ſ)l. 1 V. c. 84.

(f). Herod. 1. 1. c. 187. Plut. in Apopht. 1. c. & c.
(g)l. III. de LL. p. m. 815. ſeqq.
(b) Her. l. 3. c. 166.
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ſtelt, des verwondere zich niemant. Hy om zoo veel koſten te hangen aen eenge
is de eenigſte onder de Perſiaenſche Ko bou, zal niemant der hiſtorien kundigh
ningen geweeſt, die niet minder geweſten licht ontkennen : en het is buiten alle te

en provincien, dan Cyrus nagelaten had, genſpreken dat Cyrus, Cambyſes, Darius
voor het Perſiſch Ryk gewonnen heeft. en Xerxes onder de magtigſte moeten ge
Ik ſta met de geleerden wel toe uit Daniel rekent worden.

(a) dat Xerxes de magtigſte van alle de

Eindelyk is Darius, zoo als hy bezigh

Perſiaenſche Koningen geweeſt is. Maer was met het toeruſten des oorlogs, van
dat alle deze bezittingen van zynen vader een ziekte aengetaſt, en dertigh dagen
tot hem zyn overgebragt, getuigen de daer mede geworſtelt hebbende, in het
Cteſias wil,
allergeloofwaerdigſte ſchryvers. Want XXXIjaer zyns Ryx,
uit Herodoot (b) blykt dat de ſchatting, maer met meer waerſchynlykheit in het
den onderzaten opgelegt alle jaren, bui XXXVI, gelyk (h) Herodoot en (i) Eu
ten de geſchenken, en de rekening der ſebius verhalen, der werrelt overleden.
volkeren daerna ondergebragt, bedragen Hy had tot navolger
heeft een ſomme van veertienduizent, vyf
hondert en zeſtigh talenten. Dit gelt liet V. XERXES, bygenaemt DEN xerxes,
GROOTEN.
hy geſmolten voegen by den Koningkly
ken ſchat, en in aerde vaten tegen dat hy
het noodigh zou hebben bewaren, gelyk Dees heeft het Ryk na zyn vaders doot
buiten Herodoot ook Strabo (c) getuigt. aenvaerd, en Plutarchus (k)verhaelt dat Da
Dat hy zich ook verſtaen heeft op het rius op aendryven van Atoſſa hem den Ko
ſtichten van openbare Gebouwen, blykt ninglyken hoed of kroon aen de deure ge
genoegh alleen uit het ſtichten der graf bragt heeft.Hy liet zich doorden raedt van
ſtede op den dubbelen bergh , waer van Mardonius, zoon van Gobryas en zyn
wy boven geſproken hebben. (d). Wat vaders zuſter, aenzetten om de Grieken
opſchrift daer geſtelt is geweeſt, daer in te beoorlogen. Hier tegen verzette zich
zyn de ſchryvers van geen een gevoelen. Artabanus de broeder van Xerxes vader in
Atheneus (e) ſchryft dat er ſtont: Dat Da de volle vergadering der Perſiaenſche
rius eenen goeden beker kon ſtorten, zonder Grooten, hier toe by een geroepen, dien
dat hy'er hinder af had. Porphyrius (f) in de Koning in tegenwoordigheit van hun
tegendeel verhaelt dat er geſchreven ſtont, alle met geen gunſtige woorden bejegen

#

dat hy de meeſter der Wyzen of MAGEN de. Nadat hem in den droom een ſpook
En dit zou ik eer gelooven. verſchenen was, dat hem den oorlogh
Want behalven(g) dat zyn vader Hyſtaſpes aenriedt, gingh hy den raedt van Mar
van de Indiaenſche Prieſteren of Brach donius en Artabanus nader overwegen,
mannen, geleert heeft eenige geheimeniſ en verliet eerſt het opzet van de Grieken
ſen der F# of Magie,zoo is het wel te te beoorlogen. Hier op vertelt men dat
gelooven dat Darius, die zoo gemeenzaem het ſpook wederquam, en hem dreigde,
was geweeſt met de Egiptiſche Prieſteren, wilde hy den oorlogh, dien hy zelf had
daer niet ombedreven in geweeſt is. Het voorgeſtelt, niet voeren, dat hy'er niet
Koninglyk paleis dan van Perſepolis, be ongeſtraft af zou komen. Ook verhaelt
drieg ik my niet, is toe te ſchryven aen dezelve Herodoot dat Artabanus des Ko
dezen ryken Koning, die het, zoo niet nings gewaedt aengedaen hebbende, en
geſticht, ten minſte met zulke heerlyke te bedde gegaen zynde in Xerxes ſlaepka

geweeſt was.

ſieraden verrykt heeft. Want indien ie mer, gelyk hem bevolen was, het zelve
mant inziet de beſchryvinge van Xerxes ezicht gehadt heeft, dat hem aenzeide,
optogt tegen de Grieken, door Herodoot at het noodlot onvermydelyk was. (l).

(h) opgeſtelt, zal hy bevinden dat het ge Maer ik laet dit voor rekening des ſchry
waedt der volkeren, daer genoemt, uit vers. Dus nam hy beſluit op den raedt
gedrukt is in de beelden van Chilmenar. van Artabanus zelf, daer het aenporren
En dat dit gewaedt voor Cyrus tydt by der Alevaden , Koningen van Theſſalie,
de Perſen, die toen woeſt van zeden wa veel toeholp, om den Grieken den oor

ren, in geen gebruik is geweeſt, is ken logh aen te doen. Men werft hier op volk
nelyk genoeg. Myn gevoelen is dan dat uit alle de provincien. Men geeft orde
dit Hof van Perſepolis of ten tyde van om ſchepen, lyftogt, en wat meer noo
Darius, of van Xerxes, met deze beelden digh was te vervaerdigen. Alleen was er

verſiert is. Want dat de volgende Ko tydt gebrek. Herodoot zegt dat er vier
ningen niet magtigh genoegh geweeſt zyn jaren na den afval van Egipten, anderen
dat er drie met de toeruſtinge zyn door
(a) cap. 1 I. Y. 1.
(b)l. c. cap. 95 ſeqq.
(c) l. xv. p. m. 755.
(d) vid. Cteſias l. c. ſegm 15.
(e) l. X. p. m. 134.
(f)l. 1v zegt dat zie
(g) teſle Ammian. Marcellin.lib. 23. c. 6.

(h) l. VI 1. c. 6o. ſeqq. uſq ad c. 9o.

gegaen. (m). Dezelve ſchryver vertelt dat
l 2.

Xerxes

(h) l. v1 1. c. 4.

(i) P. I. Chron. p. 30. & P. II. p. 129.
(k) de virt. & fort. Al. T. II. p. m. 34o b.

(l) Herod. 1. v11. cap. 3. 6. 8 ſeqq. uſq ad c. 19.
(m) Her. V. c. c. 5. 7. ſeqq. uſq. ad c. 19.
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Xerxes nu zynen togt aenvangende nogh !
eenen droom gehad heeft.

Herodoot (f) en uit hem Atheneusgver

Want hem halen dat alle de Grieken, die Xerxes eens

dagt dat hy gekroont was met een olyſ-te gaſt gehadt hadden, arm geworden,
ſpruit, wiens takken al denaertbodem be- en genootzaekt waren hun vaderlant te

ſloegen, en dat de kroon, daer hy mede verlaten. Want dat Antipater, zoon van
gekroont was, terftont verdween. Hy Orgis, een voornaem burger binnen Tha
zegt'er by, dat de Wyzen hem hier uit fus, aen ccnen macltydt veertigh talenten
voorſpelden dat alle menſchen aen Xerxes zilverstc koſte gehangen hadt, hebbende
dienſtbaer zyn zouden. (a). De ſchryvers na den macltydt doen opzetten goude en
getuigen dat Xerxes in het toeruſten dezes zilvere bekers, die de Perfen te gelyk met

oorlogs naer Babylonie getrokken is, om zich droegen, zoodat men toen te regt
Graf
van
daer
het graf van Belus te gaen bezien. zeide: dat zy, indien Xerxes daer twee
Lclus.
Naer het verhael van Eliaen vond hy Be maeltyden genoten hadt, door de gruw

lus lyk in een glaze iykbus, zynde het lyk zame koſten zouden hebben moeten agter
overgoten met olie, behalven de breette uit varen.

,

*

-

van een palm van de bovenſte lippen af te Xerxes nu ving dezen togt met Grie
rekenen. By de bus ſtont een
WaCT
kenlant aen in het vyfde jaer der LXXIV
op deze woorden gehouwen waren: Dat Olimpiade • - volgens Euftbius : in
de geen, die het graf geopent, en de bus niet het eerſte der LXXV, volgens ande
gevult zou hebben,
varen zoude.Xer ren. De ſchryvers komen in het verhael
xes zou op dit lezen verſchrikt zyn ge van de troepen dezer krygsmagt niet over
weeſt, en hier op geboden hebben dat ccn. Herodoot (h) en C. Nepos (i)zeggen
men de bus vol olie zou gieten, maer dat er dat zyne troepen veelvuldigerzyn geweeſt
geen vullen aen geweeſt was. (b). Cteſias dan die Darius tegen de Scthen, en die
verhaelt dat de Babyloniers na hunnen de Scithen tegen de Cimmeriers, toen
Overſten Zopyrus omgebragt te hebben ze hen tot in Medie vervolgden, gehadt
van * Xerxes `afgevallen zyn... En Plu hebben: en dat alle deze troepen uit de
tarchus ſchynt daer niet tegen te hebben. volkeren by een gezamelt zeventien hon
Want hy vertelt dat Xerxes op hen om dert duizent menſchen voor het leger te
dit afvallen geſtoort, als hy hen daerna lant hebben uitgemaekt (k). Juſtinus (!)
onder zyne magt bragt, hen verboden melt uit Trogus dat Xerxes zevenhondert
heeft wapens te dragen, en geboden zich duizent mannen uit zyn eigen Ryk gewa
te generen met fluit-en ſnarenſpel, en het pent 3 en driehondert duitent mannen
opzetten van kroegen en bordeelen, en voor hulptroepen opdebeengebragt heeft,
ruime geploide kleederen te gebruiken. zoodat de ſpraek niet t'onregt gegaen

jº,

#

Maer dat zy beide de tyden van Darius en heeft, dat zyne legers geheele rivieren uit

Xerxes onder een warren, is genoegh uit gedronken

§. ganſch Griekenlant

Herodoot en anderen te bewyzen. | |

naeulyx groot genoegh geweeſt isom zyn
Dat een Artabanus, oudſte zoon van Ar krijgsmagt te bevatten. Cteſias verhaelt
taſyras, Mardonius de oude, en uit de geſne dat Xerxes met een leger beſtaende uit
denen Natacas toen ter tydt in blakende
by Xerxes waren, wil Cteſias (c)ons
oen gelooven. Herodoot (d) in tegendeel
zegt dat Artabanus de zoon vanHyſtaſpes,en

#.

agthondcrt duizent Perſianen, en duizent
roeiſchepen naer Griekenlant getogen is.
Diodorus Siculus heeft te boek geſlagen

lantleger meer dan 1200
vaderlyk oom van Xerxes geweeſt is. Al-oorlogſchepen, in zyn eigen gebiet toe
dat buiten het

les dan eindelyk gereedt zynde zette hy geruſt, tot dezen togt geweeſt zyn. (m).

den togt naer Griekenlant voort. Xerxes, Met hem komt Nepos in 't Leven van
moetende te Sardes overwinteren is ter Themiſtocles over een. Eliaen verhaelt

huiſveſtinge ontfangen van Pythius den ter zelverplaetſe datXerxeszeventighmil
zoon van Athys, eenen Lydier, dien hem lioenen menſchentegen de Grieken heeftby
aenbood den ſchat, dien hy bezat, be-een gebragt. Voortgetrokken zyndenaer

ſtaende in 3o tonnen goutsaen zilver, en Abydus, en begonnen hebbende eenbrug
24otonnen aen gout, min 42 duizent guite ſlaen over den Hellespont, quam er een
dens, daerof daer ontrent, naer onzereke-onweerop, dat debrughvernielde. Waer

ning Xerxes ſloeg de gift af, en voegde er om hy, zot als hy was, den Hellespont º
de 42 duiz. gulden, die er aen ontbraken, beval te ſlaen, en in boejen te ſluiten."Xerxes,
by uit zynen eigen ſchat, gebiedende |Hy ſtelde evenwel andere bouluiden te
den bezitter dit gelt geruſt te gebruiken.(e) werke, die hem een andere brug maek

Geſchiedden zulke aenbiedingen by onzen |ten, waer over hy met zyn leger trok.
tydt aen de Vorſten, ik meen niet dat ze

Uit

die afſlaen zouden.

*

(a) l.c. c. 19.

(f)
l. v 1. c. i 18 feqq.
g) l. 1 v. p. m.

(b) v. Ctef 1. c, fegm. 21. Ael. Var. Hift 1.

º º

sº i. 'ſ

Coll
c) l. c. 1egm. 2o. Coll. I 9.

º,
(e) vid. Herod. l. c. c. 27 ſeqq uſue ad c. 3o.
d) l.c.

-

l.

(i) in Themiſt.
c. c. 6.
§k) Herod.
º l. ..
feqq. ad c. 63. coll. c. 184.
-

l.

C.

6

(") Diod. Sicul, L. XI, p. m. 24: edit. Steph.
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Uitgetogen zynde met helder weder ging doodende ook de Prieſters, die hy op het
de zon onder, en de nagt vertoonde zich ſlot vond.

De Atheners ondertuſſchen

in de plaets van den dagh. Door welk taſttendigt by Artemiſium tuſſchen Eubea,
wonderteken de Wyzen hem ſpelden dat op een plaets, daer men hen niet kon om
de afval der Griexe ſteden beduit wier

ringen, de vloot van Xerxes aen, en ver
de, omdat de Grieken de Zon, de Per nielden dezelve na eenen harden zeeſtrydt.
ſen de Maen tot hunne beſchermers had

den. (a). Den voornoemden Pythius, die
bad dat een zyner vyf zonen, die met
den Koning optrokken, mogt by hem
thuis blyven, nam hy zyn verzoek eu
vel af. Want hy liet den oudſten door

Zyn
Wreet

heit.

Themiſtokles nu wilde dat men ſchepen
naer den Helleſpont zenden, en de brug
van de Perſen gemaekt in brant zou ſte
ken; hoewel Ariſtides meende dat men

voor den getergden vyant een andere ma
ken moſt. Eindelyk is Xerxes van The
midden hakken, en het eene deel aen de miſtokles door een krygsliſt bedrogen we
regterzyde des wegs, door welken het le dergekeert naer Aſie. Want men zegt
ger moſt trekken, en het andere aen dat hy Arnaces, eenen der Koningklyke
de ſlinke zyde ſtellen. (b) . . . .
Geſnedenen, dien hy onder de gevange

Zyn leger in Europe overgeſcheept nen vond, aen Xerxes gezonden heeft
hebbende, daer een ganſche maent me om hem te kennen te geven, dat de Grie
de doorliep, trok hy voort door Tracie ken toeleiden om de brug te ſloopen :
en Macedonie naer Thermopylen, Athos waerom hy voor 's Konings behoudenis

een groote kaep, daer de Perſiſche vloot bekommert wenſchte dat hy zynlyfberg

eertyts van Darius in zee gezonden ſchip

de.

En dat Xerxes door deze waerſchu

breuk geleden hadt, wert doorgegraven, wing verſchrikt Mardonius het opperbe
Iſthmus door een gragt van een geſchei vel over de krygstroepen gegeven, en
den, en de rivier Strymon met eene den Koningklyken huisraedt by hem la

brug belegt. (c). Men zegt dat Xerxes tende zich naer Aſie geſpoeit heeft. On
zyn volk monſterende geſchreit heeft, der wege plonderde hy Plateen, en ande
omdat na hondert jaren tydts geen een re ſteden, daer de inwoners uit gevlucht

van alle die krygſluiden daer tegenwoor waren. Na des Konings vertrek nam

digh in 't leven zyn zoude. . De Athe Mardonius met een krygsmagt van drie
ners gaende te rade met het orakel hondert duizent man de ſtadt Olynthus in.
van Apollo te Delfis kregen tot ant De Atheners ging hy vergeefs aen om
woort, zy zouden zich met houte mu zich aen den Koning te onderwerpen,
ren verweeren. Maer als niemant van met verzekering van vrede, en de vrient
hun den zin des, orakels, dat by den ſchap des Konings, en toezegging van de

Uitlegger van Ariſtofanes te lezen is,

ſtadt te zullen herbouwen en verbeteren.

vatten konde, gaf Themiſtocles der ge Want zy bleven by hun opzet van de vry
meente te kennen dat deze houte muren heit te bewaren, en met het leger der

ſchepen betekenden. Hy riedt haer dan,

Grieken, dat hondert duizent mannen
dat ze met zich nemende vrouwen en kin ſterk was, hantgemeen geworden ſloe

deren naer Salamis zouden zeilen. Ander genze Mardonius heel en al. (a) Cteſias
re ſteden van Griekenlant waren van ge (b) ſchryft dat Mardonius levendigh uit

voelen dat men den ſtrydt te lant wagen den ſlagh ontkomen is, en Juſtinus is van
moſt. Weshalven men hierom een leger het zelve gevoelen (c). Maer dat hy daer
op de been bragt. Als de Lacedemoniers na gezonden van Xerxes, die gebeten
hier over om raedt gingen by het orakel, was op den bygeloovigen Godtsdienſt der
antwoordde de Prieſterin, dat of de Ko Grieken, om Apolloos Tempel in brant
ning, of de ſtadt vergaen moſt. Leonidas te ſteken, met alle zyne Krygsbenden
dan, in de plaets van zynen broeder Cleo door een onweder van blixem en hagel

menes Koning van Sparte, zonder zich te vergaen is, blykt uit den zelven Cteſias.
bedenken, gaet met 3oo Spartanen en Hoewel Herodoot (d)getuigt dat hy ge
andere hulp-troepen, beſtaende ontrent in doot is door Arymneſtus in den ſlagh voor
vier duizent mannen, de engten van Ther gevallen by Plateen, een ſtadt, gelyk
mopylen innemen, en die wakker be gezegt is, in Beotie. Plutarchus zegt
ſchermen. Na dat hy eene groote ſlach dat # Arymneſtus een Spartaenſch ſol
ting onder de Perſen gemaekt hadwerthy daet is geweeſt, en dat Mardonius van
endelyk omcingelt: waer op hy afſcheit hem door eenen ſteen, dien hy naer zyn
gaf aen de Bontgenooten, en met zyne hooft worp, gedoot is (e). Pauſanias
Spartanen zich tot het uiterſte verweren
ſchryft
voor het vaderlant ſneuvelde.
de

Xer

xes Thermopylen vermeeſtert hebbende,

I

1

(a) Vid, de his Herod. l. c. Diod. S.l.XI. Iſocr. in Pa

Plut. in vita Them. C. Nepos in Them. Strab.
toogh naer Athenen, en ſtak de ſtadt, + l.nathen.
IX. p. m. 394.395.& 443. Coll. l. XIV. p. 634. Plin.

die hy zonder inwoners vond, in brant,
(a) Herod. l. VII. c. 33. ſeqq.
(b) Idem Herod. l. c. c. 28. ſeq.
(c) Her.l. c. c. 19. ſedq.

lib. XXX. c. 1o. Juſt. l. II. c. 11. 12. 13.14:
(b) Segm. 25.
(c) l. c. c. 14.
(d) ! IX. c. 6 s.

- -

-

w- ,

(e) In Ariſtid. T. I. op. p. m. 33o. c.
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ſchryft (a) dat Pauſanias, Koning der La º: alwaer hy de brug gebroken vinden,

de (het geen gebeurt was door de ſtormen

cedemonieren en Veltoverfte in dit ge
vecht, verboden heeft zyn doot lichaem te
mishandelen tegen het gevoelen van Lam
po Egincta. Bezeive verhaek (b) wel
dat men het graf van Mardonius in Beo

en onweders van den winter) met een viſ.

ſchers boot zoo ras als hy kon owerflak.
Het was zeker een zack beſchouwens, en
door het overwegen van het menſchelyk

tie aen de regierzyde van den krygswegh, lot door zulk een wiſſeling van zaken ver
niet verre van de puinhoopen der ſtadt andert, verwonderens waerdigh hem te
Hyſſe getoont heeft: maer kort daer aen zicn zich bergen in een kleen ſchuitje,
voegt hy'er by, dat alle ſchryvers eenpa dien kort te voren de ganſche zee naculyx
righ zeggen dat het lichaem van Mardo bevatten konde, en hoe hy nu verſteken

nius na het eindigen van den veltſlagh
aenſtonts gemiſt is, en dat men met geen
zekerheit kan zeggen wie hem zou mogen
begraven hebben : ſchoon men genoeg
weet dat Artontes, Mardonius zoon,

was van den dienſt zyner trawanten, wiens

legers onlangs om de groote meengte de
aerde tot een laſt waren, om met Juſtinus
te ſpreken (a). Dus keerde hy in minder
dan dertigh dagen naer Aſie, hebbende te
voren zes maenden met den togt mer
Griekenlant doorgebragt, en oordeelde
dat hy van Themiftoclesniet overwonnen,

groote geſchenken gegeven heeft aen Dio
nyſophanes eenen Epheſier, en eenige an
dere Ioniers, op dat ze de begraeffeniſſe
zyns vaders zouden bezorgen. Dat de ſa maer behouden was, gelyk () Nepos
bel van Mardonius binnen Athenen in de zegt.
kerk van Poliades onder de oudfte kerk
Herodoot zegt dat anderen verhalen,

giften bewaert, en zyn pronkbeelt uit dat Xerxes, als hy van Athenen afgetrok
wit marmer gehouwen binnen Sparte in ken boven de rivier Strymon gekomen
de treſfelykſte galery, die de Perſiſche was, zyn leger overgegeven hebbende aen
enoemt wert, omdat ze uit den buit op | Hydernes, en aen boortgegaenzyndevan
#. Perfen behaelt was opgebout, eertyts een Feniciaenſch ſchip, naer Afie isvoort

gezien is, getuigt dezelve ſchryver (c), gereiſt. Dat dit ſchip overladen door de
Deze nederlaeg is voorgevallen in het eerſ meenigte der Perſinnen, die den Koning
te jaer der LXXV. Olimpiade, gelyk Eu verzelden, veel heeft moeten lyden van
febius (a), of in het tweede, gelyk Sca het onweder: zoodat Xerxes van ſchrik

bevangen den ſchipper gevraegt hadt, of
liger (e) aentekent,
Wyders verhaelt de Dichter Cherilus, 'er geene hoop was van behouden aenlant
die in de Perfiaenfche tyden ontrent het
tweede jaer der LXXIV. Olimpiade naer
de getuigenifie van Euftbius (f)
3.
CIl É. optogt van Xerxes naer Grieken

&:

te komen, en deze hem tot antwoort ge

geven, geene altoos, of men moſt het
ſchip van volk ontladen. Xerxes dit ant
woort ontfangen hebbende had hier op

lant in Heldendicht beſchreven heeft, dat zyne Perſianen gevraegt, of eenigen van
toen ter tydt de Joden, die op het ge- hun niet voor hunnen Koning wilden zor
bergte . sº Yºº 'd gº. hy gen, wiens behoudenis in º: handen
zegt, onder de Perſianen in den krygh was.

Zy hier op waren aenſtonts uit cer

;
hebben. Zeker Joſephus (g) en biedigheit hem . voet gevallen, en daer
º:# º º: º º gewillig in zee geſprongen, waar º:

. ... dº ſº. º: i. op
het ſchip van den overtolligen laft bevrydt
...s #. * º : meerder licht Xerxes gelukkig in Aſie gebragthad. Hier

dezen VV er11US

C

“iº. uitº.º.
men of ... den ſchipper #
C

XCS, dat hy Want

4.

ra niet aen lant gCKO

aen zyne Krygshoofden belaſt ia

CC

Griekenlandt naer Aſie te geleiden, was ne goude kroon omdat hy denperſoon des
eetWarcn » * het .." al *: . had macr liet hem kort daer aen het hoort

door den dagelyxen arbeit, en ſº aen Konings behouden hadt overgebragt,

jº"
groot,
dat deyº,
wegen met
lykenº,:::
vervult. tydtMen
zegt dat
hy hieropgehouden,
na zich eenigen
wº
ºd
te Sardes
hebbende
de
Cn

21CS

º ; ; . '...}. ... ºrigs Perfen,
O

xes zelt yericnr

O

die beholden

ZOO

. den

yding van velt-als zeeſlagh gekomen waren, by een

Themiſtokles ontfangen trok naer Aby- gezamelt heeft. Cteſias (d) verhaelt dat
er in alle de veltſlagen der Perſenhonder:
(a)in Lacon, feul. III. c. 4. in fine.

Cll

b) in Boeotic. (. I. IX. c. 2.

§

in Attic. feu 1. 1 c. 27. & Lacon. c. XI.
(a) P. 1 I. Chron. p. m. 1 3 r.
-

-

(e) In Animadv. ad Eufcbium.
(f) l.c. p. 1 so.

(g) 1. J. contra Appionem.

(a) l.c. c. 15. conf. Her. J. VIII. c. 113 ſeq.], Val,
Max. 1. III. c. 2

[b] C. Nep. in vita Themiftocl. Confcr. Polyaen.ll,
Strategem-

-

(b) l. IX. Præpar. Euang. c. 9.

[c] v. l.c. cap. I $.

(i) Animadv, in Euſ, Chronic. P. 94.

[d]Segm 26
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en twintigh duizent mannen geſneuvelt werpt ze voor de honden, en zent haer,

zyn. Anderen ſpreken van veel grooter neus, ooren, lippen, en tong afgeſneden
etal. Ondertuſſchen beving Xerxes dc hebbende, weder naer huis. Dit gebeurt
van de Gemalinne zyns broeders zynde begeeft zich Maſiſta met zyne kin

#

Maſiſta, die ook te Sardes was, te be deren, en eenigen zyner vrienden, naer

ſlapen.

Als hy tot zynen wenſch niet Bactra , waer van hy Lantvoogt was.

geraken konde, heeft hy zynen zoon Maer Xerxes beducht dat hy in den zin
Darius doen trouwen met de dogter hadt van hem af te vallen zond hem eeni
zyns broeders, genaemt Artaynta , ho ge benden agter aen, die hem onder we

pende door dat middel meer op de ge agterhaelden en te rug bragten. Waer
moeder van zyn ſchoondogter te winnen op hy met zyne kinderen wert omge
Van daer voortge bragt. (b)
als voor deezen.
reiſt door Babilonie naer Perſie quam hy, Joſef Scaliger tragt door veele bewy

gelyk Cteſias (a) wil, te Suſa. Daer be zen te toonen (c) dat Xerxes de man ge
dreef hy bloetſchande met zyn ſchoon weeſt isvan Eſther, wiens hiſtorie in de hei
dochter. Terwyl hy zich heimelyk in lige bladen gevonden wort, en dat hy de
deze ongeoorlofde welluſt vermackt,boodt zelve Ahaſueros geweeſt is, waer van in de
Ameſtris Xerxes gemalin hem een kleet, zelve bladen by Eſra gewaegt wort (d).
dat ruim , en van haer zelf met eige
handen geborduurt, en bezienswaerdigh
was, aen. Hy hier mede in zyn ſchik
zynde en het kleedt aengetrokken heb
bende ging er mee naer Artaynta. Deze
met den Koning, die van vreugde opge
togen was, in een geſprek gerackt, dat
by zulk eenen handel voegde, en van
hem aengeport van hem te eiſchen het
geen ze begeerde tot belooning van haere
min, vordert hem het kleedt af. Hoo
rende haer verzoek ongaerne, omdat hy
bang was voor Ameſtris, durfde hy egter

#

aengact, het ware
ydel dit gevoelen niet toe te ſtemmen.
Wat het

Want buiten eenige twyffel is Xerxes
onder de Koningen van Perſie de mag
tigſte geweeſt, die naer de profecie van
Daniel (e) Griekenlant met magtige
krygsbenden heeft beoorlogt , zoodat
hy niet t'onregt de ſchrik van Grie
kenlant genoemt wiert. Dat ook Xer

xes in de Griexe tale deſios, dat is Oor
logºman , en Artaxerxes uáyas de ſtos of

groot Krygsman betekent, getuigt Hero
doot (f). Plutarchus ſchryft in plaets van

dit niet afſlaen, en ſchonk haer het kleedt, Artaxerxes, dezen naem Artoxerxes, wel

datze begeerde. Artaynta trok het met ke naem Scaliger (g) wytluſtigh toont dat
vreugt aen. Maer Ameſtris haer verne in het Perſiſch niet eindigt op een s, maer
mende vatte hier door eenen haet op wel dat men in die tale leeſt Artaxaſte of Ar
niet tegen haer, maer tegen haer moeder, towaſte. De Hebreeuſehe Maſoriten heb
omdat zy meende dat dit haer bedryf was. ben hem, dien de Grieken de ſtos of Xer
Het gebeurde dan op het plegtigh gaſt wes by verkorting genoemt hebben ,
mael, dat de Perſianen Tjita, de Grieken Ahaſehwerus , en Artaxerxes, of liever
váAerov , dat is, volmaekt, noemen, en | Artaxaſtes, genoemt Arthaſaſta, dat wei
dat alle jaren op den dagh , waer op de nig van 't andere verſchilt. Waer uit
Koning gekroont was, wert aengerecht, ſchynt lichtelyk te kunnen beſloten wor

zynde de Koning dan ook gewoonjaer-|den dat Eſra op de gemelde plaets Xerxes,
geſchenken aen de Perſen uit te deelen, en Artaverxes den Langhant betekent, en
dat Ameſtris op Xerxes verzogt aen haer door dien Darius, van wien daer ter
te willen overgeven de Gemalin van Ma-plaetſe (h) geſproken wort, niet verſtaet
ſiſta. Deze bede vond Xerxes zeer on Darius den zoon van Hyſtaſpes, maer
gerymt en godeloos : maer latende zich Darius den baſtaert , gelyk wy bene

eindelyk gezeggen door de bede der Ko

den toonen zullen.

Maer

#

Eſt

ninginne, en de gewoonte der natie, aen her dezelve vrou van Xerxes zou ge
welke men op dezen grooten feeſtdagh weeſt zyn, die Herodoot Ameſtris noemt

niets vermogt te weigeren, ſtaet het ver (Scaliger meent dat dit Perſiſch is zynde
zoek, hoe ongaerne ook, toe. Hier op van Eſther door byvoegen der letter
beveelt hy zynen broeder zich te onthou greep ham gemaekt Hameſther ) kan
den van zyn vrou, beloovende hem zyn niet klaer uit de Hiſtorie getoont wor

dogter daer voor ten huwelyk te zullen den. Want de voorzeide Ameſtris is ge
, dreigende hem ook, dewyl weeſt de dogter van den Lantvoogt Ota

#

y'er niet naer hooren wilde. Op dit drei nes, die in den optogt van Xerxes tegen
de
gen niet anders antwoordende dan, Heer

gy hebt my nogh niet gedoot, tradt hy ter
deure uit.

Ameſtris ondertuſſchen eeni

gen der Koninglyke trawanten by zich
ontboden hebbende mishandelt de gemalin
van Maſiſta, ſmyt haer de borſten af, en

(b) vid. Herod. 1. c. c. 1o 8 ſeqq. uſque ad c. 113.
(c) Anim. in Euſ. Chr. p. m. 7o. & de Emend.
Temp. l. v1. p. 592.
(d) Eſr. c. 4. W. 6.
(e) c. 11. W. 1.

(f)l. vr. c. 99.

(g) l. c. p. 586 ſeqq.
(a) ſegm, 17, vid. & Herod l. 1x. c. 127.

(b) W. 24 ſcu ultimo,
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de Grieken Veltoverſte der Perſen ge ven. De Koning den brief ontfangen
weeſt is, naer de getuigeniſſe van Hero hebbende zont Artabazus, den zoon van
Pharnaces , Overſten der Perſiaenſche
dotus
Ook blykt
lykheit(4).
genoegh,
meenhare
ik, onmenſche
zoo uit de krygsbenden, met antwoort terugh, ver
mishandeling van Maſiſtaes Gemalinne, als zekerende Pauſanias, dat hy van geene
uit de wreedtheit bedreven aen tien (gelyk zaek weigering zou lyden, indien hyzyn
Plutarchus (b) wil) of veertien (als Hero woort hielt. Hy beſchikte hem tegelyk
doot(e)zegt)voornaeme Perſiaenſche kinde een groote ſomme gelts, om de voor

ren, die ze levendigh liet in d'aerde delven naemſten onder de Grieken om te koo
om hare dankbaerheit aen Pluto, ofden on pen. Pauſanias zyn oogwit dus verre be
deraertſen Godt, te bewyzen. Eſther nu reikt hebbende liet zoo veel gewoel en
wert in de heilige bladen, of in het boek, # in zynen aenſlagh blyken, dat de
dat haren naem draegt (d), genaemt Ha acedemoniers ſchalk oogh op hem be
daſſa, en dat, zoo als de Chaldeeuſche gonden te krygen. Zy ontbieden hem der
Uitlegger zegt, omdat ze rechtvaerdigh halven thuis, en voor regt gevordert, als
was. En dat deze lof van regtvaerdigheit hebbende huns oordeels zyn lyf verbeurt,

niet kan gegeven worden aen de voor wort hy echter vrygeſproken, dogh niet
zeide Ameſtris, blykt genogh acnyder te rugh gezonden naer de vloot, maer ge
een.

Daerenboven is die Ahaſuerus, van

laſt thuis te blyven. Evenwel niet lang

wien in het boek van Eſther (e) geſpoken daerna keerde hy uit zich zelven zonder

wort, in het zevende jaer zyns Ryx te eenigen laſt naer het leger, daer hy niet
Suſe : dogh Xerxes in het zeſte, zeven ## , maer op eene uitzinnige wyze
de, en agtſte jaer zyns Koningryks be ontdekte wat hy in den boezem droegh.
lemmert geweeſt met de Grieken buiten Hy leefde in Koningklyke pracht, gaen
's lants te beoorlogen. Voegh hier by de op zyn Mediſch gekleedt, gevolgt van
dat de Joden (f) en Epiphanius getuigen Mediſche en Egiptiſche trawanten. Zyn
dat het boek van Eſther onder de Regel

tafel ook was op de wyze der Perſenprag

matige boeken des Ouden Verbonts het tiger, dan de genen dulden konden, die
laetſte is. Waerom ook Abul Pharajus by hem waren.

Niemant der genen die

(g) ronduit zegt dat de overlevering der | hem ſpreken wilden, gaf hy gehoor,
genen niet vaſt gaet, die ſtaende houden antwoordde trotſelyk, voerde het gebiet
-

-

dat het bedryf van Eſther en Mardochai wreedelyk, en nam met Artabazus raed
onder het gebiet van Xerxes voorgevallen is. ſlagen, nadecligh zoo wel voor zyn va
Want zoo dat waer was, zoude zyns
oordeels hier van wel gewagh zyn ge
maekt in het boek van Eſra, waer in alles
beſchreven is dat den Joden ten tyden van

dezen Koning overgekomen is,

Terwyl deze dingen van Xerxes en
Ameſtris binnen Suſe verricht werden,

zonden de Grieken, en onder hen byzon

derlant, als voor hem. Deze verrader

lyke aenſlagh bleef eenen tydt lang ver
borgen, omdat Pauſanias met den Perſi

aen de zaken dus beſtelt hadt, dat hy nie
mant die eenen brief aen hem bragt, zou
laten terugh keeren, opdat hunne gehei
men door iemants aenbrengen niet mog
ten ontdekt worden. Hier door gebeur
de het dat niemant der briefdrageren, die

der de Spartanen, Pauſanias met de ge
mcene vloot naer Cyprus en den Helles iets aen Artabazus beſtelt hadt, behouden

pont, om de bezettingen der Perſen uit te rugh keerde. Hiervan kreegh de lucht
die geweſten te dryven. Met deze vloot zekere Argilius, een jongeling, met wien
hebben de Grieken veleſteden van Cyprus Pauſanias in onbehoorlyke min verkeert
bemagtight, en naer Byſanſſen getrokken hadt: en zynde gelaſt den leſten brief aen
die ſtadt ook ingenomen. Daer namenze Artabazus te brengen brak hem op, en
veele edele Perſen en onder hen eenige
bloetverwanten des Konings gevangen,
die Pauſanias heimelyk aen Xerxes te rug
zond, zich houdende als of ze uit 's lants

daer uit ziende hoe het met de briefdra

geren was afgeloopen, en voor hem niets

beters te wagten ſtondt, gaf hem overaen
de Hooge Overigheit der Lacedemonie

Kerker ontvlucht waren, nevens eenen

ren. Deze was van gevoelen dat men de
brief aen den Koningh , dien hy Gongy handen aen Pauſanias niet welſlaen konde,
lus van Eretrie te beſtellen gaf. In dezen voordat hy zich zelven ontdekt had. Ar

Verrader-brief beloofde hy den Koningh dat hy gilius dan kreeg bevel van zich te bege
lyke toe

Sparte en het overige van Griekenlant hem ven naer de Kerk van Neptunus te Tena

#s zou onderwerpen, en leveren, indien hy rus, die by de Grieken godtsdienſtig
hem zyn dogter wilde ten huwelyk ge geëert wert, en die ze hielden dat niet
ontheiligt mogt worden. In deze Kerk
(l) lib. ziet datzidanusvia: ſeu de ſuperſtitione in liet men nevens den altaer, waer op Argi
lius was gaen zitten, een gat in de aerde
fin. T. II. oper. p. m. 17 1.
(c) l. vr 1. c. 1 14graven, waer uit gemakkelyk kon gehoort
(d) c. 2. W. 7.
worden wat iemant ſpreken mogt met
(e) cap. 1. Y. 1.

# l. v1 1. c. 61.

-

-

e

(f) in Seder olam.

(g) Dyn. cit. p. 87. text. Ar. & p. 56 verſ lat.

Argilius, die om zyn lyf te bergen hier
ge
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gevlucht ſcheen.Waerom eenige leden der gaven aen de beſchuldigingen der Lacede
Overigheit zich hier verſtaken. Pauſanias monieren, wegens lantverraedt verwezen
dit beſtaen van Argilius gehoort hebben was, eerſt vertrok naer Corcyra, en daer
de komt van ſchrik daer naer toe geloo na merkende dat de Overigheit der ſtadt

pen, vragende den jongeling wat er gaen

beducht was dat de Lacedemoniers en At

de was, waerom hy zoo ſchielyk te rade heners om zynentwil haer den oorlogh
was geworden zyn toevlucht tot deze mogten aendoen, zich begaf naer Adme- Zyn
Kerk te nemen. Toen openbaert hem metus Koning der Moloſſen, met wien#d.
dees wat hy uit den brief gemerkt hadt. hy het regt van Gaſtvryheit onderhouden Eeu,
Pauſanias hier op aen 't ſmeken en bidden, hadt, en in afwezen des Konings in een
dat hy toch hem, van wien hy zoo vele kapel, die godſdienſtigh geëert wert,
weldaden ontfangen hadt, niet wilde ver vluchtte, hebbende te voren, omdat de
raden en in lyden brengen, beloovende Koning hem met te meerder trouwe zou
hem te gelyk, zoo hy hem in zulk eenen beſchermen, zyn dogter by de hant ge
hoogen noodt gebragt wilde redden, ry nomen en met zich daer in gebragt, met
kelyk te zullen beloonen. Hier op ſcheid voornemen van geenen voet uit de kapel
de Pauſanias van hier : en als de Overig te zetten, voordat de Koningh hem by
heit op hem liet paſſen, als beſloten heb hanttaſting beloofde, dat hy hem in zyn
bende hem in de ſtadt te doen by den hals beſcherminge nemen zou. Admetus hielt
grypen, merkte hy aen het wezen van hier in zyn woort. Maer toen Themi
iemant, die hem wilde waerſchuwen, dat ſtocles openbaerlyk van de Atheneren en
men hem lagen leidde. Hier op vloodt Lacedemonieren wiert opgeeiſcht, lever
hy in de Kerk van Minerva, gemeen de hy hem , dien hy beſchermen moſt,

lyk genoemt Chalctacus of koper huis. De wel niet over, maer ried hem evenwel
overigheit hem hier niet willende uithalen naer een goedt heenkomen te zien, dewyl
om de Kerk niet te ſchenden liet den in het moejelyk voor hem zyn zou in een
gangh ſtoppen en het dak daer afnemen, plaets, zoo naby gelegen, veiligh te zyn.
zoodat hy van koude en honger elendigh Hy dit verſtaen hebbende begaf zich zon
ſtorf. Men droegh hem eer hy nogh heel der van iemaent gekent te zyn naer Pidna,
Doot van doot was uit de Kerk, maer hy was er werwaertshem Admetus met een lyfwacht
Pauſa
zoo ras niet uit, of hy gaf den geeſt. Daer had doen geleiden, en van daer in een
nias.
wort verhaelt dat Pauſanias moeder, een ſchip, het welk door onweder gedreven
vrou out van dagen, het ſchelmſtuk van wordende naer Naxus, daer toen het le
haren zoon vernomen hebbende, zelve ſtee ger der Atheneren lagh, begreep hy wel,
nen heeft aengebragt om den ingangh der zoo hy daer quam , dat hy een doot man
Kerke te
ſtoppen. Dit verhalen WaS. In dezen noodt openbaerde hy den Groot ge

#

Thucydides (a), Diodorus Siculus (b), C. ſchipper wie hy was, doende hem groote
Nepos (c), en Polyaenus (d). Xenofon beloften, zoo hy hem kon behouden, ſtºkje,
alleen (e) wil dat Pauſanias veroordeelt Polyaenus (f) verhaelt dat Themiſtocles

zynde naer Tegea gevlugt, en daer van den ſchipper ontdekt hebbende wie hy
een ziekte geſtorven is.
Themi
ſtokles

was hem te gelyk dreigde, zoo hy hem

Niet lang daerna beproefde Themi niet wilde redden, dat hy hem by de At

ſtokles de ondankbaerheit zyns vaderlants,
dat hy zoo meenigmael van den aenval
ongunſt
der vyanden verloſt hadt. Want de La
by de
cedemoniers beſchuldigden hem by de At
zynen.
raekt in

heners van het zelve lantverraedt, daer

Pauſanias aen ſchuldigh was geweeſt, ge
vende hem na dat hy het met den Meder

of Perſiaen gehouden hadt, het welk ge
bleken was uit de bewyzen, waer door
Pauſanias overtuigt was geweeſt, en vor
derende hem daerom ter zelver ſtraffe,
die Pauſanias was aengedaen geweeſt.
Themiſtocles al een wyle te voren, om
dat zyne mogentheit zyne burgeren in 't
oogh ſtak, door de ſtemmen der gemeen
te ter ſtadt uitgedreven, was naer Argos
metter woon geweken, daer hy hooren

heners zou aenklagen dat hy zich door
gelt had laten omkoopen om hem in zyn
ſchip te nemen, en te vervoeren. Maer
het eerſte, dat waerſchynlyker is, wort
van Thucydides en anderen ſtaende gehou
den. Die zeggen, dat de ſchipper ge
raekt door mededogen met den door
luchtigen man met zyn ſchip verre van

het eilant op anker bleef leggen, noch

te iemant liet aen lant gaen, voor
dat hy te Epheſus quam , daer hy The
miſtocles opzette, die hem naderhant de
zen dienſt rykelyk betaelde. Want
zyne vrienden hadden het meeſte zyner
goederen heimelyk uit Athenen gevoert,
en in Aſie overgebragt, indien wy ge
loof ſlaen aen Plutarchus (g), Thucydides
de dat hy van de Atheneren, die geloof (h), C. Nepos (l) en Diodorus Siculus. (k).
Mm

(a)l. 1. p. 31. 41.42. ſeqq. edit. H. Steph. 1564.
(b)l. x 1. p. m. z65-ſeqq. ed. Steph. ſeu p. 34
ſeqq. ed. Wech.
(c) in vita Pauſan.
(d) l. v1 11. Strateg.

(*) l. 11 1. de reb. Graec. in extr.

The

(f) l. 1. Strateg.
(g) in vit. Themiſt. T.I. Oper. p. m. 125.
(h) l. c. p. m. 44 ſeq.
(i) l. c.

(k) 1. Wechelianae.
c. p. 27o ſeq.
edition.

edit. Steph.
p. 41, ſeq.
P ſeu r
q
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Themiftocles geroken hebbende dat geven om met hem te kunnen ſpreken o.

binnen Ephelus, òf gelyk Plutarchus wil, ver zaken, die hy voorhadt, en het jºr
te Cume hem lagen gelegt wierden van om zynde toeſtaen dat hy by hem quam.
Maer Diodorus, en Plutarchus verhalen
uit
Dinon, Clitarchus, Heraclides, en
ijzonderheit, en Pythodorus, omdat
anderen,
dat Themiſtocles zonder van ie
Xerxes tweehondert talenten op zynhooft

de bewintſluidender zeezaken, Ergoteles
Hy be

gezet hadt, begaf zich naer Ege, een mant gekent te zyn van Artabanus den

#if:{tadt in Eolie, dier hy ter herbegging
n2¢r

Krygsoverftenby Xerxester gehoorgeleit

"gº by Nycogenes (Diodorus noemt hem Ly is. Het zy dit dan gebeurt zyten tyde van
fitheides ) ccnen vrient van Xerxes, als Xerxes, of van zynen zoon Artaxerxes,
die dezen Koningh met zyn ganſch leger dat raekt de hiſtorie niet, in welker by
zonderheden alle de ſchryvers overeen
in het doortrekken ter maeltydt heerlyk komen.
Themiſtokles beſteedde het
onthaelt hadt. Dees medelyden hebben
de met den fact, waer in Themiſtocles jaer, hem van den Koning toegeſtaen, in
was, nam hem in zyne beſcherminge, het leeren der tale en praek der Perfia
dogh
hem in 't eerſt op zyn ver nen, en dat met zulk eene vlugheit en

..";

zoek by den Koningh te brengen, met wakkerheit, dat men van hem zegt dat
voorgewen dat hy aen het hof komende hy met veel meer bequaemheit in hetPer

gewiſſelyk in zyn doot loopen zou, omdat ſiaenſch een rede voerde dan zy konden

hy den itaet van Perfie zoo doodelyk be doen, die in Perſie geboren waren. Als
nadeelt hadt. Maer naderhant begrypen ondertuſſchen rugtbaer wiert dat The
de dat het nutbaer zou zyn voor het Ryk, miſtokles in de ſtadt gekomen was, had
ſtondt hy hem zyn verzoek toe, en hier Mandane, dochter van Darius, en volle
op eenen wagen hebbende doen vervaer zuſter van Xerxes, van hare kinderen be

digen overdekt met zeilen en kleederen, rooft, toen Themiſtocles de Perſiaenſche
En hoedanige gemeenlyk de vrouwen en vloot geſlagen hadt, zich in den rouge
byzitten des Perfiaenichen Konings ge kleedt, en den Koningh te voet vallende
voert worden, zette Themiſtocles

hem gebeden, dat hy Themiſtokles wilde
§§ doen
ſtraffen: het welk van haren broeder

en bragt hem veiligh by den Koning. (a)
De meeſte ſchryvers houden het daer voor
dat Themiftocles terwyl Xerxes regeerde
in Afie is overgegaen. Maer Thucydides
getuigt dat het is geweeft in het Ryk van
Artaxerxes, met welken ſchryver, als
die naeſtaen die tyden geleeft heeft, over
eenftemmen Charon de Lampfacener b
Plutarchus op de gemelde plaets, en º
Nepos in het Leven van Themiſtocles.
Nycogenes of Lyfithcides in 't heime
lyk met den Koning over Themiftocles
geſproken hebbende kreegh hem zoo
verre dat hy beloofde hem geen leet te

naemfte Perfianen dier om aen geweet,

en eindelyk de gemeente opgeſtookt om
hem ter ſtraffe te vorderen. Hierop was

een oploop ontſtaen, om welken te ſtillen
de Koning gezegt haddat hyeene Raeds
vergadering van de grootten des. Rys
aenleggen, en zich naer het beſluit der

zelve gedragen zou. Tot het bereiden
hier van was veel tydts genomen, zoo

dat Themiſtocles ondertuſſchen gelegen
heit kreegh van de Perſiſche tale te bezit
ten , waer van hy zich daerna bediende

Maer Thucydides en uit

in de beſchuldigingen, die over hem gin

hem Nepos verhalen dat Themiſtocles
eenen brief vooraf aen den Koning zond,
waer in hy toonde, hoe hy genootzackt
ware geweeſt de wapens op te vatten te
gen des Konings vader, en zyn eigen va
derlant te befchermen, maer dat hy ook
na den flagh by Salamis den zelven door
brieven gewaerſchuwt had, hoe men toe
leidde om de brug, die hy over den Hel

gen, te wederleggen, waer door hynaer
het verhael van Diodorus alle ſchade en

zullen doen.

|

niet kunnende verkrygen had zy de voor

ſchande ontging. De Koningh zelf zich
verheugende in de behoudeniſſe desmans,
beſchonk hem ſtatelyk, en hielt hem in
zulk eene waerde, dat hy hem deel gaf

gen de jagt, en de vermakelykheden van
't Hof, ook toegangh tot zyne Moeder,
met welke hy naer men zegt gemeen
lesſpont geſlagen hadt, te breken, waer zaam was, wordende ook door laſt des
door hy van zyne vyanden omcingelt zou Konings in de wetenſchappen der Mogi

zyn geweeſt, maer nu door deze waer of Perſiaenſche Wyzen onderwezen. De
ſchuwing van alle gevaer verloſt was. Koningh begeerde ook dat hy eenen lan,
Wat hem aenging, dat hy nu van ganſch gen Perſiaenſchen rok zou dragen, en gaf
Griekenlant gejaegt zynen toevlucht tot hem eene der edelſte, ſchoonſte, zedigſte,
den Koningh nam, wiens
ZOO en deugtſaemſte vrouwen uit Perſie ge
hy kon verkrygen, zou hy toonen dat hy proten ten huwelyk. Ja dat meer is hy Groote
hem geen minder vrient was, als zyn va ſchonk hem geheele ſteden, als Lampſa geſchen

.

der cenen dapperen Vyant aen hem gehadt||cus, dat hem zynen wyn; Magnefie, dat ken van
hadt. Dat hy middlerwylen op den Ko-broot
Ko
; Myuns , dat hem toeſpys, en Eko
-

ning verzogt hem een jaer tyts te willen | Palaeſcepſis en Percope, dat hem kleede-ning
en
Themi.
e
ren en dexel vcrſchaffen zoude. Dit guiſtoklcs.

(a) vid. Diod. Sic. l. c. Piut. l. cit.
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tuigenby Plutarchus (a)uit Zyzicenus, Ne noemt, een man zeer getrou aen zynen Afgryſlyk
anthes, en Phania. Diodorus en de drie Koningh, ingenomen. Boges nu ziende beſluit.
andereſchryvers verhalen dat de drie eerſte dat er geen lyftogt meer in de ſtadt was,
ſteden hem maer gegeven zyn, Lampſacus ſtak een groote houtmytaen, ſmytende
namelyk, Myuns en Magneſie,daer hy ook daer op zyne kinderen, gemalinne, by
geſtorven en niet verre van de ſtadt met een zitten, en huiſgenoten: gelyk hy vervol
ſtatelyke graftombe vereert is, wordende gens al het gout en zilver dat in ſtadt was,
daerenboven nogh een pronkbeelt tot zyner in de rivier Strimon van de muren afworp.
eere op de markt opgerecht,waer van de ge Waerna hy ook zich zelven in 't vier
dagteniſſe ten tyde van Diodorus,Nepos,en worp, opdat hy by den Koningh niet
anderen nogh levendigh geweeſt is. Daer mogte verdagt zyn van uit vreeze in het
zyn er ook, die geſchreven hebben dat leven gebleven te zyn. Weshalven Xer
hy wanhopende de dingen te zullen uitvoe xes ook zeide dat er niemantbuiten Boges
ren, waer van hy den Koningh ſmaek een braef man was, latende niet af van
gegeven hadt, nochte kans ziende om hem ten hemel te verheffen, en doende
Griekenlant onder zyngewelt te brengen, zyne kinderen,die overgebleven waren, de
Doot van van zelf vergif, of, als anderen zeggen, grootſte eerampten onder de Perſenbeklee
Themiſ ſtierenbloet ingenomen heeft, en dus aen den.(e). De vloot wyders zeilde naer Carie,
tocles.
zyn einde gekomen is. Maer de getuige daer veele zeeſteden geſticht uit volkplan
nis van Thucydides, Diodorus , en an tingen der Grieken van de Perſen waren af
deren weegt zwaerder. Deze houden gevallen: andere van inboorlingen bezeten,

altemael ſtaende dat hy te Magneſie in het maer door Perſiaenſche bezettingen belaſt,
LXV jaer zyns ouderdoms aen eene ziek nam Cimon met gewelt in. Carie t on- Carie en
te geſtorven is. (b). Deze geſchiedenis dergebragt hebbende pleegde hy het zelve Lycie
van Themiſtocles hebbe ik hier moeten

in Lycie, kneuzende de magt des Konings #

aenhechten, eenſdeels, omdat ze voor dermaten, dat men in kleen Aſie van Ionie"
een groot gedeelte de zaken der Perſen tot Pamphylie toe geene Perſiaenſche wa
behelſt, en hunne zeden aenwyſt, ten pens vernam. De Perſen ondertuſſchen Krygs
anderen ook vertoont dat de dapperheit worven lantvolk uit hunnen eigen lantaert, #
zelf in den vyant by hen in agting ge en reedden uit Fenicie, Cyprus, en Cili-#"
weeſt is. Want zoo wy Plutarchus (c) cie ſchepen toe. Tot algemeen bevelheb
gelooven, heeft de Koningh by zyne ber over het leger wert naer het verhael

vrienden zyne vernoegingh getoont over van Plutarchus (f) uit de getuigeniſſe van
de aenkomſt van Themiſtocles, en Godt Ephorus, Pherendates, zoon van 's Ko

gebeden, dat hy zyne vyanden altydt
wilde die gedagten ingeven, dat ze hun
ne braefſte luiden altydt wechjoegen. Ja
men voegt er by dat hy op eenen nacht
driemael in zynen droom heeft uitgeroe

nings broeder, of, gelyk Calliſthenes,
wil, Aryomandes, de zoon van Gobryas,
geſtelt. Tot Amirael over de vloot wert,

pen: Ik heb Themiſtocles den Athener,

van Xerxes noemt.

volgens den zelven Ephorus, Tithrauſtes
gekoren, dien Diodorus (g) eenen baſtaert

Wyders kreegh Xerxes na de doot van

Dat de Perſiaenſche vloot zeshondert,

Pauſanias, en het ontdekken zyns ver
raeds eenen anderen oorlogh door de Grie
ken op den hals, in het derde jaer der
LXXVII Olimpiade, na de ſcheppinge
der werrelt volgens rekening van Helvicus
in het 348o , of als Samſon rekent (d) in
het 35 35 als te Rome burgermeeſters

gelyk Phanodemus geſchreven heeft, en

driehondert en vyftigh ſchepen, gelyk
Ephorus meldt, ſterk geweeſt is, heeft
Plutarchus in geſchrift nagelaten. Maer
Diodorus tekent aen dat de Perſen drie

hondert en veertigh , en de Atheners
tweehondert en vyftigh ſchepen gehadt
waren P. Valerius Publicola, en C. Nau hebben. Cimon dan verwittigt dat de
tius Rufus. Want als alle de Griexe ſte Perſiaenſche vloot by Eurymedon, een
den het gebiet aen Athenen opgedragen rivier in Theſſalie, op anker lagh om de
hadden, heeft Cimon, de zoon van Mil Feniciaenſche ſchepen, die van Cyprus
tiades, met een vloot van 2oo roei-en ſtonden te komen, af te wachten, is in

1oo Ioniſche ſchepen in zee geſtoken zyn zee geſtoken met voornemen om de vyan

de om de Perſen te beoorlogen, hunne den, indienze 't gevecht zochten t'ont
Krygsmagt in Tracie vernielt, en de ſtadt gaen, met gewelt aen te taſten.

Der

Eione, gelegen aen de rivier Strimon, halven in gevecht geraekt zynde by My
die onder het gebiet ſtondt van eenen Bo cale, heeft hy veele ſchepen der Perſianen

ges, of Butes , gelyk Plutarchus hem beſchadigt en vernielt: en meer dan hon
dert zyn'er met het ſcheepsvolk zelf in

handen der Atheneren gevallen. De o
(a)l. c. conf. Athen. l. 1. p. m. 29.

Mm 2

verige

(b) Vid. Thuc. l. c. p. m. 45. Diod. Sic. l. c. C.

Nep. l. c. Plut. l. c. p. 127. ſeqq. Valer. Max. l.

(e) Vid. Herod. l. vr 1. c. 1 o7. Plut. in vita Ci

v. c. 3. coll. lib. v 1 1 1 c. 7. Confer Cicer. in Bruto mon. T. I. op. p. m. 482.

ſegm. XI. & Phyloſtr. Icon. 31.
(c) l. c. p. 126.
(d) Chr. Cath. P. 1 v.

(f)l. c. p. 486.
(g) 1. c. p. 46. edit. Wech. ſe 1 p. 273. edit,
Stephan.
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verige zich met de vlucht naer Cyprus nen dagh, de glorie van Salamis, in den
geredt hebbende is het krygsvolk wel be- ſlagh ter zee, en die van Plateen in hetge

houden acn lant gekomen, maer de ſche- vecht te lant overtroffen, en den Koning
Krygslift

pen van alle verweerders ontbloot zyn in Xerxes in die engte gebracht, dat hy die

van Ci

handen der vyanden gevallen. Cimon vrede, die zoo ſchandelyk voor hem, als:
yk: iis

IY\vn.

ziende dat zyn volk gezwollen was van roemruchtigh voor Griekenlant was, moſt deva
moedt, groots op zyne kragten, en vol be- maken, waer by hy verbonden wert zich xen#
trouwen op de overwinning, ook verhit uit zoo verre van de Griexe zee te onthouden,

den verſchen ſcheepſtrydt, zet alle de dap- als een paert op een dagh loopen kon,
perften der zynen op de Perfiaenſche wy- nochte hem vryftont tufichen de Cyanec.
ZC

... en met hoeden van dien lantaert fche en Chelidonifche eilanden eenig oor.

gedekt in de bemagtigde fchepen De Perfen logſchip te hebben. Plutarchus rengt
ziende deze ſchepenaenkomen beelden zich wel by dat Calliſthenes gezegt heeft, dat

in dat er een nieuwe vloot van Perſianen Xerxes dit niet is nagekomen volgens een
aenquam, bedrogen door het maexel derjaengegaen verbont, maer uit vrees dezer
ſchepen, en den Perſiſchen toeſtel en ge-verwinning: maer hy zegt zelf dat onder
waedt. In dezen waen ontfangen zy ºlic Befluiten des volks van Craterus by
Atheners als hunne vrienden. De nacht een gehaelt, een afſchrift van dit verbont,

gevallen zynde zet Cimon het krygsvolk waer uit de waerheit der zake bleek, ge
acn lant, dat als vrienden in het leger ont- vonden wort. Men kan hier van bericht
Slaghting fangen al doot ſloegh wat hun voorquam, krygen by (a) Plutarchus, by Diodorus
onder de
Perfen.

en Pherendates zelf in zyn tent overvallen (b) , by Thucydides (c), by Nepos, (d)
nederſabelde , waer op het voorts alle de by Polienus (e) en Juſtinus (f).
Perſen door zulkeenen onverwagten over-| Dezen oorlogh tegen Griekenlant dus Xenºs
val verraſt en verſchrikt op de vlucht ongelukkigh afgeloopen zynde, begon#
dryft. De Perſen waren met zulk een Xerxes, te voren de ſchrik der volkeren,
Cn WC.

verbaeſtheit bevangen, dat de meeſten zelf by de zynenin verachtingete geraken. #
niet eens wiſten, wie de genen waren, | Want Artabanus, niet de vaderlyke oom
die dus in hun leger quamen vallen. Want van Xerxes, maer de Overſte zyner lyf

zich latende voorſtaen dat de Grieken geen wacht (Cteſias noemt hem (g)Artapanni,
lantleger hadden, meendenzy dat ze van de | en den zoon van Artaſyras; en Diodorus
Piſiden, hunne nagebueren, die al lang zegt dat hy een Hyrcaner van geboorte
op hen gebeten waren, gewapender hant was, en veel by Xerxes vermogt) ziende

aengegrepen wierden. Hier door gebeur- dat 's Konings agtbaerheit dagelyxafnam,
de het dat veele zich ter vlucht begeven- begon hope te ſcheppen van aen het Ryk
de naer de Griexe ſchepen, die ze voor die te zullen geraken, en daerom eenen aen

van hunne bontgenooien aenzagen, in flagh te fineden omden Koningh van kant
ſlaverny vielen. Onder de overige wert te helpen. Hy maekte zyn voornemen
een groote nederlaegh gemaekt: maer als bekent aen Spamitres, of Aſpamitres(Dio
de dikke duiſternis van den nacht gevallen dorus noemt hem Mithridates) die ook zelf

was, heeft Cimon een toorts doen aenſteken in groot aenzien by den Koningh was.
om te ſtrekken voor een teken van aftogt | Ariſtoteles (h) verhaelt dat Artabanus deze
voor de ſoldaten, opdat hun vlammende gedagten genomen heeft, omdat hy van
op den buit geen onheil wedervaren zou-|Xerxes gelaſt Darius aen een kruis te

de Zy begeven zich dan altemacl weder|hechten, zyn gebodt niet gehoorzaemt
naer de ſchepen, en daer ter plaets desan-ſhadt, en daerom voor zyne gramfchap
deren dacgs een zegeteken opgerecht heb-|vreesde. Wat er van zy, Artabanus treedt
bende, keerenze weder als in triomf naer |op eenen avont met zeven zonen, altemael

Cyprus, hebbende op eenen en zelvendagh ſtoute en dappere luiden,

in 's

Konings

twee overſchoone verwinningen, de eene|Paleis, dat hem uit inzicht van vrientſchap

te lant, de andere ter zee behaelt. Cimon |altydt open ſtondt, en den Koningh om Zyndo,
hierna hoorende dat tagtentigh Feniciaen-|gebragt hebbende gaet hy zyne zonen,
ſche ſchepen, die in 't gevegt niet geweeſt die zyn voornemen in den wegh waren,
waren, gemaert lagen by de kaep Hydrus, met loosheit aen. Want Xerxes had drie

zeilde met de vloot daer na toe, en over-zonen, Darius, Artaxerxes, en Hyſtaſpes.
rompeldeze altemael, hebbende hunne|Darius de oudſte en Artaxerxes de jongſte
Overſten van het groot leger niets zekers waren beide aen 't Hof: maer Hyſtaſpes

vernomen. Hier bleef het grootſte ge- de middelſte van hun was toen afwezende
declte dezer menſchen of voorvechters.

in

Buiten 340 roeiſchepen, die hier bemag

tigt werden, werden er in deze ſlagen º f :
meer dan twintigh duizent menſchen ge-| # # # p. m.,6.
vangen, en een groote meenigte van gelt

(d) 1. cit.

verovert. Dus heeft Cimon, als een dap-| (f)
(*) 1,1:
Strate:
. II. c. ultim,
per het, verwinnaer in twee flagen 9P°°°| (#)"segm. 29.
-

-

-

(b) l. V. c. i o, de Rep. opt. adm.
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in zyne Lantvoogdye van Bactra. Xerxes' vader gedoot, hoe zyn broeder uit val
dus gedoot zynde gaet Artabanus terwyl, ſchen argwaen van vadermoort omgebragt
het nogh diep in den nagt was metterhaaſt was, en hoe hem nu eindelyk zelf ook
naer Artaxerxes, dien hy wysmaekt dat lagen gelegt wierden. Hier uit, zegt
Darius het ryk bemagtigt en zynen vader Creſias, is het gebeurt dat Artabanus is
hadt omgebragt. Waerom hy hem riedt omgekomen door dezelve doot, die hy Doot van
zorge voor zich zelven te dragen, om uit Artaxerxes bereit had. Maer Juſtinus Artaba
lafhartigheit geen ſlaef te zyn van zynen verhaelt uit Trogus dat Artaxerxes be-"
broeder, en dezen vadermoort door broe vreeſt voor het getal der zoonen van Ar
dermoort te wreken, hem de hulpe der tabanus het leger beval des anderen daegs
Darius
omge

bragt.

Koningklyke trawanten toezeggende.
Juſtinus (a) en Diodorus (b) verhalen dat
Darius ſlapende gevonden, als hielt hy
zich maer of hy ſliep, van de trauwanten
gedoot is. Maer (c) Cteſias zegt dat Da

in de wapenen te verſchynen, als willen
de het getal des krygsvolx monſteren, en

de dapperheit en bedrevenheit van yder
ſoldaet in het byzonder beproeven. Toen
Zou Artabanus onder de overige ſoldaten

rius, of anders Dariaeus van Artabanusby daerby geſtaen, en de Koning zich hou

Artaxerxes gebragt, en onder een luidt dende of hem zyn harnas te kort was,
geroep en betuiging dat hy geen Vader hem belaſt hebben het zyne uit te trek
moorder was, omgebragt is.

ken en met dat van den Koning te wiſſe

Artabanus dus het Ryk bemagtigt heb len. Hier op zoude Artaxerxes hem dus
bende heeft Artaxerxes zoo wel als Darius

bloot ſtaende doorſteken, en zyne zoonen

lagen gelegt. Want Diodorus verhaelt
dat hy den oudſten zoon van Xerxes om
gebragt hebbende hier op zyne zoonenby
een geroepen hadt, hun aenzeggende dat
de tydt nu geboren was om het Ryk te
aenvaerden. Dat hy hier op Artaxerxes
met uitgetogen zwaerde gequetſt hadt:

by den hals doen grypen hebben. Hier
op ontſtont, zoo als Cteſias verhaelt, een
ſcherp gevecht tuſſchen de vloekverwan

ten , en de overige aenhangelingen des
Konings, waer door drie zoonen van Ar

tabanus ſneuvelden, en Megabyzuszwaer
lyk gequeſt wert: welk ongeval door A

maer dat deze een lichte wonde gekregen mytis en Rhodogune, zyne Gemalinnen,

hebbende, zich dapperlyk tegen den aen ja door Artaxerxes zelf en zyne moeder
valler verweert,en hem een doodelyke wond Ameſtris grootelyx betreurt is, Evenwel

toegebragt heeft. Dogh waerſchynlyker ontging hy de doot door hulp van den
is, dat dit laetſte ſchelmſtuk nietaenſtonts, Arts Apollonides Cotis, die zich zeer
maer na verloop van eenigen tydt van pynde om hem te regt te brengen. Aſ
Artabanus bedreven is. Want Cteſias (d) pamitres, of Mithridates de Geſneden,
getuigt dat Artabanus, vreezende dat de die aen zyns vaders doot deel gehadt hadt,

Grooten om het Ryk zouden twiſten, in wert door een wreede ſtraf tuſſchen twee
het vloekverwantſchap aengenomen heeft ſchuiten met zware tormenten aen een
Megabyzus, by Juſtinus genoemt Baca zyde geholpen. En dus heeft de over
bazus, den zoon van Zopyrus, en zoons brave jongeling Artaxerxes zyns vaders Manhaf
zoon van Megabyzus, eenen der zeven doot gewroken, en zich te gelyk van Ar- #

ombrengers van den Magus, gelyk uit He
rodoot blykt (e). Euſebius (f) noemt de

lagen bevryt, die met geen regt#,
tabanus
onder de # van Perſie kan gere-

-

zen Artabanus den zeſten Koning der Per kent worden.

ſen, zeggende dat hy zes maenden het
gebiet in handen gehadt heeft , die Abul
Pharajus zegt dat gerekent worden by de
jaren van Xerxes of Ahaſuerus. Vervol
gens blykt, bedrieg ik my niet, dat Ar

Wyders getuigen Diodorus, Euſebius,

en anderen dat Xerxes XX jaren het Ryk
bezeten heeft. Van zynen perſoon en
aert wort by de ſchryvers op verſcheide

wyzen, gelyk het gemeenlyk gaet, ge
Wat zyn uiterlyke gedaente
de minderjarigheit van Artaxerxes, het betreft, Herodoot zegt dat in zyn ganſch Zynge
tabanus meer dan een half jaer langh, om ſproken.

gebiet beheerſcht, en een voornemen ge leger, dat uit zoo veel duizenden van daente.
ſmeed heeft van hem om 't leven te bren

menſchen beſtont, niemant gevonden is,
gen. Want Megabyzus al te voren zich die in ſchoonheit of kloekheit van lichaem
quellende, om het overſpel, waer van hy tegen Xerxes zelf opmogt, als waerdiger
zyn vrou Amytis, Xerxes dochter, be om dat Ryk te beheerſchen. (g). Zyn
ſchuldigt had, die van haren vader, toen grootmoedigheit blykt zelf hier uit, dat zyn
hy in 't leven was, deswegen zwaerlyk hy Sperthies, zoon van Aneriſtus, en groot
beſtraft was, heeft de zaek aen Artaxer tanen,
Spar-#"g.
beideaengevanvan
Nicolaus,
Bules, zoon
t.
zelf hadden
die zich
xes ontdekt, hem verhalende hoe zyn
boden om door hunne eige ſtraf, die
(a) l. 111 c. 1.
(b)l. c. p. 278. ed. Steph. ſeu p. 52 ſeq. edit. hunne ſtadt anders verdient had, aen
Wechelianae.

(c) l. c. Segm. 29.
(d) Segm. 3o.
e) l. 3. c. ult.

(ſ) P. I. Chronic. p. 31. & P. II. p. 1 31.

Xerxes,Darius zoon, voldoening te geven
voor dat de Lacedemoniers

Mm 3
(g) Vid. l. vI 1. c. 187.

de Gezan
1ICI)
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ten voordezen by Sparte hadden omge Mnemon(e). Dezelve ſchryſt dat hy in

bragt, niet alleen geen leet gedaen, maer
hun in tegendeel dit grootmoedigh ant
woort gegeven heeft: Dat hy niet gelyk
zou zyn aen de Lacedemonieren, die

zachtzinnigheit en grootmoedigheit uit
ſtak. Nepos getuigt (f) van hem dat hy
ruſtigh en overſchoon van gedaente was,
die hy luiſter byzette door eene ongeloof

door het ombrengen der Gezanten het felyke krygsdapperheit, kunnende nie

regt aller volkeren hadden verkragt:noch mant der Perſen in deze deugt by hem
te het gene doen dat hy in hun beriſpte, halen. Hieronymus Henninges (g) heeft
zynde niet van meeningh door hun doot dezen Artaxerxes ook den naem van Da
de Lacedemonieren van ſchult te bevry rius gegeven, wanende dat op dezen ook

den. (a) Ik meen ook dat het vertrou paſte het geen Strabo boven bygebragt
Zyn ver-wen van Xerxes hier uit te beſpeuren is , van de ongemeen lange handen of armen
" dat hy de verſpieders der Grieken, van de van Darius Hyſtaſpes zoon gezegt heeft.
zynen # , niet heeft willen bele Met hem hout het ook Samſon (h). Maer
digt hebben, maer laſt gegeven heeft hen, als men de bygebragte woorden van Stra
na dat ze al het leger doorzien hadden, bo met opmerking inziet, zal blyken dat
vry en vrank te laten gaen: gelyk hy ook hy ſpreekt van dien Darius, die de eerſte
de ſchepen met koorn geladen, die uit der Perſiaenſche Koningen ſchattingen in
Pontus naer Griekenlant quamen, als zyn gevoert heeft. En die was niet de zoon
volk die wilde onderſcheppen en plonde van Xerxes, maer van Hyſtaſpes. Ik
ren, vry heeft laten varen door den Hel heb'er evenwel niet tegen dat en Darius
leſpont. Dit getuigt dezelve (6) Hero en Artaxerxes ſchoon van gedaente mogen

doot: maer Juſtinus (gelyk het ſpreek
woort zegt, deze pryſt hem , en die
laekt hem) in tegendeel beſchryft Xerxes
heel anders. Wyders, zegt hy , als men
den Koning aenmerkte, was niet de Vorſt,

geweeſt zyn, en lange handen gehadt heb
ben, ſchoon Strabo dat niet duidelyk van
Artaxerxes verhaelt. Anders vertelt hy uit
Xanthus den Lydier, die met Artaxerxes in

eenen tydt geleeft heeft, dat er by zynen

maer de rykdom te verwonderen: waer van tydt een groote droogte geweeſt is,zoodat
zoo groot een overvloedt in zyn Kyk was,dat, geheele moeraſſen, rivieren en waterput
ſchoon de meenigte zijner onderzaten geheele ten uitdroogden. (1)

rivieren uitdronk, egter nagh Koningklyke
ſchatten overbleven. Wat hem belangt, hy
was altydt de eerſte in 't vlugten , en de ag
terſte, als 't op een vechten ging, vreesagtigh
in gevaren, opgeblazen als er niets te vreezen

Artaxerxes nu aen het Ryk geraekt zyn

#

de in het eerſte, of,
anderen wil
len, in het tweede jaer der LXXIX O
limpiade (k), ſtrafte de genen die ſchuldig

waren aen zyn vaders doot, en ſtelde or

was, en eer hy noch uit zijn Ryk ging, niet de op de zaken des Ryx, voor zoo veel
wetende wat oorlogen was, ſteunde hy op zy de gelegenheit destydts lyden kon. Want
me kragten, makende, als gezagh hebbende de Lantvoogden, aen welker genegenheit

over de natuur, de bergen tot valleien, en de tot hem hy twyffelde, zette hy af, en

ſtrompeligheit der valleien gelyk, ſloegh brug anderen, die hy bequaemſt oordeelde, in
gen over eenige Zeen, en leidde ook eenige hunne plaets. Daerenboven liet hy zich
zeen tot gerief der ſcheepvaert korter om. (c) ter harte gaen de zorge der tollen, krygs
Indien dit waer is, dunkt my niet dat het benden, en toeſtel des oorlogs: en einde
wonderteken verdicht is, dat naer het lyk zyne geheele regeringe ſchikkende
verhael van Herodoot (d) onder andere naer het voorſchrift der billykheit baerde
diergelyke aen Xerxes, toen hy met zyn zich by de Perſen een groot gezagh. (l)

leger naer Griekenlant optrok, verſche Dogh in het begin zyns #

vielen

nen is, als wonder op zyn bedryf paſſen de Bactrianen van hem af, daer toe aen
de. Want hy verhaelt dat indien zelven gezet door zekeren anderen Artabanus.
tydt een merry eenenhaester werreltbragt. Hy beſtreedt hen in 't eerſt met gelyke
m dan niet te ſpreken van Artabanus, kans: maer in het tweede gevegt had hy

die het Ryk als een rooveraengreep,volg een voordeel op hen door de gunſt van den
de als wettige erfgenaem van Xerxes in wint, dien zy vlak in 't gezicht hadden,
en dus hen overwinnende bragtze onder
het Ryk
zyne gehoorzaemheit. (m)
VI. ART AXERXES, gezegt
LANGHANT.

Ook vielen de Egiptenaers van hem af,
die alle Perſianen uit het Ryk gedreven
hebbende, eenen Inarus, zoon van Pſa
ImC

Deze Vorſt heeft den bynaem van

Langhant gekregen, om dat zyn regterarm
langer dan zyn ſlinke was, gelyk Plutar
chus in het Leven getuigt van Artaxerxes

e) T. 1. op. p. m. 1o1 1.
de Regibus.

%

g) T. 1. Theatr. Geneal. p. 166.
(h) P. IV: Chron. Cathol. ſub A. M. 3541.
(i) Vid. l. 1. p. m. 49.
(k) Period. Julian. 425 1.

(a) Vid. Herod. 1. c. c. 134 ſeqq. uſque ad c. 137.
(b)l. c. c. 146. ſequent.
(l) Vid. Diod. Sic. 1. c. p. 279 edit. Stephan. ſeu
p. 34. Wechelian.
(c) Vid. l. 11. cap. 1o.
(m) Vid. Cteſias ſegm. 31.
(d)l. c. c. 57.
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metichus, gelyk Herodoot en Thucydi-|bragt in het Atheenſche lant vallen zou
des verhalen, die gebiet voerde over de den, devyanden van Egipten afzoudryven.
Lybiers, naburen van Egipten uit de Maer als de Lacedemoniers het gelt niet
ſtadt Maren, die boven Pharos gelegen wilden ontfangen, nochte oorenleenen aen
is, tot hunnen Koning kozen. By Ina- de andere verzoeken der Perſen, heeft Me
rus voegde zich Amyrtaeus, die het moe gabyzus, verloren moeite gedaen hebbende,
raſſigh geweſt van Egipten, als Koning, het gelt, dat hy nogh overigh hadt, met

beheerſchte. Hy trok ook door Gezan zich in Aſie terugh gebragr. Artaxerxes
ten tot zich de Atheners, die toen by a dus verſteken van de hoop der hulpe, die
vontuur by Cyprus tegen de Perſen met hy by de Lacedemoniers gezogt hadt,
twee hondert ſchepen, zoo van hun, als werft weder een ander leger, en geeft het
van hunne bontgenooten, oorlogh voer gebiet daer van, zoo als Cteſias wil, al
den. Deze beſloten de Egiptenaars met leen aen Megabyzus, maer, zoo wy Dio
drie hondert roeiſchepen te helpen, en dorus gelooven, aen Artabazus en Mega
Cyprus eindelyk verlaten hebbende, zyn byzus, twee beroemde mannen onder de
ze den Nyl opgevaren met twee hondert Perſen. Cteſias ſtelt (e) dat de Perſen
ſchepen, en # meeſter geworden van twee hondert duizent voetknegten, en
de rivier zelve, en twee deelen van Mem daerenboven nogh drie hondert ſchepen
phis, ſtormden langen tydt op het der gehadt hebben, van welke vloot zekere
de, de witte Muur genoemt, het welk Oriſcus Amirael was: maer Diodorus be
de Meden en Perſen, die daer na toe ge weert (f) dat zy meer dan drie hondert
vlucht waren, en het overige der getrou|duizent ruiters en ſoldaten, en drie hon

geblevene Egiptenaren, verweerden. Cte-dert ſchepen, uit Cyprus, Fenicie, en Cili
ſias verhaelt (a) dat de Atheners maer cie, by een gehadt hebben. Van wien

veertigh ſchepen naer Egipten zonden. ook Cteſias niet zeer verſchilt, voegende
Artaxerxes een leger op de been gebragt op dezelve plaets daer by, dat buiten de
hebbende van drie hondert duizent man , ſchepen de overige meenigte opgerekent

zoo te voet als te paert, zond Acheme zynde een getal uitmaekte van vyf hon
nes zoon van Darius, en vollen broeder dert duizent mannen. Thucydides be
van Xerxes (b), om Egipten te herwin paelt het getal niet, maer verhaelt alleen
nen. Cteſias noemt dezen t'onregt den dat Megabyzus met een groot leger te
broeder van Artaxerxes. Hy vertelt ook lant voortgetrokken zynde door Syrie en
dat de Koning, in den wint ſlaende de Fenicie in Egipten gekomen is. De vloot
vermaningen zyner vrienden, die hem ook aen de zyde der zee omgevaren quam

dezen togt afrieden, hem naer Egipten
gezonden heeft met vier hondert duizent
voetknegten, en tagtentigh ſchepen. De
ze ter quader ure met de vyanden hantge
meen geworden wert geſlagen, en ſneu
velde aen een wonde hem van Inarus toe

gebracht. Zyn lyk wert naer Artaxerxes
gevoert. Het grootſte gedeelte des legers
wert in de pan gehakt: de overigen, die
zich door de vlucht geredt hadden, wor
pen zich in den genaemden Witten Muur.
De vloot De Perſiaenſche vloot wert door de Athe

der Per-neren onder het beleit van Charytemides,
hunnen Amirael , overwonnen. Want

voor Memfis.

Dus werden de Atheners

en Egiptenaers, en andere hunne bontge
nooten, verſchrikt door de aenkomſt der

Perſen, gedwongen het belegh van den
witten Muur op te breken. En ſchoon
de Perſen voorzichtigh het gevecht ſchuw
den, en door krygskunde den oorlogh
zochten te eindigen, hebben ze nogtans
de vloot der Atheneren, die by Proſopi
tis, een eilant van Egipten, gelegen in
den hoek des Nyls, gemeenlyk Delta ge
noemt, (g) op anker lagh, anderhalf jaer
langh belegert gehouden, en hebben het
eilant, met het afleiden der rivier door

van vyftigh ſchepen der Perſen zyn'er
twintig met het volk dat zy op hadden,
genomen, en dertigh vernielt.(c)
Artaxerxes verwittigt van de nederlaeg

grachten, tot vaſt lant gemaekt. Hier
op, verhaelt Diodorus, hebben de E
giptenaers van ſchrik bevangen de Athe

der zynen heeft eenige zynergemeenzame

zich met de Perſen verzoent : waer door

ners hunne bontgenooten laten loopen, en

vrienden, gelyk Diodorus meent, of lie deze genootzaekt zyn geweeſt hunne ſche
ver Megabyzus, gelyk Thucydides wil , pen, die op het drooge gehaelt, en wy
eenen Perſiaen van geboorte, en wellicht ders tot het gebruik onbequaem geworden
den zoon van Megabatus, van wien ge waren, altemael te verbranden, opdat ze
wagh is by Herodoot (d), naer Lacede niet in handen der vyanden raken zouden.
mon gezonden met een groote meenigte Dezelve ſchryver verhaelt dat Artabazus

van gelt, op dat hy door middel der Pe en Megabyzus, gezien hebbende de over
loponneſiers, die door gelt hier toe ge dappere forsheit der Grieken, die zich
onderling aengemoedigt hadden, om ,
als

(a) Segm. 32.
(b) Herod. l. v1 1. c. 97.

(c) Vid. Cteſias l.c. Diod. Sicul.l. c. p. 28o. ed.St.
ſeup. 56.ed. Wech. Conf. Thucyd. l. c. p. m. 33. ſeq.
(d) l. v 11. c. 97.

(e) Segm. 33.

(f)l. c. p. 282. ed. Steph. ſeup. 58 ſeqq. Wechel.
(g)
Herod. 1. II. c. 41. & Steph-ſub hac voce ſc,
zrtºg twintig,
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als het gevecht zou aengegaen zyn, niets
te bedryven, dat niet over een zou komen
met de dapperheit in de vorige ſlagen ge
toont, en afgemeten hebbende hoe groot
de nederlaegh van hun volk was, als heb

bleef heerſchen, als die om de woeſtenye
der moeraſſige boſſchaedje, die de dapper

bende veele duizenden van menſchen te

# en vyftigh roeiſchepen zoo van

ſte Egiptenaers bewoonden, niet kon
overweldigt worden. Inarus ook door
verraedt gevangen zynde was aen een kruis

voren verloren, met die van Athenen een e Atheneren als andere bontgenooten,
verbont gemaekt hebben op die voorwaer die niet wetende wat te voren gebeurt was,

de dat zy veiligh uit Egipten zouden trek

aen Mendeſium , eenen der hoornen van

ken. Dus waren de Atheners, zich door den Nyl, waren aengekomen, werden
hunne eige dapperheit geredt, en Egip te lant van voetvolk, en ter zee van de
ten verlaten hebbende, door Africa geheel vloot der Feniciers omringt, zoodat ze,
tot Cyrene voortgetogen, en voorts te weinige uitgezondert, vernielt wierden.

en alle verwagting behouden in hun va (c). Dat evenwel Thannyar, Inarus
gekeert. Maer. Cteſias ſchryft zoon, de lantvoogdye, die zyn vader be
dat, een gevegt tuſſchen beide de partyen zeten hadt, van den Koningh der Perſen
ontſtaen zynde, veele van beide de kan gekregen heeft, wort door Herodoot (d)
ten, dogh meeſt Egiptenaers verſlagen verhaelt.
zym, en dat Inarus in zyn dye van Mega Megabyzus euvel opnemende dat men
byzus gequetſt en op de vlucht gedreven, het woort aen Inarus en de Grieken ge

#

met Charitimides, en de overige Grieken geven gebroken hadt, verzogt verlof om

en Egiptenaren, die behouden uit den naer Syrie, zyne Lantvoogdye, te mogen
ſlagh geweken waren, naer Byblus, een trekken , het welk verkregen hebbende
ſterke ſtadt op den Nyl gelegen, (a) ge zont hy heimelyk eenige Grieken voor
vlucht is. Megabyzus Egipten dus herwon uit, en hen kort daer aen volgende viel
nen hebbende ſtelde daer tot Lantvoogt van den Koningh af. Dus, buiten de rui
Sarſames, of Sartamas. Maer als hem tery , een leger van tweehondert duizent
toeſcheen dat de ſtadt Byblus niet zou man op de been gebragt hebbende, wort
kunnen bemagtikt worden, heeft hy met hy hantgemeen met zekeren Uſiris, tegen
Inarus en de # , waer van'er meer hem gezonden met tweehondert duizent
dan zeſduizent overigh waren, een ver man, en hem door de dapperheit zyner

dragh aengegaen met dat bedingh dat hun zoonen Zopyrus en Artyphius overwon
geen leet van den Koningh wedervaren nen hebbende, neemt hy hem levendigh
zoude, en de Grieken, als het hun luſtte, gevangen. Want Megabyzus voet by voet
weder naer huis zoudekeeren. Deze dingen tegen hem vegtende kreegh door een

dus verricht zynde reiſde hy naer den Ko ſchicht een wonde in de dye : waer op
ning, dien hy zeer geſtoort vond op Inarus. hy zich van dezelve ſoort van wape
Evenwel verhaelt hebbende hoe alles was nen bedienende hem in de dye en den
toegegaen, en hoe hy door de beloften ſchouder quetſte , zoodat hy van zyn
aen Inarus en de Grieken gegeven Byblus paert viel. Maer Megabyzus hem heb
bemagtigt had, ruſtte hy niet voor dat hy bende # en wel doen bezor
hunne ſtraf afgebeden hebbende zyn oog gen zond hem Artaxerxes daerna, op zyn
wit bereikte. · Weshalven hy aen het ge begeerte, thuis. Met het zelve geluk
heel leger niet langh daer na liet weten, dreef hy Minoſtanes, of Minoſtates, den
dat Inarus en de Grieken geen leet zoude zoon van Artarius, Lantvoogt van Baby
geſchieden. Maer Ameſtris niet kunnende lon, en broeder van Artaxerxes, met het
vergeten het ombrengen van Achemenides, leger der Perſen op de vlucht, nadat hy
die egter, als Cteſiast'onregt meent, geen hem in den ſchouder gequetſt, en met
zoon van Xerxes, maer broeder geweeſt een pyl in zyn hooft niet doodelyk ge
is, vordert Inarus en de Grieken ter ſtraf wondt had. Eindelyk maekt hy door #
fe, en eiſcht eindelyk Megabyzus zelf middeling van Artarius, en op den raet
ook van den Koningh op, die in het eerſt van Ameſtris en den geſneden Paphlagon,
wel weigerde hen over te geven, maer zynen peis met den Koningh. Hierna
eindelyk, als ze niet ophielt hem daer om met den Koningh op dejagt getogen zyn
laſtigh te valllen, vyf jaren daerna Inarus de,veldehyeenen leeu,die op den Koningh
en de Grieken in haer magt overgaf. Zy aenquam, en zich op zyn pooten had over
haeren wenſch verkregen hebbende liet end geſtelt, met een jagtspriet: waerom de
Inarus aen drie kruiſſen hechten, en vyf Koning verſtoort dat hy een wildt dier

tigh Grieken (want meer hadze'er in haer had nedergemaekt , eer hy het eenen
gewelt niet kunnen krygen) onthalzen. eenigen ſteek hadt toegebragt, hem beval
(b). Thucydides zegt dat Egipten weder het hooft af te ſlaen: dogh bewogen door
onder de magt des Konings quam, uitge de gebeden van Ameſtris en Amytisſchold

zeit dat Amyrtaeus in de moeraſſige kuſten hy hem de halsſtraf quyt, en verzont hem
InaCT

(a) Vid.Stephan in vocc. B46xus.
(b) Vid. Cteſias ſegm 34 & 35.

(c) Thuc l. c. pag. 35.
(d) l III. c. 15.
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naer zekere ſtadt, genaemt Cyrta, aen de wen
ſtellen,
zeggenaen.
den Cimon
Perſianen
oorlogh
uiteenen
zynenieu-Oorlogh
bal- der Athe
roode zee gelegen. Vyf jaren daerna hier
van daen vluchtende, en zich houdende #p thuis geroepen, wort Amirael##
of hy melaets was (want niemant magh gemaekt over de herſtelde vloot van twee Perſia
volgens de Perſiaenſche zede by zulk een hondert roeiſchepen, waer mede hy naernen.
menſch komen) quam hy thuis by zyne Ciprus overſteekt , daer gelant zynde
Ineren tc

Gemalin, en ten tweeden male door haer
toedoen en hulpe van Ameſtris zynen peis
verworven hebbende, wert hy van Arta
xerxes aen de Koningklyketafel toegelaten.
Zyn doot. Eindelyk zes en zeventigh jaren out ge
worden ſtorf hy tot droefheit zelf van den
Koningh, die hem ongaerne miſte. Zyn
Gemalin Amytis verliep zich na zyn doot,
even als haer moeder Ameſtris, ſchande
lyk met de mannen. Ook had de Arts
Apollonides van Cous, op haer ſmoorlyk
verlieft, als zyt eeniger tydt wat onpaſſe
lyk was geworden, haer gezegt dat zy in

de ſteden Cicium, en Malum inneemt,

en de overwonnen beleefdelyk han
delt.

In dat jaer, het derde namelyk der Megaby
LXXXII Olimpiade, geboodt Megaby- #us Over
zus de Perſiaenſche troepen, zyn leger #
erſiaen
-

- - -

-

houdende in Cilicie. Over de vloot van ſche
drie hondert roeiſchepen was tot Bevel-troepen.

hebber geſtelt Artabazus, die te hulp
van de Cipriers trekkende Cimon ont
moette, die in een zeegevecht zeer vele Cimon

ſchepen in den gront boorde, en hon-#e

dert ſchepen met al het volk genomen heb-#"

korten tydt haer gezontheit zou weder bende, de overige tot naer Fenicie ver-vloot.
krygen, indien zy zich met mannen wil
de vermengen. Door deze konſtenaryc
geraekte hy tot zyn oogmerk,maer toen zy
de teering kreegh , onthielt hy zich van
haer. Amytis dus de doot voor oo
gen ziende, bad hare moeder wraek te
willen nemen over Apollonides. Deze
ontdekte de ganſche zaek aen Artaxerxes,
met wiens toeſtemminge zy Apollonides
gevat hebbende twee maendenlang zwaer

volgde. De Perſianen namen met het o
verige gedeelte hunner ſchepen de vlucht
naer het lant daer Megabyzus met zyn le
ger lagh: dogh Cimon hen op de hielen
zittende zet zyn volk aen lant, en valt de

lyk pynigde en daer na op den zelven tydt
toen Amytis ſtorf, levendigh in de aerde
delven liet. Zopyrus, de zoon van Me
gabyzus, zynen vader en moeder verlo
ren hebbende, nam zyn toevlucht tot die
van Athenen, dien zyn moeder dienſt en
beleeftheden bewezen hadt, en zeilde
met eenigen der zelve naer Caunum, ee-

ſtaet van Perſie gedaen geweeſt, indien

vyanden op 't lyf, alwaer hy een groote
ſlachting onder hen gemaekt hebbende,
wederom met de zynen, naer de ſche

pen keerde, en naer Ciprus zylde. Het
ware met dit eilant, en den ganſchen
niet Artaxerxes de nederlaeg der zynen
verſtaen hebbende, op den raedt zyner
vrienden, door bemiddeling van weder
zyts Gezanten in het volgende jaer vre

de op deze harde voorwaerden aengegaen
was? Dat de Griexe ſteden altemael in Aſſe vrede
haere eige vryheit en recht zouden hebben: verbont

ne ſtadt in Carie, hedendaegs la Roſa ge- Dat geene Perſiaenſche Lantvoogden op drie #
noemt, en eiſchte de ſtadt van de inwoners dagreizen naer de zee afkomen , noch eenig #.

op. Maer zy antwoordden hem, dat zy oorlogſchip binnen Phaſelis en de Cyaneeſche Grieken,
bereit waren de ſtadt aen hem over te eilanden zoude # mogen. Als dit by
geven, maer niet aen de Atheneren, die
hy by zich hadt. Vervolgens worp zeker
Caunier, genaemt Alcides, eenen ſteen
op het hooft van Zopyrus, zoo als hy
onder den muur quam , waer van hy

geſtorven is.

den Koning, en de Krygshoofden geſtaeft
was, zwoeren de Atheners ook van hun

ne zyde, dat ze tegen de Provincien van
Artixerºes niets met de wapenen onder

nemen zouden. Het verbont op deze
Maer zyne grootmoeder voorwaerden geſloten zynde, voerden de

Ameſtris liet Alcides daer na aen een kruis

hechten.

Atheners hunne troepen uit Ciprus, hcb
Zy ſtorf zelf kort daer op bende glory genoeg behaelt uit de ver

in hoogen ouderdom. Van dit alles doet winning door hunne dapperheit verkregen,
Cteſias (a) breedt verhael, met wiens
woorden die van Herodoot (b) moeten
vergeleken worden.
Uit het gene hier van Ameſtris gezegt
is kan niet bezwaerlyk beſloten worden,
hoe weinigh haer perſoon, met dien van

en door het aengaen van een verbont, zoo
zeer tot hun voordeel geſloten. (c). Sedert
dien tydt begonnen de zaken der Perſen

niet weinig verzwakt te worden, zynde
daer uit licht te beſeffen, dat, zoo'er ee

nig aenzienlyk , of heerlyk gebouw ge
Eſther, in de heilige ſchriften geroemt, maekt is geweeſt, dat niet aen de vol
zoo als Scaliger wilde, overeenkomt.
gende, maer eerſte Koningen moet toe
De Atheners vervolgens willende wraek geſchreven werden.
nemen over de nederlagen die zy in Egip Daerenboven heeft Artaxerxes de vrient
Nn
ſchap,
ten geleden hadden, en de overige Grie
ken, die in Aſie woonden, in vryheit
(c) Vid. Diod. Sicul. l. XII. p. 292. ſeqq. edit. Steph.

(a) Segm. 36. ſeqq. uſque ad ſegm. 43.

ſeu p. 73. ſeqq. Wechel. Conf. Thuc, l. c, p. m, 36.

(b)l. III cap. ult.

Plutarch, et Nep. in Cimone.

-
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ſchap, die zyn vader met de Argiven ge-|Diodorus (e) en Euſebius (f) XL, naer
maekt had, onderhouden, (a) en The- de getuigeniſſe van Sulpicius Severus XLI,
282

miſtocles geeſtimeert, indien wy Thu- en naer die van Cteſias XLII jaren gere
cydides en anderen gelooven , Aengeert hadt.
Timagoras den Cretenſer, of gelyk Pha- By zyne wettige Gemalinne Damaſpia,
nias wil, aen Entimus den Gortynier, die die met haren zoon op eenen dagh ſtorf,
uit naeryver van Themiſtocles, om den heeft hy Xerxes: by Alogune, een Babi
Koning volgens de Ooſterſche wyze te loniſche byzit, Sogdianus of Secundianus:
aenbidden, naer Perſie getogen was, heeft by Coſmartidene ook een Babiloniſche,
hy een ſchooneruime tent vereert, zenden-|Ochus en Arſites, en by Andia van Ba
dé daer by dekens en ſpreien, nevens ee- bilonie eenen zoon genoemt Bagapeus, en

nen man, die ze ſpreiden zoude, onder een dogter Paryſalis, buiten nog dertien

voorgeven dat de Grieken niet wiſten hoe andere natuurlyke kinderen gewonnen. (g)
ze er mede omgaen moſten. Hy noo-|Den troon zyns vaders beklom
digde den zelven ook op het mael Zyner
bloedverwanten, dat te voren noit aenie-

VII. XERXES de II.

mant der Grieken gebeurt was, nochte ook
ooit daer na gebeurde, omdat die eer al,

Deze zich aen de welluſten overgeven- Xerxes

leen aen die van het Koninglyke bloed de, en op zeker feeſt door de wyn bevan- de 11
gegeven wort. (b). Plutarchus ver gen zynde was in zyn Paleis gaen ſlapen,
heft den deftigen inborſt van Artaxerxes , daer hy door zyn broeder Sogdianus, die
Lof van
Artaxer
XCS.

zoodat het der moeite waerdig is zyne ei den gelubden Pharnazyas, zynde in rang

ge woorden hier te ſtellen: Hy, zeide, te de naeſte na Bagorazus, Menoſtanes, en
weten, dat het Koninglyker was by te voegen eenige andere, op zyn zyde gewonnen
dan af te trekken. Hy was de eerſte op de hadt, vyfenveertig dagen na zyn vaders
jagt onder zijn geſelſchap, engaf vryheit aen die doot, gelyk Cteſias heeft aengetekent, #.
maer wilde den eerſten pyl te ſchieten.

Hy om het leven gebragt wierd.

Diodorus der omge

is ook de eerſte geweeſt die inſtelde, dat als zegt dat hy een jaer, Euſebius (h) dat hy bragt.
voorname mannen ſtraffe verdient hadden, niet twee maenden geregeert heeft. En Cte
hunne lichamen, maer haere uitgetrokkene ſias wil dat zyn lichaem met dat van zy

kleederen, zouden gegeeſſelt worden : nochte nen vader te gelyk na Perſienovergebragt
ſoude men het haer uit hun hooft trekken, is. Want de muilezels, die het lyk
maer hun hooftdexel alleen afneemen. van Artaxerxes trokken, wilden niet
Wanneer Saribarzanes zyn Kamerling hem voortgaen, even als of ze naer het lyk
iets onredelyx vergde, merkte hy dat h7 dat des zoons wachtten : maer zoo dra dit
deed om hier door te geraken aen de ſom lyk aenquam, zouden ze haer meer ge
me van duizent Daricen, welke ſoort van ſpoeit hebben. (i).

Hem volgde in 't

munte hier na uitgelegt werd. Hier op liet hy gebiet
van zymen Schatmeeſter deze ſomme brengen, en
aen hem overgeven, zeggende: zie daer Sa VIII. SOGDIANUS of, volgens Cteſias,
SECUNDIANUS.
ribarzanes, ontfangh dit gelt. Want met
u dit te geven zal ik geenſints armer zijn:
maer ik was onregtvaerdiger geweeſt indien Dees had by zich de geſnedenen Azaba-Sogdia
ik uw verzoek ingewillig hadt (c). De rites en Menoſtanes. Hy beſchuldigde Ba- nut.
zelve ſchryver verhaelt dat Orontes, Ar gorazus, met wien hy lang in heimelyke
taxerxes ſchoonzoon, van den Koning vyantſchap geleeft hadt, toen hy uit Per
gehoont en verwezen zynde zou gezegt ſie was wedergekeert, dat hy buiten zyne
-

hebben: Dat even als de vingers der re toeſtemminge zyns vaders lyk daer gela
kenaren nu een millioen, en dan eens een ten hadt, en liet hem doot ſteenigen. Dit
getal van minder verbeelden, zoo ook de ſtuk nam het leger zeer hoog op. En
vrienden der Koningen nu eens hoog, en ſchoon hy het met geſchenken zogt te
dan eens laeg geſtelt worden.
bevredigen, egter kon hy den haet niet
In het zevende jaer van dezen Koning ontgaen, dien hy om het ombrengen van
wort verhaelt dat Eſra naer Jeruſalem ge Bagorazus en zynen broeder Xerxes op
trokken is om de muren der ſtadt te her zynen hals gehaelt hadt. Hy leidde ook

ſtellen. (d)Artaxerxesoverleed deſer werrelt lagen aen zynen broeder Ochus, die mee
in het vierde jaer der LXXXVIII Olim nigmael van hem ontboden zynde, en

piade, dat is in het 4289 jaer na de ſchep daer op belooft hebbende te zullen komen,
ping der werrelt volgens de Juliaenſche echter niet verſcheen. De Grooten der- Afval de
Periode, en naer Helvicus rekening in halven des Ryx, en onder hen Arbarius, Grooten.
den jare 3525 , als hy naer rekening van
(#)

Over

Herod. 1. VII. c. 15 1.

b) Ath.l. I. p. m.48.

(c) Vid. Apopht. T. II, op pag. 173.

(d) Vid. c. 7. Eſrae, Euſeb. Chr. 1. c. Abul Pha
raj. 1. c. Confer Scalig & Simſon P. c. Chron. Cath.
ſub A. M. 3547.

(e)

l::19 edit. Steph, ſeu p. 115. Wechel.
. C•

(g) V. Cteſias ſegm. 43.
(h) P. II. Chron. P. 135.
(i) Vid. ſegm. 44.
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Overſte der Ruitery van Sogdianus, en Artyphius volgden, door geſchenken op

Arianes Lantvoogt van Egipten, ook zelf zyn zyde trekt. En als Arſytes nergens
Artoxares de geſneden, die uit Armenie in verſcheen beweegt hy onder verzekering
Perſie gekomen was, zyn altemael,op Sog van zyn woort Artyphius zich aen den
dianus om zyne wreetheit gebeten,van hem Koning over te geven. Artyphius wert

afgevallen, en tot Ochus overgegaen, dien toen op Paryſatis raedt niet gedoot, op
ze den Koningklyken hoedt, hoewel te dat Arſytes door deze goedertierenheit
Secundia
gen zynen wil, hebben opgezet. Secun voor dien tydt bedrogen te lichter zich o
IluS ge
dianus niet achtende denraedt van Me vergeven zou. Hy hier door in 't net ge
ſtraft.
noſtanes, wort van Ochus door bedrog, bragt wort met Artyphius te gelyk in
gevangen en in de afſchen geworpen. d'aſſchen geworpen, welke ſoort van ſtraf
Waer op hy ſtorf, na dat hy zes maenden beſchreven in de boeken der Maccha
en twintig dagen, of zeven maenden been (g), van dezen Darius, dog geen
(want dus zegt Diodorus, het volle getal ſins van Hyſtaſpes zoon (als Val. Maxi
noemende) het Ryk bezeten hadt. (a) Na mus (h) waent) uitgevonden is. Op deze
hem heeft alleen geheerſcht
ſtraf heeft Ovidius het oog in zyn gedicht

tegen Ibis:
IX. OCHUS, anders genaemt DA
RIUS, gemeenlyk gezegt DE

Utque necatorum Darii fraude ſecundi,
Sic tua ſubſfdens devoret oſſa cinis.

BASTAERT.
Ochus.

Dat is:

Deze Ochus wort gezegt het Ryk van
Perſie aenvaert te hebben in het vierde

En dat ge in gloeiende aſch dus moogt uw leven
jaer der LXXXVIII Olimpiade, dat is

derven,

in het 3593 na de ſcheppinge der werrelt, Als die Darius deed door zyne liſten ſterven.
en in het 4293 naer de Juliaenſche Perio
de. (b). Zynen naem verandert hebbende De Koning evenwel zou zynen broeder
is hy Darjaves, by de Grieken Darius, of,
als Cteſias ſchryft, Dariaeus genoemt ,
welken naem Herodoot (c) te regt uitlegt
Epkeins, dat is, Bedwinger. (d). By hem
waren in groot aenzien drie geſnedenen,
Artoxares, Artibarxanes, en Athous.

Tot zyn gemalin hadt hy Paryſatis zyn
zuſter geboren uit eenen zelven vader,
maer niet uit eene zelve moeder, een

ſchrander wyf, en zeer afgerecht op den

verſchoont hebben, ten zy Paryſatis ten
deele door gebeden, ten deele met gewelt
hem daer toe gedwongen hadt. Hier by
wraek nemende over den geſneden Phar
nazyas, die Secundianus in het ombrengen
van Xerxes geholpen hadt, liet hy hem
ſteenigen. Menoſtenes ook in verzekering
genomen zynde ontging zyne ſtraf door de
handen aen zich zelven te ſlaen. Nogh Afval van
viel van Darius af Piſuthnes, Lantvoogt Piſuthnes.

teerling. (e). Hy bediende zich ook van van Lydie, eenige Grieken op zyn zyde
haren raedt in de grootſte zaken. Zy had getrokken hebbende, welker hooft Lycon
hem ook, eer hy aen de Kroon quam , de Athener was. Tegen hem zent hy
twee kinderen gebaert, eene dogter, ge Tiſſaphernes, Parmiſes, en Spithradates
naemt Amiſtris, en eenen zoon Arſaces , met een leger. De Grieken door gout Piſuthnes

daer na Artaxerxes genoemt.. By haer omgekogt verlaten Piſuthnes: waer op hy van de
won hy, nu Koning geworden, nog ee door ſchoone woorden getroont zich o- Grieken
nen zoon, die naer de Zon Cyrus genaemt vergeeft, en tot den Koning gebragt"
is: daer na ook Artoſtes, en dertien ande wert, die hem in de aſſchen liet werpen.
re, die alle in hunne kintsheit geſtorven Tiſſaphernes kreeg deſſelfs Lantvoogdy :
zyn, uitgenomen eenen, genaemt Oxen en Lycon tot loon van zyn verraedt ſteden
dras. Photius zegt (f) dat de Hiſtori en landen. Hier na beving Artoxares, die Artoxares

ſchryver Cteſias dit uit Paryſatis zelve ge onder de Geſnedenen by den Koning de last mºet
hoort heeft.

eerſte plaets bezat, de ydele hoop van het"

Zyn broeder Arſytes uit eenen zelven Ryk te vermeeſteren. Hier op gaet hy
Arſytes vader of moeder geboren, viel van hem
Darius lagen leggen, en zyn vrou belaſ
valt van
hem af. af, ook Artyphius, de tweede zoon van ten, dat ze hem een baert zou maken om
egabyzus. Tegen deze wort zekere eenen man te gelyken. Maer deze ont
Artaſyras gezonden, die in twee veltſla dekte de zaek aen Paryſatis, die den elen-Hywort

gen verwonnen wort, dog in den derden digen Geſneden liet ombrengen. Arſaces, onge
de verwinning behalende de Grieken, die daer na Artaxerxes genoemt, zoon van "ge
(a) Vid. Cteſ ſegm. 45. ſeqq. Conf. Diod. Sicul.
l. c. p. 322 edit. Steph. ſeu p. 12o. Wechelian.
(h) Euſeb. p. II. Chr. p.133 Conf. Scal. Animad.
in Euſeb. p. i oo. et Diod. Sic. l. c.

(c) l. VI. c. 98.

Darius, troude de dochter van Idernes,
eenen Perſiaen, genaemt Statyra : en aen
den anderen kant tradt Terituchmes, de
|zoon van Idernes,o in huwelyk

met A

(d) Vid. Scalig. 1. VI. de Em. Temp. p. 586. miſtris, zuſter van Artaxerxes, en doch
Conf. Boch. in Phaleg. l. I. c. 15.

N n 2.

(e) Adi Plut. in Vita Art. Mnemon, T. I. op.
IO I 9.

(f) Segm. 48.

(g) l. II. c. 13. Y. 5. 6. 7.
(h) lib. IX. c. 2.

ter

y”
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ter van Darius: waer in hy daer na, ver Wat lant ofſtadt de Koning bezit, of 9-'º.
lieft op Roxane, zyn zuſter van eenen ne voorouders bezeten hebben, die byve //// : in

i.
zelven vader geteelt, een overſchoone den Koning.
De Konung en de Lacedemonier om kunn”

vrou, en die zich wonder verſtondt op

het hanteeren van den boogh en het wer bontgenooten in 't gemeen zullen gehouden zja
pen met de ſpies, eenen weerzin kreegh: |te verhoeden dat geen gelt, dat uit drie ſle
zoodat hy in het ende beſloot haer in ee- den of van elders aen de Atheneren betaalt
nen zak te werpen, om van de driehon- wert, of wat het ook zonde mogen wezen, den

dert mannen, met welke hy voorhad af te de Atheneren gegeven wordt.
Den oorlogh met die van Athenen wilm
vallen, in de aerde gedolven te worden.
Dog een uit deze, genaemt Udiaſtes, die de Koningh , de Lacedemonters, en hmmt
zeer veel vermogt by Terituchmes, ont- bontgenooten in het gemeen voeren.

fing eenen brief van den Koning, waer

Dezen zelven

oorlogh zal men nietvermo

in hy hem groote beloften deedt, zoo zyngen te eindigen, dan met gemeen goed vin

dogter door zyn toedoen uit het gevaer den des Konings, der Lacedºmonieren, en
geredt wierde. Hy den brief gelezen heb der bongenooten.
bende valt Terituchmes met zyne vertrou Al die van den Koning komen af te val
welingen op het lyf, en maekt hem af. len, zullen voor vanden gehouden worden

De zoon van Udiaftes genaemt Mithrida

van de Lacedemonieren en hunne bungenio

tes, Wapendrager van Terituchmes, het ten : wederzyts zullen ook vyanden des

beſtaen zyns vaders gehoort hebbende, Konings syn, die de tyde der Lacedemonie
vlockte hem zeer, en bewaerde de ſtadt ren en hunner bontgenooten zullen verlaten

Zaris, die hy innam, voor den zoon zyns hebben.
Heeren. Dogh Paryſatis beval de moeder Een zeer groote vloot wert toen uitgang,
van Terituchmes, nevens zyne broeders Fenicie toegeruſt tot hulpe der Lacede-E.
Metroſtes en Helicus, en twee zuſters, monieren tegen de Atheners, van welke Athene,
die hy nogbenevens Statira hadt, levendig in het begin des oorlogs alle de ſteden die"
te begraven, en Roxane levende in twee met haer in verbont ſtonden waren afgeval-Adha.
ſtukken te hakken.
Statira
ver

ſchoont.

Darius wilde Statira

zyn zoons gemalin, met de andere ver
delgthcbben: maer Paryſatis, vermurwt
door de gebeden van Arſaces, verſchoon
de haer, ſchoon Darius haer zeide, dat zy
teeniger tydt van dit mededogen berou

len. Want Alcibiadeshcpende den öorloger

voeren tegen zynvaderlant, niet als een g:#
meen ſoldaet, maer met velrheerlyke bc-:
quaemheden, zeilde met vyffchepen naer
Aſie, en bragt zelfs de ſteden, die cynsbaer
aen de Atheneren waren,aleendoor’tge

zou hebben, het welk ook gebeurt is. (a) zagh zyns naems tot afval. Maer dit be
Dat in het tweede jaer van dezen ſtaen van Alcibiades haelde hem by de
Darius de bouw des Tempels van Jeruſa Lacedemoniers meer haet dan genegen

lem, die onder de voorgaende Koningen
was blyven ſteken, hervat is, en de ze
ventigh weken van Daniel aenvangh ge
nomen hebben, bewyft Scaliger (b) wyt
luftigh.
Darius in den oorlogh van Peloponne
fus, gedagtigh, gelyk Juftinus uit Trogus

heit op den hals. Want Agis Koningh

der Lacedemonieren op hem verſtoort
om het ſchenden zyner gemalinne Timea,
vreesde daerenboven voor de glorie zyns Hyvon

naems. Weshalven hy met de magtigte belig
der Spartanen toeleide om hem van kant
te helpen, als eenen, die zynen roem in

verhaelt (c), aen den haet zyns vaders en den wegh was, ſtellende hier toc alle iſ
grootvaders tegen die van Athenen, heeft ten in 't werk. (e). Thucydides verhaelt
in het eerfte jaer der XCl Olimpiade, dat de Peloponneziers na den flag by Mi
wanneer de Atheners in Sicilie oorlogh leten, waer in de Atheners het velt be
voerden, en Alcibiades om het verbrei hielden, en na de doot van Chalcidius,in
den der geheimeniſſen van Ceres uit het nadenken begonnen te komen, of niet
leger thuis ontboden, en in zyn afwezen wel Alcibiades teeniger tydt door liefde
ter doot veroordeelt zynde, naer Lacede tot zyn vaderlant gedreven van hun mogt
mon geweken was, een verbont met de afvallen, en zich met de 7ynen verzoenen:

Spartanen gemaekt door Tiſlaphernes, en dat de Lacedemoniers, welker Ko
Lantvoogt van Lydie, op zich nemende ningh Agis, gelyk gezegt is, reeds te
alle de koſten des oorlogs tegen de Athe voren op hem gebeten was, hierom cc
ners te zullen dragen. Van dit ver nen brief ſchreven aen Aſtyochus, waer
bont tufchen Tiflaphernes van 's Konings in zy middelen beraemden om hem van
zyde, en Chalcidius van die der Lacede kant te helpen. (f). Als Alcibiades door
monieren, zegt Thucydides (d) dat deeze Agis Gemalinne, gelyk Juſtinus verhaelt,
voorwaerden geweeſt zyn:
hier agter gekomen was, heeft hy de

...” Vid. Ctefias fegm. 49. feqq. ufque ad fegm.

vlucht

50.

(b) l. VI de Em. Temp. p.388. (eqq. Conf. Simf.
Chron. Cathol. P. c. fub anno 3 583.
(t) l.V. cap. 2.

(a) l.VIII. P. m. 269.

(e) Plut. in vita Alcib. T. l. op, p. 204. Juſtin.lc.
cap. 2.

(f)!: c. P. 2.oo. Conf. C. Neposin Alcib & Diodor,
Sic.l. XIll. P. 349. ed.Steph. ſeu 164.ſeq. Wechel.
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vlucht genomen naer Tiſſaphernes, Lant gen zouden, die zyne Provincien be
voogt van Darius in Lydie, wiens gunſt woonden. Dat de Lacedemoniers in te
hy wel haeſt won door zyne beleeftheit, gendeel toeleidden om de vryheit te her
vriendelykheit, en hoffelyke gedienſtig ſtellen: die geenſins te gelooven was dat,
heit, ſchikkende zich, naer het voorbeelt daer ze nu de Grieken zelfs van de Grie
van Pauſanias, naer de zeden der Meden ken verloſten, hen ook niet zouden ver

en Perſen. (a). Hier toe holp veel zyn loſſen van de barbaren, zoo ze er niet al
jeugt, zyn ſchoonheit, en inzonderheit eenige te voren van verloſt hadden. Hy
zyne welſprekenheit, waer door hy ook moſt dan beide de partyen met den ſtrydt
onder de Atheners uitſtak. Op dien tydt, laten begaen, en, als de kragten der A
waer in het ſcheen dat de Atheners hunne

theneren voor het grootſte gedeelte ſtomp

oppermogentheit quyt waren, dewyl by geworden waren, dan eerſt de Pelopon
na alle de kragten van geheel Ooſten ſa neſiers uit de Provincie dryven. (b).
men ſpanden om hunneſtadt te onderdruk Deze zaken dus gevoegelyk en naer
ken, heeft hy Tiſſaphernes (Diodorus gelegenheit des tydts voorgeſtelt werden
zegt t'onregt Pharnabazus) die drie hon van Tiſlaphernes zelf goedt gekeurt. Hier

dert roeiſchepen tot hulpe der Lacede op begon hy ſpaerzamer te zyn in het be
monieren wilde zenden, van zyn voorne talen der ſoldyen aen de Peloponneſiers,

men afgebragt. Want hy bewoogh hem de Feniciaenſche ſchepen, die reeds bereit

door zyne redenen de ſoldyen te vermin waren, op te houden, en in alles niet
deren, en aen het krygsvolk in plaets van duiſter te kennen te geven, dat hy noode
eenen ſchelling 's daegs (om op zyn Hol met die bontgenooten den oorlogh voer
lantſch te ſpreken) maer drie ſtuivers te ge de. Alcibiades begerende in zyn vaderlant
ven,en dat juiſt niet op den gezetten tydt, herroepen te worden, gaf ondertuſſchen

gelaſtende hem ook aen de Peloponneſiers|den Atheneren hoop van een verbont met
Tiſſaphernes en den Koning van Perſie
te zeggen, dat de Atheners, die zich vry laen
te gaen, indien ze den ſtaet der Ge

beter op den zeekrygh verſtonden, maer meente wilden veranderen. Eindelyk ook
eenen halven ſchelling aen het zeevolkga
ven, niet zoo zeer uit gebrek van gelt, tot zynen wenſch geraekt zynde heeft hy

als wel omdat de ſoldaten en matroozen de Lacedemoniers en hunne bontgenooten
den overvloedt der ſoldye niet zouden mis te water en te lant overwonnen. Dogh
bruiken, en daer door hunne lichamen Tiſſaphernes, om zich de Peloponneſiers

bederven. Hier by vermaende hy Tiſſa niet geheel tot vyanden te maken, en hen
phernes, dat hy zich niet te zeer pynen daer toe te brengen dat ze voor een groot

zoude om den oorlog ten einde te brengen, gedeelte van hunne ſoldyen verſteken,
mochte door het herwaerts doen komen der mogten van de Atheneren overwonnen,
Feniciaenſche ſchepen, die hy toegereedt en geheel verdrukt worden, ontboodt
hadt, of door het inſtaetbrengen van groo hen tot zich, betaelde de agterſtallige ſol
ter vloot,het oppergebiet te lant en ter zee dyen, en vernieude met hun het verbont
aen de Lacedemonieren overgeven, maer

in het dertiende jaer van Darius regeringe,

hen beide liever de heerſchappy laten ver gelyk by Thucydides te zien (c) is.
deelen.Want hierdoor zoude de Koning al Maer terwyl Tiſſafernes dus in het hei
d
nen, die melyk Alcibiades en de Atheners begunſ
den tig, en hierom het futſelboek zoekt, be

##

-

hals te zenden. Maer zoo het lant-en|talende tragelyk de ſoldyen, en houden
zeegebiet aen een van beide overging, dat de de Feniciaenſche ſchepen, die hy ge

hy dan geen helpers zou hebben om de
genen, die de oppermagt hadden, op het
Iyf te vallen, of hy moſt zelf teenigertydt
met groote koſten en gevaer een gevecht

durig zeide dat komen zouden, op, ſtelt
Dariuszynen zoon Cyrus tot Lantvoogt
over Lydie en Ionie in de plaets van Tiſ
ſaphernes. Dees den Lacedemonieren te

aen wagen. Maer dat het beter ware, hulp komende, en de ſoldye voor elken
# moejelykheit van zaken met kleene matroos tot vier ſtuivers verhoogende,
koſten te eindigen, en dus met behou herſtelde in hun de hoop van tot hunnen
deniſſe van zynen ſtaet de Grieken aenel vorigen ſtaet te zullen geraken. Dus in
kander te helpen. Hy voegde hier by, kragten toegenomen zynde hebben zy
dat de Atheners dienſtiger voor hem zou onder 't beleit van Lyſander, niet Alcibia
den zyn in het genootſchap des gebiets, des, gelyk Juſtinus verhaelt, maer Philo
cles Dydaeus, Menander, Conon, en
ſchappye te lant, en een manier van oor andere Veltoverſten der Atheneren geheel
als die zo zeer niet wenſchtennaerde heer

logen hadden, die den Koning beter te geſlagen. Want Alcibiades toen geen be
ſtade zou komen: en indien zy zyne bont wint hebbende, had de Atheenſche Over
genooten wierden, dat ze zich zelf wel ſtengewaerſchout,dat Medocus en Seuthes,
een gedeelte der zee eigen maken, maer Koningen van Tracie, bereit waren met
Nn 3
groo
onder 's Konings magt alle Grieken bren-|
(b) Thuc.l. c. p. 277.ConfIſocr. wie tºv #sºrovs »47st.
(a) Vid. Ath. l. XIV. p. 53 5.

(ſ)l. c. P. m. 28 1.
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groote hulptroepen acn te komen, indien
men hem Alcibiades wilde doen deel heb

X. ARSAºARTAXERXE;

ze hunne ſoldaten niet van malkander ver

cas, heeft aen het Ryk gekomen Zynde

bygenaemt MNEMON wegens zync
goede geheugeniſſe,
ben aen het Krygsgebiet.
Daerenbowen vermaende hy hen, dat Arfaccs, by Plutarchus gcn0cmt 4/. kit
fpreitdelandcnzoudenlatenafloopen,dewyl den nacm van Artaxerxes of Artaxerxer
de vyanden op bevel van hunnen Velthcer aengenomen, en den bynaem gevoert van
daer ontrent op hun luimen lagen. Maer zy, AMnemon. Abul Pharajus nocm: htm
zynen raedt in den wint geſlagen hebben Artahſhasht den II. gebynaemt Regetrúer.
de, zyn door de ſchielyke aenkomſt der Plutarchus verhaelt in het begin van zyn
vyanden overvallen, endcſlagtingonderde lewens befChrywing dat hy zagtmoedigh
Atheners, die hier en daer op het land ver en goetaerdiger was dan zyn jonger broe
ſtroit waren, was zoo groot, dat ze in dien der Cyrus, die ſcherp en wakker van
ſlag meer wonden kregen, dan ze in de vori aert al van jongs af was. Evenwel zyn
ge gegeven hadden. De dapperſte en moeder Paryſatis, alle hare genegenheit
oudſte ſneuvelden daer ook : zoodat het op Cyrus overbrengende, trachtte hem
den Laccdemonieren hicrnalicht viel Athc

op de zelve wyze, als Xerxes de Groo
nen te bemagtigen (a). De Perſen nu té op den raedt van den Laccdemonifchen
onder dezen Koningh Darius, terwyl de Demaratus gebruikt hadt, te weten, om
Grieken elkander in 't hacr zitten, en dat Cyrus geboren was uit Darius Koning

door den inwendigen oorlogh hunne ci zynde, en Artaxerxes, toen hynogh bui
gene krachten ſlyten, hernemen de ſteden ten bewint was, aen het Ryk te hel
en geweſten in kleen Aſie, die ze in voor pen. Cyrus hier op, toen zyn vader ziek
was, uit Lydie ontboden zynde en nier
gaende tyden verloren hadden (b).
VVydėrs bcdwong. Darius de Mcden, Perſie reizende, had geen kleene hope
die de ſtoutheit gehadt hadden van tegen geſchept, dat zyn moeder zyne verkiezing

de Perſen op te ſtaen, door eenendubbe tot de kroon zou uitgewerkt hebben Maer
len optogt (c). · Dogh Egipten verloor Darius met zyn vrou van geen een gevoe
hy döorden afval van Amyrtåeus den Sai len zyndc, verklaerde by üterſten wi den
ter, als die het achtentwintigſte geſlagt der oudſten tot Koningh, en Cyrus denjong
Egiptiſche Koningen infelde,gelyk Eufc ſten tot Lantvoogt van Lydie, en over

!

bius getuigt (d). Polydamus Scotufeus, ſten der zeekuſt. (l) Hieruit rees afgunſt
eenen man overfors en ſterk, noodigde en daer uit bedekte vyantſchap tuſſchen

hy tot zich, onder belofte van groote ge den Koning en zyn broeder en moeder.
ſchenken, naer de getuigeniſſe van Suidas Udiaſtes, den moorder van Terituchmes,

(e). Men zegt dat Sokrates gewoon was wert ter gunſte van Statira door's Konings
van dezen Darius te zeggen, dat hy liever laſt de tongh door den nek getrokken en
Darius gunti had, dan eenen IDaricus (f). afgefneden, enzynlandvoogly acnżyncm
Darius eindelyk te Babilon eenigen tydt zoon Mithridates gegeven. Tiſſaphernes

ziek gelegen hebbende quam te ſterven in beſchuldigde Cyrus van den Koning lagen
het derde jaer der xcii Olimpiade, na gelegt te hebben : dogh zyn moeder
het ſcheppen der werrelt naer Helvicus
rekening in het jaer 3544, naer de Juliaen
ſche periode 4307 omtrent het einde des
Peloponnefiſchen oorlogs. Ctefias (g)
verhaelt dat hy XXXV. jaren geregeert
i

verbadt hem.

Cteſias (m).

Dus is het verhael van

Plutarchus verhael luit een

weinigh anders.

Kort na Darius doot

zegt hy dat Artaxerxes naer Paſargºden
gegaen is, om aldaer van de Perſiaenſche

heeft. Maer Diodorus (h) en Euſebius (1) Prieſteren tot Koning ingewydt te worden.

ſchryven hem alleen XIX. jaren toe, dat Hy zegt ook dat er ter zelver plaetſe
een tempel der krygsgodinne te zienis, die
deze ſchryveren moet men ook(k)Scaliger hy gift dat Minerva is. . De Zede dezer
vergelyken. Op hem volgde
inwydinge bragt mede dat de geen, die

meer met de waerheit overeenkomt. Met

(a) Vid. Xen. 1. II. de reb. Graec. Diod, Sicul. 1.
c. p. 388. feqq. ed. Stephan. et p. 223. ſeqq. edit.
Wechelian, Plut. invit. Alcibiad. T. c. p. 21 1. ſeq.Nep.
l. cit. etc.

ingewydt ſtont te worden, zoodra hy in:
gegaen was, zynen langen rok molt af
leggen, enaentrekken den rok, die de
oude Cyrus, eer hy aen het Ryk quam,

(5) Vid. praeter fup, alleg. auét.Thucyd. toto libro gedragen had: dan ook een klomp vygen
VIII

(...) V. Herod. l.

moſt eten, terpentyn inzwelgen, en eenen

1. c. 13 o.

beker met zure melk indrinken. Als Ar

(d) P. 11. Chron. p. 133.
(e) in voce Polydamas.

taxerxes gereedt ſtond om dit te doen,

(f) Plut. libro atti º adºias T. II. op. p. m.

heeft Tifláphernes zekeren prietter, die

486.

{}wº.
§
. . XII, pag. 3:2, et 389.
389.edit.
Steph.fleu 12c..et
edit. Steph,
55.

126.

-

Cyrus in de zeden des lants, en de Perſi
aenſche wysheit onderwezen hadt, en

-

daerom boven alle Perſen qualyk nam »
(i)}. c. p. 133.

(k) Aniniad in Euf, pag, oo.

dat
(m)
I. c. fegm.
56. Ju
C. t. 11.
().Plut.
1. c. Conf
Juſt I. V.c.
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dat men hem geen Koningh gemaekt |Als het gerucht ontſtont dat Cyrus in aen
hadt, by hem gebragt. Dezen prieſter ont togt was, bekeef Statira Pariſatis ſeggen
dekt acn den Koning, hoe dat Cyrus beſlo de dat ze dezen oorlog geſtookt hadt.
ten hadt hem in den tempel, als hy zyn Maer de Koning trok met een leger, dat Artaxer
kleedt zou uitgetrokken hebben, door uit negen hondert duizent mannen beſtont,xes op
lagen van kant te helpen. Eenigen zeggen altemael deftig ten oorlog toegeruſt, zy-#gen

dat Cyrus zelfs in den tempel vaſtgehouden nen broeder tegemoet. De veltſlagh ging#t
is. Maer zy voegen er by dat zyn moeder aen op een veld, vyf hondert ſtadien van
hem in de armen gevat, hem omhelſt, en Babilon afgelegenaenden Eufraet.De plaets
haer hair om zyn lyf geſlingert hebbende, wort Cunaxa genoemt. De troepen des Ko
met veel weenens en biddens ontſlaging nings worden door de Griexegeſlagen. Cy-De troe
-

voor hem verkregen, en bewerkt heeft, rus met zynenbroeder hantgemeen gewor-pendes
dat hy naer zyne lantvoogdye aen de zee den, quetſt hem met eenen pyl, zoodat#
zou verzonden worden.

hy van 't paard viel, en van de zynen"

Dogh Cyrus vergetende de goedtheit wechgedragen zich op eenen heuvel be
Cyrus
ſtaet naer zyns broeders, yverde meer dan te voren gaf.
Anderen zeggen dat Cyrus van den
liet Ryk. om het Ryk in zyn handen te krygen. # en zyn lyfwacht door pylen is af
Den Koning wert door Tiſſaphernes en gemaekt. Maer Cteſias, die by het ge
Pharnabazus aengedient dat zyn broeder vecht geweeſt is, beveſtigt het eerſte, en
nieuwigheden in het hooft had. Dogh dat Cyrus trots op de overwinning, en
zyn moeder Paryſatis arbeidde om allen gezeten op zyn wilt paert, genaemt Pa
argwaen uit 's Konings hart te trekken. ſacca, na het vallen der duiſterniſſe, door
Ook Cyrus ſchreef hoffelyke brieven, nu het midden der vyanden gereden, en roe
eens iets op den Koning verzoekende, en pende, wykt elendigen, eerſt van Mithri
Hy
brengt

krygsvolk
op de
been.

dan Tiſſaphernes op zyn beurt ook be dates, eenen Perſiaenſchen jongeling, in
ſchuldigende, als leefde hy met hem in zyn hooft nevens het oogh gewond, en
oneenigheit en miſtrouwen. Ondertuſ daer na van zyn paert gevallen, van ze
ſchen evenwel bragt hy een groot leger keren Caunier, een gering man, van agte
van alle kanten by een. Hy noodigde de ren gequetſt is, aen welke wonde hy zou
Lacedemoniers door brieven tot deelge geſtorven zyn. Artaſyras, een verſpie

nootſchap van dezen Krygh , ſprekende der des Konings, rydende by avontuur
daer in van zich zelven, dat hy hartiger voorby de plaets daer Cyrus den geeſt ge
was dan zyn broeder, dat hy meer wyns geven hadt, en uit de geſnedenen ver
verdragen en drinken kon dan hy:en dat zyn ſtaende dat het Cyrus was, rydt met vol
broeder op de jagt werk hadt om zich te len ren naer Artaxerxes, en geeft'er hem
paert te houden, en als hem eenige ſchrik kennis van. Hy hier na toe gevlogen ge
overquam niet op zynen troon kon bly biet Meſabates (Cteſias noemt hem Baga
ven zitten. Hy bad hen, zy zouden hem bates) den geſneden de regterhant en het
volk te hulpe zenden, beloovende dat hy hooft van den geſneuvelden, volgens ze
aen het voetvolk paerden, aen de ruite kere wet der Perſen, af te houwen. De
ren wagens, aen de eigenaers van lant Koning dus by elk willende aengezien
hoeven, dorpen, aen de bezitters van zyn voor den ombrenger van Cyrus, gaf
dorpen, ſteden, en zilver en gout niet by laſt om Mithridates, alsof hy hem het dek
het getal, maer by het gewicht geven kleedt van Cyrus paert, dat hy gevonden
zoude. (a). De Lacedemoniers meenen hadt, en den Caunier, omdat hy hem vol
de dat deze Oorlogh hun dienſtigh was , gens zyn zeggen de gewenſchte boot

beſluiten aenſtonts hulptroepen aen Cyrus ſchap van Cyrus doot gebragt hadt, ſta
te zenden, en eenen geheimen brief ſtaets telyk te beſchenken. Maer deze beide,
wyze aen Clearchus, hunnen Amirael by dwaeſſelyk zich de eere aenmatigende van
Samos, gezonden hebbende, gelaſtenze Cyrus gedoot te hebben, worden aen Pa
op haer verzoek van den Koningter Wreet
hem daer in al na te komen wat Cyrus hem

#

bevelen zoude. De Atheners zich als onkun

raffe overgegeven, en wreedelyk gepy- #

digh houdende tegen wien deze kryg ſtont

nigt. De Caunier liet ze de oogen uit-"

gevoert te worden, zenden ook krygsben booren, en geſmolten koper in d'ooren
den aen Cyrus, zoekende zyne gunſt, in druipen, tot dat hy doot was, en Mithri
dien hy quam te winnen, en zoo hy te dates door de pynigingh tuſſchen twee
kort ſchoot, quytſcheldingh van dit be ſchuiten ombrengen. Deze ſoort van ſtraf
ſtaen by Artaxerxes, alzoo ze niets opent leggen wy uit ontrent het einde van dit
lyk tegen hem ondernomen hadden. Dus hooftſtuk. Meſabates was noch ovrig, dien

trok Cyrus tegen den Koningh op, bren zy op het ſpel met den teerling opgezet
gende groote krygsbenden van verſchei zynde, van den Koning, die op geen quaedt
de volkeren: die hy van de Grieken voor dagt, gewonnen had, liet ze levende het
geld overgenomen had, waren in getal vel afſtroopen, zyn lichaem over dwars
niet veel minder dan dertien duizent man. aen drie kruiſſen, en zyne huit afzonder
(a) Vid. Plut. l. c. p. 1o3 ſeq. Conf in Apopht.
T. II. op, p. 173.

lykaen een pacl hechten. De Koningh
n

122 In
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nam dit euvel op, maer zy wiſt hem met des nagts uitgelaten wiert, om uit het pak,

boerten te ſtillen. De Grieken lict de Ko- naer haerhuistegaen,wertzedoorlageng.
ning wel toe ongeſtraft naer hun lant kcc-grepen,en haer hooft tuſſchen twee ſteenen
ren, maer evenwel Clearchus en anderen, geplet, welke ſtrafde Perſen de vergiftigen
vanTiſſäfernes door ſchoonebeloften in hun

gemeenlyk doen lyden. Artaxerxesbeledig:
verderf gelokt,opvangen, en altemael wree de hierom zyn moeder niet, noch met woor
delyk, uitgezcit Menon denTheffälier om den, noch mct werken, docndchaerallcen
brengen. Want Cteſias vertelt dat de op haer verzoek vertrekken naer Babilon,
omgebrachte van de honden en vogelen en haer toedrywende dat hy, zoo langly in
verſcheurt zyn, maer dat een bui van wint 't leven was, Babilon niet zien zou (4)
Na de nederlaegh van Cyrus heeft Ar
eenen hoop aerde op Clearchus, lyk ge
mackt heeft, en dus het zelve bedekt, waer taxerxes Pharnabazus gezonden naer alle
uit een boſch van Palmboomen gegroeit de lantvoogdyen, die aen den zeckanth
zynde die placts overſchaduwt heeft. Dog gen, om ze in zyn magt te nemen. De

die ſchryver voegt hier by dat Paryſatis te Lantvoogden dan, die het met Cyrus ge
gelyk door geſnedenen op dien tydt, toen houden hadden, vreezende voor ſtraffe,
Clearchus gedoot wiert, daer ter plaetſe ſtillen Tiſſaphernes door gezanten, en ma
palmtakken in 't velt heeft doen begraven. ken hunnen peis met hem. Tamos lant

De overige Grieken zich andere Overſten voogt van Honie, bang voor degramſchap
gekoren hebbende, Chiriſophus namclyk des Konings, zet al zynen rykdom en
die aen het hooft van hun legergaen,en Xe kinderen behalvcn cen, Sau, genocmt,in
nofon den Athener, die het zelve ſluiten ſchepen, en vluchter mede naer Pſamme
zoude, terwyl Tiflaphernes ondertufichen tichus (Euſebius zegt Pſºmmithei) dender
en de overige troepen der Perſen hen by den Koning van Egipten na Amyrtaeus.
wylen van agteren belaegden, zyn, der Maerdees ongeagt alle vrientſchap, en het
wegen onkundig, door ongebaende wc recht van gaſtvryheit, neemt hem al zynen
gen en afgebroken gebergte, voortge ſchat af, en doot hem met de zynen. De
trokken naer de ſlinke zyde van den Pon Grieken uit Aſiena Cyrusnederlaegh naer
tus Euximus, en ter naeuwer noodt te By huis gekeert zynde hadden ontdekt dat het
zanſſen,en voorts over Tracie thuis geko hart des Konings en der Perfianen aen
men. Mlaer van tienduizent mannen zyn ſchatten van gout hing, datze vorders

'er maer drie duizent en agt hondert be verſtrikt waren in weelde en vrouwemin,
dat al hun doen wyders maer opgeblazen
houden overgebleven (a).
was. De
Haet van Paryſatis nu eenen verouderden haet dra heit cn wint van
#
gende tegen Statyra, kon met geen goede Griexe ſteden ook door Aſie verſpreit,
tegen Sta
oogen acnzien de magt en het gezag, dat wanneer hun ter ooren gekomen was, dat
tira.

ãº

ze by den Koning hadt: wacrom ze haer Tiſſaphernes hunnen bodem naderde, ba
met hulpe van hare dienflmacgt Gingii of den én ſmeckten de Laccdemoniers door
Gigis, op welker trouwe zy zich verlaten gezanten, dat ze hen toch niet ten gronde
mogt, lagen leidde, en naer middelen toe van de barbaren zouden laten verdel
omzogt om haer door vergif van kant tegen. Deze zenden hier op aen Tiſſifer
helpen. Want als ze op zekeren tydtnes gezanten af, en doen hem aenzeggen
famen aen tafel zaten, cn cen Cn de zelfde dat hy de Griexe ſteden zou ongemoeit
fpys uitbekommering en vreeze nuttigden, laten. Hy egter talte Cume aen, en liep
ſneedt Paryſat is zekeren Perſiaenſchen vo- het omleggende lant af: hoewel hy om
gel, genaemt Rhynda-ei, zoo groot als een | het iġºāiëi winterfizoengenoodtzackt

ei, en van binnen geheel vet zynde, met een was het belegh op te breken. Waerom
mesje op, welkers eenezyde met vergift be- hy de geºmen voor een groote ſomme
ſtreken, en de andere zuiver was, gevende

gelts wedergevende afirok.

de vergiftigde helftaen Statyra, en nemen

ºnies zonden toen tegen de Perſen den

De Lacede

de de zuivere helft voor zich zelve. Statyra veltoverſten Thimbro, daerna ook Der

hacre helft gegeten hebbende voelde wel |cyiiidû Maer deze regtten niets noemens

haeſtgroote ſmarten en pynen,zoodat ze het waerdigs uit, ſtropende alleen, en het
ſchelmſtuk gewaer wiert, en den Koning, platte lant afloopende. Ja zelf toen de
dicallang geen goedt oog op zyne moeder legers nu elkander in 't gezicht ſtonden,
gehadt hadt» als die haer wrcedt en on miekte Dercyllidas met Pharnabazus en

verzoenlyk hart kende, in het zelve ver Tifliphernes cenbefant. Maer Artaxe:
-

º

moeden bragt. Statyra dan dus omgeko xes fielde Cononden Athener, opdeħraedt
men zynde worden de geſnedenen van Pa van Pharnabazus, die gedurende het be
vergeven,
ryftis gevangen genomen, en vreefielyk ſtant naer den Koning getrokken was, tot

Statira

gepynigt. Zy hielt Gingis langhinhaerka

Amirael over de vloot. De Lacedemoniers

mer, en weigerde haer op het bevel van den geſterkt door de krachten van Nephreus
Koningh over te geven. Doch als ze eens (Euſebius noemt hem Nephritei) Koningh
Waſl

(a) Xenoph. I. 2. de Cyri exp. l. VII. A'racétat.
Ctefias fegua, 57. feqq, 1f. Orat. Suas. II. ad Phil. (a) Vid. Plutarch. in Artax. p. 1o1o. fel:
Juſtin. I. cit.
Ctcfias fegm. 69. cts.
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van Egipten, zenden Ageſilaus hunnen zelve geheel vernielt: door welke over- De Lace
Koningh met tien duizent voetknegten, winning de Lacedemoniers het gebiet der demo
#" "T
en vierhondert ruiters naer Aſie tegen de zee verloren hebben. Zoo wierden ook de liezen
het
Perſen : daer hy Tiſſafernes na een hart meeſte ſteden, die met haer in verbont zeegebiet.
-

-

gevecht ſlaet en dwingt naer Sardes te ſtonden, door deze vloot der vyanden ge
vluchten. Diodorus zegt dat de Perſianen noodſaekt van hun af te vallen : waer
toen ter tydt twintigh duizent ruiters, en van eenige zich ontſlagen hebbende
vyftigduizent voetknechten hadden: dogh van de bezetting der Lacedemoniers
Pauſanias beweert dat hun krygsmagt zoo hunne vryheit hanthaefden, en andere
ſterk was, als noch Xerxes tegen Grie Conon aenhingen. Daer na verwoeſte
kenlant, noch Darius tegen Scythie en Conon de landen der vyanden, en her
Athenen, noch oit iemant anders tegen ſtelde de muren van Athenen, die de La
zyne vyanden hadt aengevoert. Artaxer cedemoniers te voren om verre geworpen
xes de nederlaegh der zynen verſtaen heb hadden. En dit was, zegt Juſtinus uit
bende heeft Tiſſafernes, die Nepos zegt Trohus, het lot van Athenen, dat het te
dat van den Koning af, en de Lacede voren van de Perſen verbrant, daer na
moniers toegevallen was, ter doot ver door hunne eige handen , en nu van de
oordeelt , wel meeſt op het aenhitſen Lacedemonieren verwoeſt, uit den buit
van Paryſatis, die ſeer op hem gebeten op haer behaelt weder wierde opgemaekt:
was, omdat hy den optogt van Cyrus hebbende de Atheners aldus by beurt
quaedtaerdiglyk had overgedragen, zet wiſſeling nu de genen tot bontge
tende in zyn plaets Tithrauſtes, die met nooten , die toen hunne vyanden
haet ingenomen was tegen de Lace waren , en nu tot vyanden, met wien
demoniers. Dees Ageſilaus tot een mont ze toen in een nacuwe verbinteniſſe
geſprek gelokt hebbende ſloot met hem van vrientſchap ſtonden. Maer Ti
eenen ſtilſtandt van wapenen voor een half ribazus, bevelhebber der Perſiaenſche
jaer. Ondertuſſchen reisde Conon de Athe troepen in Aſie, benydende de voor
nernaerden Koning,van wienhyter gehoor ſpoedige bedryven van Conon, gelyk
Conon

ontfangt
het be
wint des

oorlogs.

gelaaten, en rykelyk begiftigt zynde, volle Diodorus meent, of merkende dat Conon
magt verkreeg, om de Lacedemoniers ter heimelyk toeleidde om Ionie en Eolie we
zee te beoorlogen, en eenen Amptgenoot der te brengen aen de zyde der Athene
naer zyne zinlykheit te kiezen. Men voegde ren, gelyk Nepos wil, ontboodt hem by
hem ook eenen ſchatmeeſter toe, die zoo zich onder voorwending van hem naer den
veel gelts zou hebben op te ſchieten, als Co Koning te willen zenden. Maer Co
non goedt zoude vinden. Conon Pharma non was zoo dra niet by hem gekomen, Konon
bazus tot zynen Amptgenoot gekozen of hy liet hem in de gevangeniſſe zetten, gevan
9CIl,

hebbende, begeeft zich, nadat hy alles waer uit hy nochtans, zoo als Dinon zegt,ë
wel bezorgt hadt, in zee. . Artaxerxes zich heeft weten te redden. Eindelyk ge
daerenboven wel begrypende hoe deze boodt Artaxerxes, naer het verhael van
kryg moſt gevoert worden, zond Hermo Juſtinus,den Grieken vrede te maken.Dog
crates den Rhodier (Pauſanias noemt hem Diodorus en Plutarchus verhalen dat de
Timocrates) met een groote meenigte van Lacedemoniers afgemat door den oorlog,

gout naer Griekenlant, om hier mede de dien zy te gelyk met de Grieken en Per
overigheden der ſteden om te koopen, en ſen te voeren hadden, den Amirael An
de volkeren van Griekenlant tot het voe talcidas naer den Koning van Perſie ge
ren van den oorlog tegen de Lacedemo zonden hebben om den vrede te bevorde
nieren aen te hitſen. Als dus de magtig ren: en dat dees den Koning begunſtigen
ſte ſteden tegen hen aenſpanden, wert de te weeg gebragt heeft, dat de Griexe

Ageſilaus uit Aſie thuis geroepen, die, ſteden, en eilanden, die aen Aſie behoor
had het Conon niet verhoed , den den, aen hem cynsbaer zouden blyven.
Koning ganſch Aſie tot den berg Taurus Om welke reden de Koning aen Antalci
toe afhandig had gemaekt. Men zegt das een krans van bloemen, gedoopt in een
dat Ageſilaus uit Aſie trekkende , zeer koſtelyke balſem, gezonden heeft (a).
na dat hy Piſander (Diodorus noemt hem Dat deze oorlog der Perſen met de Lace
Pertarchus) tot bevelhebber over de vloot demonieren geduurt heeft van het eerſte
gelaten hadt, zou gezegt hebben, dat hy jaer der XCV Olimpiade tot het tweede

door drie duizent pylſchieters (hy meen jaer der XCVIII, waer in de gemelde
de Perſiaenſche penningen, daer een pyl vrede geſloten is, kan beſpeurt worden
ſchieter op ſtondt) van den Koning uit uit Diodorus (b).
Oo
Aſie gedreven wiert. Conon ondertuſ

Ar

ſchen en Pharnabazus hebben na het ver
(a) Vid. de his omnibusXenoph in HellenlIII. IV.

trek van Ageſilaus de vloot der Lacede V. paſſim. Diod. Sicul. 1. XIV. Nep. in Vit. Conon.
monieren by Cnidus aengetaſt, en, na et Ageſil. Plut. in Artax. Con. & Ageſil. Juſt. l.

dat ze veele ſchepen genomen, en nogh
meer in den gront geboort hadden, de

VI. Pauſ in Lacon. S. l. III. c. 9. Conf. Polyaen.
l. I. Strat.

(b) l. c. p. 416. et 452. edit. Steph, ſeup. 264, et
3 19. Wechelianae.
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Artaxer- Artaxerxes aen deze zyde van vyanden ſchatting aen den Koning van Perſie te
zes op verloſt begon nu zynen optogt tegen Eua betalen,en op zynebevelen, alseenknecht
º goras, Koning van Cyprus. Orontes, 's by zynen heer, gereedt te ſtaen. Hynam
# van Konings ſchoonzoon, had het gebiet o de voorwaerden, hoe hart zy ook waren

Cyprus, ver drie hondert duizent voetknechten. aen, en liet aen Tiribazus zeggen, dat #
Over een vloot van drie hondert roeiſche zich aen den Koning niet als een knecht
pen geboodt Tiribazus met zekeren Gaus, maer wel als een dienſtbare Koning wi
die aen zyn dochter getrout was. Eua de onderwerpen. Dit billyk verzoek
Maer Orontes,
Egiptcn, van den Vorſt van Caric, van die hem zyne glory benydde, beſchu#ra,
de Arabieren, en van Tyrus. Hy hadin digt hem door brievenby Artikers, #3#"
't geheel twee hondert roeiſchepen , zes hy de ſtad, niet door gewelt had ingeg

goras kreeg hulp van den Koning van ſtondt Tiribazus toe.

duizent ſoldaten van zyn eigen volk, en nomen, daer het nogtans in zyne magt
nog veel meer van zyne bontgenooten by was geweeſt: dat hy op zyn eigen gezag
een gezamelt. Met zyne roofſchepen, een verdragh had aengegaen met de Lace
WaCT Van
een goedt getal vaerdig demonieren: dat hy by het Orakel van
had, onderſchepte hy den lyftogt, die Apollo raedt geplecgthād,overdenoorlog

.

den Perfen toegevoert wert, en bragt daer die hy den Koning meendesente doen,ei
door te weeg, dat er een groote hongers diergelyke dingen meer. Hier op worthy Engr.
noodt in hun leger ontſtont, waer door geboeit naer den Koning gezonden. O. #
het krygswolk aen 't muiten raekte. Want rontes ondertuſſchen het opperſte gebiet
de gehuurde ſoldaten door gebrek van voerende over de troepen in Cyprus, zag
eetwaren geperſt vielen ophunne overſten dat Euagoras het beleg kloekmoedig uit.
aen, flaende eenige der zelve doot, en ſtont, en de ſoldaten vorders het gevan

vullende al het leger met een groote be gen nemen van Tiribazus euvel opnamen.
roerte. Enzywiert ter naeuwer noodt noch Wacrom hy op dezelve voorwaerden, die
eſtilt door de behendigheit derbevelheb Tiribazus begeert had, vrede met Euago
É.
zoo van het lantvolk, als van de

ras maekte, dat hy namelyk eene zekere
vloot, die zoo ſpoedig als doenlyk was ſchatting jaerlyx aen den Koning betalen,
voorraet van koorn uit Cilici deden

ko de heerſchapp
e
y over Salamis behouden,en
men.Euagoras,dien volop van koorn, gelt, als Koning het bevel des Konings van
en andere nootſaaklykheden uit Egipten Perſie zou gehoorzamen. (a),
wert toegevoert, greep de
Diodorus getuig dat Tiribazus na het

...

vloot aen, zoo als ze voorby Citium zeil voeren des oorlogs met de Caduſſers zyn
de, wel eer een ſtadt in het zuidergedeel zack voor de Koningklyke Regteren wel
te van Cyprus gelegen, en hielt in den heeft weten goedt te maken, en de be
eerſten aenval de overhant.

Maer Gaus

ſchuldiginge van Oronteste wederleggen.
en Tiribazus hunne kragten infpannende Weshalven hy door de gemeene itemmentium
Euagoras dwongen hem door de dapperheit hunner der Rechteren van de hem opgelegde be-#
geſlagen. Perſianen de vlucht te nemen
.

De Per

ſchuldigingen vrygeſproken, en #n den"

ſen dus overwinnaers geworden, zamelen Koning met grooter eerampten dan tevo
zoo wel hun lant-als zeevolk by een, en ren beſchonken is. Dog Plutarchus, een
sy belegeren de ftadt Salamis te gelyk te lant geloofwaerdig ſchryver, verhaelt dat Ti
"ë" en te water. Ondertuſſchen ging Tiriba
ribazus voor het bepleiten zyner zake in
zus de tyding der overwinning aen den Ko den oorlog tegen de Caduſierstegenwoor
ning brengen. Euagoras de zorge van dig geweeft is. Want terwyl die dingen,

het beſchermen der ſtadt aen Pythagoras waer van wy geſproken hebben, in Cyprus
gelaten hebbende, liet zich by nagt van omgingen, had de Koning zelf met drie
Salamis, naer Egipten voeren, daer hy

hondert duizent foldaten en tien duizent

by den Koning komende hem aenmaen ruiters, de Caduſiers beſtreden. Dit lant,
de, dat hy wel te denken hadt dat hy met gelegen aen de Caſpiſche poorten, in de
de Perſen eenen gemeenen oorlog voerde, aengrenzing van Medie, was ongebaent ,
en daerom al zyn kragten moft infpaní dampig, en verſteken van vruchten en
nen om zich wel te quyten. Maer uit aertgewaſſen: zoodat er niets te vinden
Egipten met veel minder gelt dan hy ge was dan appels en peeren, en andere
dagt had wederkeerende, en ziende dat de vruchten, die in de boſſchen groejen, daer
ſtadt Salamis door de vyanden ten hoogfte
dat ſtrytbare volk het lyf by houden moſt.
benaeut, en van de
der bontgenoo Daerom was in het Koninglyke legerzulk
ten verteken was, hielt hy door Gezanten een dierte in de lyftogt,dat men eenen ezels
om vrede aen. Tiribazus, die toen het kop naeulyx voor LX drachmen, dat is
oppergezag hadt, gaf tot antwoort, dat agtien gulden Hollantfch gelt, krygen
hy in geen handeling treden zou, ten zy konde. Daer heeft Tiribazus, die

hº

---

Euagoras alle de ſteden van Cyprus ver dikwyls de eerfte plaets by den Koning
liet, en te vreden met de heerſchappye
over Salamis alleen bereit ware jaerlyke (a) Vid. Diod, Sicul. l. XV. P. 459. feq. & p.
Onn

14%;
dit. Steph, fau P. 32s. feqg. & p. 3;). (ek
Wechel,
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om zyn deugt had ingehadt, en dikwyls
door zyn losheit daer van afgeworpen,
en toen ook noch veracht en gedrukt
was, den Koning en al zyn leger behou
den. Want hy trok zelf in perſoon naer
den eenen Koning van de Caduſiers, en
zond zynen zoon heimelyk naer den ande
ren. En dewyl deze twee elkanderen niet
lyden mogten, werden ze beide bedro
gen door de hoop van vrede met Artaxer
xes aen te gaen , meenende elk dat het
geſchiedde buiten weten van den anderen.
Dus een verbont met beide geſloten heb
Wakker

E
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291

treden zynde met Tachus, Koning van
Egipten, Artaxerxes den oorlogh aenge
daen.

De voornaemſte van deze waren

Ariobarzanes, Lantvoogt van Frygie :
Mauſolus Vorſt van Carie: Orontes van

Myſie: Datames van Cappadocie, en
Autophradates van Lydie. Van de Io
niers hadden zich hier ook by gevoegt de
Lyciers, de Piſiden, de Pamphiliers, en
Cilicianen: en buiten deze nog de Syriers
en Feniciers, met welke zich vereenigt
hadden byna alle de genen, die aen het
ſtrant der Aſiatiſche zee woonden, zoodat

bende voerde hy de Perſiaenſe troepen te de Perſianen op eenenzelven tydt te ſtry
rug De Koning zelf hebbende een ſchiltaen den hadden met den Koning van Egipten,

heit des

Konings.

Zynen arm, en eenen pylkoker van den met de Griexe ſteden van Aſie, met de

ſchouder afhangen, ſteeg de eerſte van Lacedemonieren en hunne bontgenooten,
zyn paert, en beklom de ſteile en bergag en met hunne wederſpannige Lantvoog
tige wegen. Waer door de ſoldaten zien den.Maer als Orontes,dien deze de ganſche
de 's Konings vlugheit, zoogaeu werden laſt van het voeren dezes krygs toevertrout
ofze vliegen konden, en elken dag eenen hadden, de afvalligen en hunne verwan
weg van meer dan twee hondert ſtadien ten aen den Koning ontdekte, is deze

afleiden. Als ze nu eindelyk aen zekere beroerte der wederſpannelingen, zonder Beroerte
Koningklyke buiten-plaets gekomen wa iets uit te voeren, verdwenen. Datames gedempt.
ren, daer ſchoone en met boomen rykelyk is , na dat hy Mithrobarzanes, zynen
verziene luſthoven, en diergaerden waren, ſchoonvader, dic van hem afvallende zich
zynde wyders het lant daer om heen ont by Artabazus, Veltoverſten van 's Konings
bloot van alle geboomte, en bevrozen troepen, voegen wilde, verſlagen hadt,

door de koude, liet hy den ſoldaten toe van Artaxerxes door lagen van kant ge
uit de luſthoven en diergaerden hout te holpen. Nečtanabus, zoon van Tachus,
halen. En als ze draelden om de ſchoon Koning van Egipten, heeft op den raedt
heit en hoogheit der boomen, vatte hy van zekeren Rheomitres, van de weder
zelf een byl in de vuiſt, en hakte den ſpannigen tot hem afgezondenzynde,zynen
ſchoonſten en grootſten om verre. De vader, die toen in Griekenlant twee hondert

reſt dit voorbeelt volgende, en hout op roeiſchepen toeruſte van den troon geſtoten.
een ſtapelende, bragt den nagt gemakke Door welken ſlag deze Vorſt verzet zich
lyk over. Evenwel verloor Artaxerxes veele niet ontzien heeft door Arabie naer Arta

dappere mannen, en byna alle depaerden, xerxes te trekken, en van hem vergiffe
eer hy weder in Perſie quam. Niettemin nis te verzoeken van al wat hy mogt mis
toonde hy toen, dat alle vadzigheit en dreven hebben.

Fgipti

Artaxerxes verklaerde

verwyftheit, niet ontſtaet, gelyk het ge hem niet alleen onſchuldig, na dat hy hem
meen gevoelen is, uit weelde en overdaet, zyn misdaden vergeven had, maer gaf hem
maer uit eene ontaerde en quade natuur, ook het volle bewint des oorlogs, tegen
de Egiptenaers verklaert, in handen. Maer Doot van
die verkeerde meeningen volgt. (a)
De oorlog,dien Artaxerxes den Egipte Artaxerxes quam te ſterven in het midden Artaxer

ſche oor- naren,onder het beleit van Pharnabazus, en der toeruſtinge van dezen oorlog, te we-xes.
liep ten in 't # jaer der CIV. Olimpiade,

# Iphicrates den Athener, aendeed,

teloos af

geloopen. vrugteloos af om

nigheit.

hunne onderlinge onee ſedert de ſcheppinge der werrelt 3588.

En ſchoon men dien daerna tot en naer de Juliaenſche Periode 4352, als

de doot des Konings toe met verſcheide hy drie en veertig jaren (geen veertig,
kanſſen vervolgde, kon men echter Egipten gelyk Enſebius qualyk ſtelt) het Ryk ge
niet weder krygen. (b). Voorts heeft Arta regeert hadt. (c).

En hier zeker doolt

Xerxes de Grieken, die zich zelven onder Plutarchus, die in het Leven van Arto

ling met inwendigen oorlog afmatten xerxes ſtelt dat hy in het XCIV. jaer
door driemael vrede te maken, met el zyns ouderdoms, en in het LXII. jaer
kanderen verzoent, blyvende de Theba zyns Ryx der werrelt overleden is.
Opſtant nen alleen van dezen peis uitgeſloten. Ook
Wyders ſcheen Artaxerxes in het begin Zyn
eeniger hebben ontrent het derde jaer der CIII, als zyns gebiets zagt van aert te zyn, en zy
Lant
nen grootvader, naer wien hy genoemt
voogden. Euſebius, of der CIV Olimpiade, als Dio
dorus wil, eenige Lantvoogden nieuwe was, te willen navolgen. Want hy gaf
beroerten aengevangen, en in verbont ge gemakkelyk toegang, aen yder een, en
beloonde de genen, die het verdienden,
rykelyk met eerampten. Van de ſtraffen
(a) Vid. Plutarch. 1. c. p. m. 1o23. ſeq.
Oo 2
Weer
(5) Vid. Diod. Sic. l. XV. p. 478, & paſſim ſeqq.
edit. Steph. S. p. 357. ſeqq. edit. Wechel. Conf. () Vid. Diod. Sic. p. 504. 5o 3.5o6. edit. Steph,
Plutarch. in Artoxerxe T. c. pag. 1o25. Nep. in ſeu p. 397. ſeqq. ad p uſque 4o 1. Wechel. Comf.
Iphicr.

Scal. Anim. ad Euſeb. p. 1 15.
*
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Z#e
In het geven|ry of ontrou, maer alleen zyne bedeeſt
miltheit. weerde hy alle ſmaedt af.

toonde hy zich vrolyk en goedertieren , heit en vadzigheit ten toon ſtellen. Waer
in het ontfangen van eenigen dank blyde om hy hem opleidde een naekte hoer, die

en vriendelyk. Geen gift aen hem ge
daen was zoo kleen, of hy ontfingze met
uitbundige dankbaerheit. Als zeker man,
genaemt Omiſes, hem eenen Granaetap

ſchrylings op zyn hals zat, eenen dagh
langh rondom de markt te dragen. Ee

nen anderen, die gelogen hadt dat hy
twee vyanden had omgebragt, liet hy de

pel van ongemeene grootte op zekeren tydt tong met drie naelden doorbooren.
aenboodt; By de Zon, zeide hy, deze

Evenwel gaet hem na dat hy deze

man zou zelf een ſtadt, als ze hem toe deugden zyner jeugt, toen hy ouder ge

betrout was, van kleen groot maken. worden was, in ondeugden verwiſſelt
Aen zekeren armen man, die ziende dat heeft. Want zich overgevende aen de zyn qua
de een en d'anderden Koning iets ſchonk, ledigheit, waer uit niet zelden quade luſ- de minne

en zoo ſchielyk niets gereedt kunnende ten geboren worden, verſlingerde hy opluſt.
vinden om ook zynen plicht hier in zyn eige dochter Atoſſa, bedekkende even
waer te nemen, hem een hant vol waters

zoo veel hy konde deze luſt voor zyn

uit de voorbyſtroomende rivier geſchept moeder Paryſatis, met welke hy verzoent
aenboodt, liet hy een goude drinkſchael, was, ſchoon, als eenigen meenen, reedts
met duizent Daricuſſen, dat is omtrent, een bedekte liefdehandel tuſſchen hem en

naer ons gelt gerekent 6ooo gulden, geven. de maegt was. Paryſatis, een overſnoodt
Als hy na den ſlag gehouden met zy wyf , gewoon zynde te zeggen dat die

nen broeder Cyrus grooten dorſt hadt, met den Koning ſpreken wilde, zyde, dat
wert hem ondeugent en ſtinkend water, is zagte woorden, te gebruiken hadt, de
door den Geſneden Satibarzanes, die dat ſnofwech hebbende van de heimelyke min
van zekeren Caunier in een vuilen lederen

des Konings, en hem zoekende meer aen

emmer,daer vier pinten in gingen gekregen zich te verbinden, begon meer werk te
hadde, aengebragt, dat hy ganſch en gaer maken van Atoſſa dan te voren, en hare
uitdronk. En als de Geſneden hem vraeg ſchoonheit en zeden by Artaxerxes ten
de, of het hem zeer tegengeſtaen hadt, hemel te verheffen. Eindelyk riedt ze
zwoer hy by de Goden, dat hem noit hem, dat hy zonder agt te geven op de
wyn, noch het lekkerſte en klaerſte wa wetten der Grieken, haer tot zyn wetti
ter beter geſmaekt hadt. Waerom hy ge vrou zou maken , hem vertoonende
wenſchte, zoo hy dien man niet mogt dat hy den Perſen van Godt gegeven was,
vinden, door wiens toedoen hem dit te om hun te ſtrekken tot een richtſnoer,
beurt gevallen was, dat Godt hem mogt waer mede zy, even als naer een wet,

ryk en gelukkigh maken. Deze ook nader zouden afmeten wat eerlyk, en wat on
hand gevonden hebbende, verhefte hy uit eerlyk was. Men zegt dan dat hy Atoſſa
zynen lagen tot eenen doorluchtigen ſtaet. ten huwlyk nam, en niet langh daerna
Als Tiribazus hem eens op de jagt toonde ook zyne andere dogter Ameſtris, te vo

dat zyn rok geſcheurt was, vraegde hy ren aen Tiribazus verlooft. Men verhaelt
hem, wat nu te doen ſtondt. En als deze daer dat hy Atoſſa zoo zeer bemint heeft, dat
op gezegt hadt, Trekgy eenen anderen aen, als haer lichaem door melactsheit was af

Quink

ſlagh.

geweidt, zonder zich daer eenigſzins aen
te ſtooten, met zyne handen de aerde ge
raekt, en Juno ootmoedigh voor haerge
beden heeft, en zyne Lantvoogden en
vrienden op zyn bevel zoo veele geſchen

en geef my den uwen, gaf hy hem zynen
rok met byvoeging dezer woorden: Tiri
bazus, ik geef hem u, maer verbiede u hem
te dragen. En als Tiribazus deze woor
den in den wint ſlaende den rok aen ge
getrokken,en zich met gouten juweelen op
zyn wyfs opgetoit hadt, en alle menſchen
morden dat hem zulx niet voegde, zeide
de Koning, die er zich niet aen ſtiet, al
lachende : Tiribazus, ik laet u toe juwelen
te dragen als een vrou, en dat kleedt als ee

en het koningklyk paleis lagen, met gout,
zilver, purper, en paerden vervult waren.
Dat hy ook zich in het hooft brengende dat
zyn gezagh begon af te nemen om zynen

men zot.

wederſpoet, en ongelukkigen uitſlag zyner

En niet alleen was Artaxerxes

Zyn

zoo vriendelyk en ſpraekzaem, maer ge
# boodt ook zyne Gemalin Statyra het be
hangſel van de koets of wagen op te ſchui
ven,op dat yder, die wilde,haeronder wege
ſpraek

ken aen de Godinne gezonden hebben,
dat zeſtien ſtadien, die tuſſchen de kerk

wapenen, ſchalk ook op de Grooten be
gon te krygen, en veele der zelve uit ver

bolgenheit, en nogh meer uit vreeze ge
doot heeft. En dus verkeerde de vrees-zyne ge

zou kunnen aenſpreken. Hy was ook agtigheit in geweldenary, daer hy te vo- weldena
zeer gematigt in het ſtraffen der ſchuldi ren zonder argwaen, vreedzaem, zacht-'9'

#gen.
Want zekeren Medier, genaemt moedigh, en den naem van eenen wy
heit in het
vorſt waerdigh
ſtraffen. Arbaces, die in het gevecht tot zynen zen en voorzichtigen

broeder Cyrus overgeloopen, en na zyn

was. (a).

Uit
doot weder tot den Koning gekomen
(a)
Vid.
Plut.
in
Vit,
ejus
T.
I.
op.
p.
m.
1o
13.
was, wilde hy geen ſtraffe doen lyden, Io 17. 1923.ſeq. Idem in Apopht.T. II. op p. 173. ſeq.
die een merkteken mogt zyn van verrade Conf. Scalig Anim, in Euſ. p. m. 115.
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Uit zyne byzitten, die naer Plutarchus iets tegen hare neigingh te beſtaen. Maer
(a) getuigeniſſe drie hondert en zeſtigh in|als Aſpaſia hier op ontboden buiten 's Ko
getal waren, heeft hy hondert en vyftien|nings verwachtinge Darius had uitgeko
zyn zo- zoonen, dogh uit zyn wettigh huwelyk|ren, gaf hy haer wel aen hem over uit
men
niet meer dan drie voortgebragt , Darius|nootzakelykheit der wet, maer niet lang
namelyk, Ariarates, dien Plutarchus A-|daer na, op dat zy haer leven buiten den
riaſpes noemt, en Ochus, die de jongſte echt zou over brengen, maekte hy haer
Zyn . geweeſt is (b). Artaxerxes een man op Prieſterin van Diana, die te Ecbatana ge
# zyn dagen geworden zynde, heeft, als viert wort, gelyk Plutarchus verhaelt, of,

# hy merkte dat zyne zoonen by hunne|dat waerſchynlyker is, van de Zonne,
denerf vrienden en de Grooten over het Ryk|gelyk Juſtinus zegt : meenende dat hy
genaem begonnen twiſtigh te worden , zyn dus geene ſcherpe, maer matige en boerti
de**)* zinnen met alle voorzichtigheit te |ge wraek over zynen zoon nam. Men
werkegeleit om alle krakkeelendienazyn zegt dat Darius hier door verbittert eerſt
doot deswegen mogten opkomen, wech in ſcheldwoorden tegen zynen vader uit- vloek
Ochus

te nemen. Want Ochus, die men zegt gevaren is : en kort daer aen van Tiriba-verwant

# dat heftigh van aert was, hebbende in zus, dien men voorheen valſchelyk met #
'het hof niet weinig gunſtelingen, vooral de hoop van het huwelyk van Ameſtrisſiºn:
Atoſſa, die hem by zynen vader voor- |gepaeit, en daer na uitgelacchen hadt,

droegh, arbeidde zeer om de keure op verder aengeſtookt eenenaenſlag geſmeedt
zich te doen vallen. Want hy kreegh heeft om den Koning van kant te helpen,
haer op zyn zyde door de hoop, die hy|daer hy godloos genoegh geweeſt
haer gaf niet alleen van haer te zullen zou zyn, zoo hy voor zich zelven alleen
trouwen, maer ook na zyns vaders doot zulk eenen vadermoort bedacht hadt, en

deelgenoot van de Koningklyke magt te |nu zoo veel te godloozer was, dat hy

maeken. De faem gewaegt ook, gelyk vyftigh van zyne broeders, hier toe over
Plutarchus zegt, dat hy heimelyk zelf bygehaelt, mede aen vadermoort ſchul
zyns vaders leven met haerboeleerde Maer |digh maekte. Een wondere zaek
Artaxerxes agtende billyk te zyn dat hy |voorwaer, dat in zoo groot een volk zulk

het Ryk naliet op die wyze als hy het een vloekverwantſchap heeft kunnen aen
Darius gekregen hadt, heeft Darius, die ouder gegaen, en nog wonderlyker dat de va
tot erfgº was, en reedts vyftigh jaren hadt, om |dermoort zoo geheim heeft kunnen ge

# Ochus alle hoop af te ſnyden,
#

tegen de houden worden, dat ook onder alle die vyf
gewoonte der Perſen, by welke de Ko-tigh kinderen niemant gevonden is, die
ningklyke waerdigheit niet dan door de zich of door de vaderlyke majeſteit, of

doot op eenen anderen overgaet, uit toe- door eerbiedigheit tegenzyne hooge jaren,

gevenheit tot Koning verklaert, en hem als mede zyne toegevenheit heeft laten af
toegelatenden ſpitſenhoedt en het Koning-|brengen van zulk eene onmenſchelykheit.
lyk merkteken, te dragen, oordeelende|Zeker hoe is het te begrypen dat de
aen zich zelven niet te benemen , dat hynaem van Vader by zoo veele zoonen
zynen zoon overgaf, en zuiverder vrugtzoo ongeagt is geweeſt, dat die hem be
uit zyne voorttelinge te zullen ſcheppen, |laegt hebben, daer ze veel meer hem veilig
indien hy de merktekens zyner majeſteit hadden moeten maken tegenzynevyanden,
in zynen zoon quam te zien, gelyk Juſti-|en dat hy minder gevaer by zyne vyanden, maer ont
nus ſpreekt. Daer was een wet by de|dan byzyne eige kinderen geloopen heeft? dekt.
Perſianen, dat die voor Koningh ver-|De ſamenzwering wert den Koning ont
klaert was, eenig geſchenk moſt verzoe-dekt door eenen Geſneden, dien al de handel
ken, en de geen, die de verklaringe ge-desaenſlags bekent was,en die met een meld
daen hadt, dat geven moſt, indien de|de dat de moorders beſloten hadden des

verzochte zaek maer in zyne magt ſtondt.|nagts in 's Konings kamer te vallen, en
Eiſch van Hierom verzogt Darius voor zich Aſpaſia, hem in zynen ſlaep af te maken. Wes
Darius geboortigh van Phocis uit Ionie, eertyts |halven hy een gat zoo groot als een deur
byzit van Cyrus den tweeden, en nu van in den muur deedt maken, en met tapy

zynen vader. Dit nam Artaxerxes euvel ten bedekken.

Als hy nu gezien had

op. Want de Perſianen, gelyk Plutar- dat de moorders op het gezette uur aen

chus zegt, vallen zeer minyverigh, zoo |quamen, ſchoof hy ſchielyk de tapyten
dat niet alleen de geen, die des Konings op, en worp zich in een binnenkamer,
byzit aenſpreekt of aenraekt, maer ook waer van hy de deur met een groot ge

die te dicht voorby de wagens rydt, daer |roep toeſmeet dat het rammelde. De vloek
ze op zitten, met de doot geſtraft wort. |verwanten ziende dat ze verraden waren,

De Koning dan zyn misnoegen verbergen-|ſtellen het, zoo hart als zy mogten, op een

de gaf zynen zoon tot antwoort: Dat Aſ-loopen. Tiribazus maekte veele der Ko
paſia vry was, dat hyze nemen konde|ningklyke lyfwachten, die hem vatten
met haren wil, maer zich wachten moſt van wilden, af, maer wert evenwel met
(a) In Artax. T. l. op. p. 1o25.
(b) Juſt. l. X. cap. I.

moeite door een

#

Van Verre

o 3

geſche:
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dat hy'er af ſtorf. Men gaf aen Darius
Darius
# Koningkiyke Regters, die hem met ge-XI. OCHUS, ook ARTAXERXES
meene ſtemmen ter doot verwezen. Men

genoemt.

zegt dat de ſcherprechter Darius gezien
hcbbende van verbaeſtheit in 't eerſt te

Deze zynen vader in het Ryk vogen-Oče
rugh week, maer op het dreigen der de nam den nacm van Artaxerxe en.

Rechteren hem met eene hant by 't haer Want dewyl Artaxerxes het Ryk vrome
gegrepen, dus tegen den gront gewor lyk beheerlcht, en veel werk van den
pen, en met cen ſcheermes den hals af vrede gemackt hadt, ook gelukkighin
geſneden heeft. Anderen verhalen dat zyne bedryven geweeſt was, hebben de

het vonnis in tegenwoordigheit des Ko Perſen gewilt, dat de Koningen, die m
nings gevelt is, en Darius door bewyzen hem quamen, naer hem zouden genoemt
overtuigt met zyn acngezicht tegen den worden. (a) Abul Pharajus zegt dat hy
gront gevallen is, en dus den Koning oot daeren boven Aſudah, dat is de Zwarte

moedig om vergiffenis gebeden heeft: en genoemt is.

Ik weet niet dat de naem

dat dees uit verbolgenheit opgerezen denzyner Gemalinne by eenigen Schryverge
ſmekenden met uitgetogen

zwaerde heeft melt wort: dogh Curtius (b) verhaelt dat
omgebragt: dat hy dit verricht hebbende Alexander Koning van Macedonie drie
in zyn paleis gekomen is, en de Zonne zyner dogteren, nogh maeghden, in de

heeft aengebeden, en gezegt : Gaet vrolyk legerplacts der Perfen, na den lagh by
heen, o Perſianen, en bootſchapt anderen, dat Granicus, onder de vrouwen van Darius
deGroote Oromazes de booſwichten, die verfoei-gevangen genomen heeft. Jacobus Ca

lyke aenſlagen geſmeedt hadden, geſtraft heeft. |pellus, en uit hem Samſon (c) zyn van
98us. Hier na fchepte Ochus weder nieuwen gevoelen dat Ether de vrou van dezen

*

moedt: maer hy fcheen tot

º

te zullen hebben Ariarates, of Ariaſpes, Ochoſuerus of Achaſitrus genaemt is. De

zucht.

en Arſames. Den cerſten wilden de Per-ze giſſing komt my niet ongerymt voor
ſen tot Koning hebben om zyne zagt-Want de vrouwen der eerſte Perſiaenſche
moedigheit, opregtigheit en beleeftheit. Koningen zyn van ons onder elken Ko

tegenttrevers Ochus , en hy zelf in de Perfilöhe tale

Deze in tegendeel was een hartigh man,ningh genoemt, waer van geene zoo in
en ſchoon uit een byzit gewonnen, den geſlacht, als in zeden den perſoon van
vader zeer aengenaem. Hier op vertelt Eſther verbeelt, om niet te zeggen dat
men dat Ochus eenige Geſnedenen ende omſtandigheden in het boek van Es

vrienden heeft opgemaekt, die aen Araſ- ther ter neder geſtelt op haer (laen. De
pes ſomtyts eenige dreigementen en harde Joden zelfs bekennen dat de Hiſtori van
Liſt van woorden zyns vaders zouden overbrengen,
hem hier en hem heimelyk in 't hooft ſteken, dat
de Koning beſloten hadt hem wreedelyk
gewend. en ſmadelyk om het leven te brengen.
Deze dingen hem dus van dag tot dag
tO€ aen

Eſther onder de boeken des Ouden Ver
bonts na Nehemia, en dus op de leſte

plaets moet geſtelt worden. En dat Ne
hemiaszyne hiſtori gebragt heeft tot de
lactfte tyden van Darius den Baffaert, kan

als geheimen geopenbaert, hadden hem zelf hier uit beſloten worden, dat Joſefus
zoo verbaeft en wanhopig gemackt, dat
hy zich zelven door het innemen van ve
nyn ombracht. Wyders wort Ochus
gezegt Arſames te hebben doen om
brengen door Harpates den zoon van

(d) getuigt dat die Sannabullat, over wien

hy (e) klaegt, van Darius Codomannus af,
en Alexander van Macedonie toegevallen
is , en onder hem de wapens gedragen

heeft. Hieruit volgt, bedriegh ik my

Tiribazus, Zynde daer na Artaxerxes van niet, dat de Hiſtori van Eſther of onder
droefheit geſtorven. (a)
Artaxerxes den Gedagtigen, of onder Ar

Euſebius (b) is van gevoelen dat Arta taxerxes Ochus voorgevallen is. Dat die
xerxes de Gedagtige is gewecft die Aha eerſte zyn vrou zou verſtooten hebben,

wort nérgens, als gezeg is, geeºn. En
ſtemt Abul Pharajus. (c). Maer het geen van Ochus huwelyk hebben de heidenſche
ſuerus, de man van Eſther.

En met hem

men in het boek van Eſther leeſt wegens ſchryvers niets ter werrelt nagelaten, zoo
de Koninginne Vaſthi, komt geenſins o dat daer uit te regt is te beſluiten, dat Zy
ver een met de Koninginne Statira, ge van alle de dingen, die in het binnenfte
malinne van Artaxerxes, dewyl men ner van Perfie ten tyde dezes Konings zyn

gens leeſt dat zy van haren Gemael ver voorgevallen, onkundigh zyn geweeſt,
*

ſtooten is, en in tegendeel alle geloof en dat Ochus Vaſthi verſtooten hebben
waerdige ſchryvers getuigen dat de Ko de de man van Eſther geweeſt is, voor
ning haer tot het einde haeres levens toe namclyk dewyl men van de
et
hartclyk bemint heeft. Derhalvenſtaet

s;

naer eenen anderen Ahaſuerus te zoeken.

Nu volgt

|

(a) Vid. Plut in Artax. ſub fin. Juſtin, I. c.
(b) P. I. Chr. p. 3 3. et P. II, p. 1 34.
(c) Dyn..cit..pag 88, text, Arab. et p. 37. vert Latin.

(a) Diod. Sic. l. c. p. 5o6. ed. Steph. ſeu p. 4cc.
Wechelian.

(b) I. III. cap. 3 §.
(c) P, c. Chron. Cath. fub A. M, 3644.
(d) \. X1. c. 3.
(e) c. 4, et 6.
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der eerſte Koningen, en hunne afkomſt nes had eenen broeder genaemt Jeſua. De
kenniſſe genoegh heeft. Daerenboven zen had Bagoſes als zynde zyn vrient
blykt uit het boek van Eſther dat Aha belooft het Hooge Prieſterſchap te zul
ſuerus heftigh enoploopende van aert was. len geven. Jeſua hier op zich verlatende
Het zelve verhaelt Plutarchus van Ochus had toen de ſtoutheid van vrymoediger
of dezen Artaxerxes.

In het zelve boek

met zynen broeder in den tempel te krak-Broeder:
I11OOIt 1n
wort verhaelt dat Ahaſuerus zyne overſten keelen, waer door hy die zoo boos maekte, den Jood
of Landvoogden ter maeltydt onthaelt dat hy van hem in toorn doorſtoken wierd • ſchen
heeft. En uit Iſokrates (f) blykt dat Dit was zeker een groot ſchelmſtuk, vooral tempel
-

Ochus in den aenvangh zyns Ryx het zel dewyl het begaen wert van eenen Prieſ-gepleegt
we gedaen heeft. Zoodat ik ſchier van ter, waer van men noit wedergade ge
gevoelen zou # dat de hiſtori van Eſ
ther tot de tyden van Ochus behoort,
Maeryder hebbe hier zyn oordeel vry.
Wyders verhaelt Juſtinus (b) dat Ochus
zyn gebiedt van dootſlagen heeft aenge

van O
chus.

ergens in de werrelt zyn , gelyk Joſe
phus wel aenmerkt. Hy beweert ook

dat Godt, die zulk een ſchendig ſtuk niet
ongeſtraft wilde laten, toegelaten heeft,
ne ſamenzwering, als tegen zynen vader dat het Joodſche volk zyn vryheit ver
gebeurt was, vervulde hy het hof met den loor, en de tempel van de Perſenontwydt

vangen.
Bloedige
regering

hoort heeft noch onder Grieken, noch
onder Barbaren, noch wat voor volkeren

Want vreezende voor zulk ee

moort der vorſten, zonder eenigh inzicht wert. Want men zegt dat Bagoſes ver
te hebben of voor bloedt, of voor kun nomen hebbende dat de Hooge Prieſter

ne, of voor jaren : op dat hy dus, ver zynen eigen broeder in den tempel ge
moordende zynebloetverwanten, niet on-|doot hadt, uitgeroepen heeft: o booswigten, Enge

ſchuldiger dan zyne broederen, de va-|hebt gy eenen moort in den tempel durven be-ſtraft,
dermoorders, zoude gevonden worden. |dryven ! En als hy hier op in den tempel
Maer of men juiſt alles, wat van dezen willende gaen tegengehouden wert, Hoe,
Koning door Juſtinus, en de Griexe zeide hy, meent gy dat ik onreiner ben, dan
ſchryveren, vyanden van den Perſſchenhº lyk, dat in den tempel legt ? Na welke
naem, verhaelt wort, zou moeten geloo-woorden hy'er in tradt, en by deze ge
ven, en of niet die luiden, die hier te legenheit zeven jaren langh ſtraffe over
boek geſtelt worden als onſchuldigh ter dezen moort vorderde. Want als men
doodt gebracht,medeſchuldigzyn geweeſt alle dagen twee lammeren voor eene offer
aen de ſamenzwering tegen Ochus va hande ſlachtte, geboodt Bagoſes voor elk
der, zou men naderdienen te onderzoeken. lam vyftigh drachmen dat is, vyftien Hol
Juſtinus (c) verhaeltook dat Ochus daer

zyn Ryk als gezuivert hebbende den Ca
duſiers den oorlogh heeft aengedaen. Van
den zelven oorlog maekt mede Diodorus
ewag. (d). Zy beide verhalen dat Darius
# zekeren man uit het getal

# gulden op te brengen, dat alle ja
ren zeſtig Attiſche talenten uitmaekt.

In het derde jaer zyns Koningkryx,
het tweede der CV. Olimpiade, het 3591
na de ſcheppinge der werrelt, en het 4355
naer de Juliaenſche Periode, volgens de

der vyanden, fors van moedt en kragten, rekening van Helvicus, en den regel van
die iemant uit de Perſianen, die het hart Euſebius, heeft Ochus Koning der Per

had om tegen hem te vechten, voor de ſen eenen ſtam van Joden, die hy gevan
kling vorderde,omgebragt heeft,en daerom gen hadt, naer Hyrcanie en Medie over
van den Koningh ſtatelyk beſchonken is, gebragt, en dien nedergeſtelt aen de Caſ
en dus den eerſten roem van dapperheit piſche zee, daer men meent dat dezelve

onder de Perſen wechgedragen heeft. Juſ gebleven is tot de tyden van Oroſius toe,
tinus voegt'er by dat dezelve daerna Lant nemende zeer toe in wasdom van geſlacht,
voogt van Armenie geworden is.
en ſtaende om van daer t'eeniger tydt uit
Daer wort verhaelt dat den Joden on te barſten. (a). Scaliger en anderen hou

der dezen Koning het betalen van ſchat den het daer voor dat deze Joden uit die
Schatting
den Jo

ting opgelegt is.

Joſephus (e) vertelt overblyfſelen, die volgens de beſchryvin

den opge dat de zaek zich dus
legt.
Na het overlyden van

toegedragen heeft.
Eliaſibus den Hoo
, bekleedde zyn zoon Jojada
et Prieſterſchap door erfrecht, wien ook
geſtorven zynde in dat ampt opvolgde

#

ge van (b) Jeremias naer Egipten tot den

Koning Vaphres of Farao Hophra,
gelyk (c)Jeremias hem noemt, na de ver
woeſtinge van Jeruſalem, gevlucht waren,

voortgeteelt zyn. En deze heeft de brief
Joannes. Dees was oirzaek dat Bagoſes, der Jeruſalemſche Kerkvergadering Zonen

Veltoverſte van Artaxerxes den tempel van de overbrengingenaer Medie genoemt.
ontheiligde, en de Joden met ſchattingen (d).

bezwaerde. En dit ging dus toe. Joan

In

(a) Or. II. ad Phil.
(b)l. c. cap. 3.

(a) c.Vid.
p. Oroſ. l. III. Hiſt. adv. Pag.
cap. 77.
(b)
##
g: cap.

(c) eod. c. c.

(c) c. XLIV. Y. ultimo.
(d) Vid. Scalig. p. 82. et 115.ſeq. Anim. in Euſeb. et

(d) l. XVII. pag. 565. ed. Steph.ſeu. p. 49o, ſeq.
Wechel.

() lib. xi. c. 7.

l. III. Can. Iſag. Epoch. 59. P. 288. Conf. Calviſ in
op. Chron. ſub A. M. 3594.

-
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heeft Artabazus, Veltoverſte van Arta zogt op Idrieus, Vorſt van Carie, een
xerxes den Gedagtigen in den Egipti vrient en bontgenoot der Perſen, dat hy
ſchen oorlogh, en zyn Amirael in den wraek wilde nemen over de Cipriers.Waer
oorlogh van Cyprus, die van den Koning op deze inderyl veertigh roeiſchepen met

Ochus was afgevallen, kloeken weder agt duizent gehuurde ſoldaten vervaardig
ſtant geboden acn de Koninglyke Lant de, zendende die naer het eilant, met
voogden, die tegen hem gezonden wa laſt om het platte lant af te loopen, en de
ren, en dat door den byſtant van Chares, ſtadt Salamis onder het beleit van Focion

º

Overſten der Athcneren. En als deze daer

den Athener en Euagoras te belegeren.

van daen getogen was heeft Pharnabazus de Ondertuſſchen worden de Lantvoogt van
Thcbanen gedrongen tot hem by te ſtaen. Syrie en Mazaeus, Regeerder van Cill
Van deze dan vyf duizent gewapende cie, die de Feniciers aengrepen, van Men
mannen gekregen hebbende, heeft hy de tor Veltovcrſten der Sidoniers, die van

Koninglyke Veltower(ten in twee groote de Egiptenaren vier duizent Griexe ſol
veltſlagen geſlagen. Des niettemin heeft

daten onder hunnen bevelhebber Ten

de Koning Ochus een jaer daer aen, te nes van Rhodus ontfangen hadt, op de
weten in het tweede jaerder CVII.Olim
piade, den Thebanen door den oorlogh
van Focis vermoeit, en door de groote koſ
ten, die ze gedaen hadden, tot behoef
tigheit gebragt, de hant geboden. Want
alsze door Gezanten op hem verzogten
dat hy hunne (tadt eenige fomme gelts
wilde ſchieten, heeft hy hun acnſtonts
driehondert talenten geſchonken. (a)

-

vlugt en uit Fenicie gedreven. Maer
als de Koning van Babylon met een
groot leger naer Fenicie trok, beloofde
hem Mentor, die zekeren Theſſalio, den

trouſten zyner dienaren, aen hem zond,
dat hy hem de ſtadt zou overgeven, enzym
uiterſte beſt doen om Egipten, waer van
hy alle de geweſten wel kende, onder te
brengen. De Koning verblydt door de
In het zelve jaer heeft hy den oorlogh, ze tydinge beloofde dat hy niet alleen de
Egipt ſcheal te voren van zynen vader begonnen, en miſdaet des afvals aen Mentor vergeven,
oorlogh van hem zelf in de voorgaende jaren door maer hem daerenboven rykelyk beloonen
" zyne veltoverſten gevoert tegen de Egip zoude. Maer als Mentors dienaer hier op
tenaren vernieur, die , gelyk gezegt is, begeerde dat de Koningh dit by hanttas
van de Perſen waren afgevallen. Want tinge belooven zoude, als tot merkteken
de Feniciers en onder deze voor al de Si van trouwe, geboodt de Koning hierover
doniers, van de Koninglyke Lantvoogden vergramt hem te onthalzen. Maer toen

|

º

en Gezanten in het uitvoeren van 't geen deze elendige nu ſtopt ter ſtraffe geleit te

hun belaſt was trots en ſmadelyk gehan worden, zeide hy, de Koningh hadt zy
delt, begonnen te denken op eenen afval, nen zin te volgen: maer Mentor ziende
cn hadden reedts ecn vcrbont acngegaen dat men hem geen woort hiel zou ook in
met Nectanebus, Koning van Egipten, gebreke blyven van te doen, dat hy bc
die toen met de Perſianen in oorlogh was. looft hadt.

Waer op de Koningh van

Ook volgden eenige Koningen van negen befluit veranderende den diennergeboodtre

-

befaemde ſteden van Cyprus, die onder ontſlaen, en hem de regterhand gaf, dat
t

zekerſte waerteken van trouwe by de
het
gebiet
der Perſen
ſtonden,
dit exem
pel der
Feniciers,
vielen
den Koning
af, het
Perfen is. De dienaer te Sidon wederge
en zich ten oorlogh toegeruſt hebbende keert gaf aen Mentor, buiten weten der
matigden zich volle heerſchappy aen. Uit burgerye , keniſſe wat er gebeurt was.

=

de Feniciers hebben de Sidoniers trots op
º

De Koningh Ochus ondertuſſchen bege

hunnen rykdom (want hunne burgers righ om Egiptent onder te brengen, dat
hadden met de Koopmanſchap ſchatten hy tot nogh toe vergeefs bezocht hadt,
zond aen de grootſte ſteden van Grieken

gewonnen) een groot getal van roeiſche

pen, en uitheemfche ſoldaten vervacrdigt lant gezanten om hulptroepen van haer te
erlangen. Die van Athenen en Lacede
hebbende, de eerſte vyandelykheit be
onnen.

Voor eerſt hebben ze het Ko

mon gaven hem tot antwoort, dat ze wel
ningklyk Paradys (door welk woort in de vrientſchap met de Perſen wilden onder
Perſiſche tale een tuin of warande bete houden, maer in geenen ſtaet waren van
kent wort) daer de Perſiaenſche Konin- hen te helpen. Maer de Thebanen ver

gengewoon waren hun verblyfte neemen, ſchaften duizent zwaer gewapende ſolda
door het uitrojen der boomen verwoeſt. ten onder hunnen overſten Lacrates, en

Hier na ſtaken ze het hooimagazyn 2, van de Argiven drie duizent ſtaende onder het
de Lantvoogden opgeregt tot voedel derbevel van Nicolratus, die Herkules wil
pacrilen, in brant, en cindelyk ſleepten-|lende nabootſen een leeushuit, en kmods
ze de Perfen, van wien zy beledigt wa- in 't gevecht gewoon was te gebruiken,
ren, ter ſtraffe. De Koning Artaxerxes en dien de Koningh met name verzocht
hadt.

De Grieken, die de zeeſteden

(a) Vid. Diod Sic. p. 327. ſeq. col pag ss 1.
cdit. Steph. ſeu p. 433. ſeq. et 438. Wechelianae. van Aſie bewoonden, zonden ook volk
tº
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Krygs

te hulp, zoodat er van de Griexe troepen, en door de dapperheit van Lacrates, O
als men ze ſamen rekende, tien duizend verſten der Thebanen, en Nicoſtratus,
mannen waren. De Sidoniers, terwyl Bevelhebber der Atheenſche troepen, in- Eninge

ruſting

Ochus draelt, hadden zich verzien van genomen.

-

SO

Lacrates had den Grieken, nomen.

der Sido
nieren.

Zy wor
den ver

ſchalkt.

krygsruſting, van ſterkten, van overvloedt die het ſlot van Peluſium verdedigden,
van bedrevene ſoldaten, van hondert roei met eede belooft dat ze, als ze het over
ſchepen van drie en vyf ryen. Maer gaven, met alle hunne goederen naer
Mentor nam Tennes, overſten der ſolda Griekenlant gevoert zouden worden.Maer
ten uit Egipten geworven, mede in het ge als de ſoldaten van Bagoas van den Koning
nootſchap des verraets aen, en hem in de gezonden om de ſtadt in bezit te nemen den

ſtadt gelaten hebbende om aen zekere Grieken, die uitquamen, veele goederen,
ſtreek de wacht te houden, en het ver die ze met zich droegen, ontroofden, heeft

raedt voort te zetten, ging met vyfhon
dert ſoldaten, en hondert burgeren van
den eerſten adel ter ſtadt uit, en trok, on
der de ſchyn als of hy naer de ſtaetsver

Lacrates, van regtvaerdige gramſchap
ontſteken de Perſen op de vlucht gedre
ven, en eenigen van hun nedergevelt heb

bende, de Grieken, die tegen zyn ge

gadering der Fenicieren gaen wilde, geven woort beledigt waren, in zyne

Wanho

pig be

ſtaen.

regelregt naer Artaxerxes, dien hy de beſcherminge genomen. Waerom Ba
burgers, die hem verzelden, overleverde. goas na zyn vlugt tot den Koning gekeert
De Sidoniers hier door ontſtelt zonden de zynde hem aengeklaegt heeft. De Ko
voornaemſte burgers met olyftakken in de ning egter oordeelde dat de ſoldaten van
handen, tot een teken van verootmoedi Bagoas hun rechte loon hadden, en ſtraf
ging, naer den Koning, die hy alle met te de Perſen, die de oirzaek der plonde
pylen liet doorſchieten. De Perſenne ringe geweeſt waren.
men daer na door toedoen van den ge Insgelyx heeft Mentor meer andere ſte- Bubaſtum
noemden Tennes de ſtadt in; van welke den,en onder deze ook Bubaſtum doorzeke- verovert.

als de Sidoniers zagen dat de muren be re krygſliſt onder's Konings magtgebragt.
magtigt waren, hebben zy, na datze te Want hy deed den Grieken, die onder
voren alle hunne ſchepen verbrant had de Egiptenaers in krygsdienſt waren, we
den, op dat niemant der ſtedelingen voor ten, dat Artaxerxes de genen, die van

zyne byzondere behoudeniſſe zorgen, en zelfs de ſteden aen hem onderwerpen zou
daer mede heen varen mogt, zich zelven den, beleefdelyk ontfangen en in vryheit
met vrouwen en kinderen in huis geſlo herſtellen , en in tegendeel de genen,
ten, en met huis met al verbrant. Hier die hy met het gewelt der wapenen zou
om heeft de Koning dat lykvier, of het moeten overwinnen, niet zagter dan de
ledige erf van Sidon, door het vier ver Sidoniers handelen zou. Daerom deden de
woeſt, waer in een groote meenigte Egiptenaers, buiten weten der Grieken,
van geſmolten gout en zilver gevonden door iemant van de hunnen aen Bagoas de
De Feni

wert, voor vele talenten verkocht. De ſtadt Bubaſtum aenbieden, met dat beding

ciers ge
ven zich

overige ſteden der Fenicieren van ſchrik nogtans, zoo hy hen ongeſtraft wilde la

bevangen hebben zich aenſtonts aen de ten gaen. De Grieken hier agter geko
Protago-Perſen overgegeven. Zoo wierden ook de men zynde namen dit zoo hoog op,
# beroerten van Ciprus gedempt, dewyl Pro- dat ze op de Egiptenaers aengevallen

OV er.

#" tagoras Koning van Salamis zich van zelfzynde eenigen der zelve dooden ,
Tennesaen Artaxerxes quam onderwerpen. Ten eenigen quetſten, en de overige in eenen
nes, die Sidon verraden had, heeft de hoek der ſtadt dreven. De verwon
bragt.
Koning, denkende zyn hulp niet meer van nelingen verwittigden Bagoas wat er ge
omge

doen te zullen hebben, doen ombrengen, beurt was, en baden hem de ſtadt, die
en dus het gemeene ſpreekwoort bewaer ze hem aengeboden hadden, te willen
heit, dat de Vorſten wel het verraedt , aenvaerden.
maer niet de verraders beminnen.

Ondertuſſchen deed Men
En tor ſtillekens de Grieken door den He

Mentor zou miſſchien niet beter gevaren raut, dienzyaen hem van haere kant gezon
hebben, zoo Ochus zyn hulp in het ver den hadden, aenzeggen, datze, zoodra Ba

meeſteren van Egipten niet noodig gehad' goas in de ſtadt zou zyn,zynebenden zouden
hadt. Hy ontfing hem dan minnelyk en op het lyf vallen. Als nu Bagoas met een ge
deelte der Perſen ingelaten was, vallen de
Na de verwoeſting van Sidon heeft de Grieken, de poorten in der yl geſloten

hielt hem als eenen zyner vrienden.

Koning, als hy nu de hulpbenden der hebbende, ſchielyk op alle de Perſen aen,
Grieken ontfangen hebbende naer Egip
ten met zyn leger trok, by het groot
moeras, daer men de plaetſen, die Bara
tra of Afgronden genoemt worden, ont
moet, door onkunde der plaetſen een ge
peluſium deelte zyner troepen verloren. Dog ein

belegert, delyk deze kolken te boven gekomen zyn
de heeft hy de ſtadt Peluſium belegert,

maken ze af , en nemen te , gelyk Bagoas
Bagoas gevangen. . Hy . ziende dat gevan
alle de hoop zyner behoudeniſſe van Men-gen.

tor afhing, bid en ſmeekt hem zyn leven
te willen behouden, met een beloovende,
voortaen niets zonder zyn goetvinden te
zullen doen.

Pp

Weshalven Mentor de
Grie
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Grieken beweegt om Bagoas los te laten, van Perſie gevangen heeft genomen. Dr
en hem de ſtadt over te geven, zweerende fpreekt hy by Atheneus (b): Wanneer k
en doet Bagoas zweren dat ze voortaen ge Egiptenaers opgetrokken zynde tegen 0.
meenſchap van alles zouden onderhouden. chus Koning der Perſen overwonnen wer
Hier uit is gevolgt dat deze twee Over den en de Egiptiſche Koning in de magt
ften met elkander overcenttemmende by zyner vyanden gekomen was, omfingh
Artaxerxes meer vermogten dan alle zyne hem. Ochus vriendclyk en belect, en
vrienden en bloetverwanten. Want Mentor

noodigde hem ter maeltydt, waartoe hy

van den Koning vereert met het gebiet over heerlyke gereedtſchap had doen maken,
de zeegeweſten van Aſie, zont hem on De Egiptenaer de gerechtenacnziendebe

derwylen krygsvolk uit Griekenlant ge ſchimpte den Perſiaen als te zuinigh huis
worven, en queet zich in alle zaken met houdende, zeggende: Wilt gy zien, hoe

de uiterfte trouwe en dapperheit. Hicrom
ſchonk de Koning hem hondert talenten
zilvers, en gaf hem de beſte dingen uit
anderen huisraedt van groote waerde. Ba
goas in de Lantvoogdyen van het opper
ite Aſie alles in de plaets van den Koning
waernemende verkreeg ook door de ge
meenſchap van alle dingen met Mentor zulk
cen groote magt,dat hy het ganfche Ryk op
zynen duim draeide, en Artaxerxes niets
zonder zync toeſtemming deed. Wyders

de tafel van ryke Koningen wezen moet,

zoo laet myne koks u eens een Egyptiſch
maclaenrechten. De Koning ſtondt het

toe, en beval dezen voorſtel te volgen,
En ſchoon hy'er vermack in ſchepte, zei
de hy daer na : Dat u de Goden ſchen

den: o Egiptenaer, die zuke koſteyke

maeltyden verlaten hebbende u begeven
hebt tot het nemen van onze zuinige en
ſobcre ſpyzen. Cedrenus en anderen
zeggen dat Nectanebus, toen Egipten
gingen na het veroveren van Bubaſtum de van Artaxerxes bemagtigt was, zyn haer
overige ſteden van Egipten, zelf ook afgefneden en zyn Koningklyk gewaedt
Memphis, door ſchrik bevangen, op ze uitgetrokken hebbende, metter vlugt
kere voorwaerden aen de Pericn over.
zich begeven heeft naer Pella, een ſtadt
En dus heeft Artaxerxes, hcel Egipten in Macedonie, niet verre van Theſſalo
in het derde jaer der CVII Olimpiade, nica afgelegen, en daer de inwoners de
het 36oo na de ſcheppinge der werrelt, Wyshcit der Egiptenaren geleeraert, en
en het 4364 volgens de Juliaenſche Perio toekomende dingen voorſpelt heeft (c) Abul
de, na de rekening van Helvicus, bcmag Pharajus voegter by, i. hy by Olim
tigt hebbende, de muren en ſterkten der pias, gemalin van Filips Koning van Ma
voornaemſte ſteden geſlecht, en door het cedonie, de bediening van een Starrekun
berooven der kerken eenen grooten ſchat digen bekleed, en haer door zyne oppaſſin
van gout en zilver by een gezamelt. Hy gen zoo verre gebragt heeft, dat hy haer
nam ook uit de oude kerken de gedenk bedt beklom, waer uit Alexander Dhul
ſchriften naer zich, die evenwel Bagoas karnain zou geboren zyn (d).
niet lang daer na de Prieſters voor een In het volgende jaer heeft Mentor, in
groote ſomme gelts heeft laten loſſen. gezagh en gunſt veel by Artaxerxes ver
De Grieken, welker dienſt de Koning mogende, door zyne voorbede te we
in dezen optogt gebruikt hadt, beloonde ge gebragt, dat Artabazus zyn zuſters
hy wel,en liet ze nadat hy elk naer zyne ver man, en zyn broeder Memnon, die niet
dienften met groote vereeringen befchon langh geleden den Perſianen den oorlogh
ken had vrynaer hun lant trekken. Hy zelf, aengedaen hadden, en toen uit Aſie ge
nadat hy Pherendates het gebiet over Egip vlucht zich by Filips van Macedonie op
tengegeven hadt is met zyn leger wederge hielden, vergiffenis van hun misdaet kre
keert naer Babilon, beladen met groote §. en weder ten Hove ontboden wier
fchatten en ryken buit , en naemhaftigh en. Dezelve Mentor heeft de zonen
door den roem uit de gelukkige uitkomſt van Artabazus en zyn zuſter tot de hoog
zyner daden verkregen. (a).
fie waerdigheden in denkrygsdient ver
Ne&łane
heft,en
naderhant ook Hermias dentieran
Nectanebus
Koning
van
Egipten
,
aen
bus ver
van
Atarnus,
een ſtadt, gelegen tuſſchen
alles,
om
het
geluk
der
Perſiaenſche
laet zyn
Ryk.
-

º
º

º

º

º
*

wapenen, wanhopende , dorſt zich Lydie en Myfie digt by #.
aen geen gevaer bloot geven om zyn op veele fieden en Iterkten, die hy in zyn
Ryk te behouden , , maer het zelve magt hadt, verlatende, tegen Artaxerxes

voor verloren achtende, is met zyne opgeſtaen was,) door zekere belofte, te
meefte fchatten, die hy gegaert hadt, weten dat de Koning hem niet ſtraf
naer Ethiopie in balling Chap getrok fen zoude, tot een montgeſprek ge
ken.

Dus verhalen dit Diodorus en

lokt, en in de gevangeniſſe geworpen:

*:

Euſebius. Maer Lynceus zegt in de bc Waer op hy hem zynen
ſchryvinge van Egipten,dat hem de Koning
(a) Vid. de his omnibus Diod. Sic. l. XVI, p.
331. & feqq. ufque ad p. $3$. edit. Steph. feu p.

(b) lib. IV. p. 1 5o.

2n

-

(é) Vid. Exc. ex Eufeb. Afr. et aliis ap. Jof. Scal.
439, ſeqJ. ad p. 4 so, edit. Wechel. Conter Euſ, P. Chron. Euſ annex. p. 38.
11. Chron, pag 136.
(d) cit. Dyn. P. 89. text. Ar. & P. 58, verſ Lat

"-
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handig gemaekt hebbende, door brieven in de Wyzen eenen der Geſnedenen, die
des zelfs naem opgeſtelt aen de ſteden rond zeer gemeenzaem met den Koning was,
om deed bekent maken, hoe dat hy, na en geſtadig dicht by hem ſtont, belaſt
mentlyk Hermias, door toedoen van Men meer en naeukeuriger te letten, als de
tor met den Koning wederom verzoent Koning aen tafel zitten zou, na welk
was. Tegelyk zond hy eenigen af, die de gerecht hy 't eerſt grypen zou. De Ge
ſterkten op 's Konings naem zouden in ſneden nam dit aen, en paſte vlytigh op.
nemen. De Regeerders dan der ſteden Hy was pas aengezeten, als hy met de
geloof ſlaende aen deze brieven, en ge regterhant een mes nam, en met de ſlin
negen tot vrede, gaven overal de ſterk ke een broot van ongemeene grootte :
ten en ſteden aen den Koning over. daer op leide hy Vleeſch , ſneed
Vorder bragt Mentor ook andere Vorſten, het , en at het ſamen gretig en
die van de Perſen afgeweken waren, ten zonder ophouden. De Wyzen dit ge
deele door gewelt, ten deele door krygs hoort hebbende voorzeiden door deze
liſten, in korten tydt onder de magt des verborge tekenen twee dingen: voor
Konings, by wien hy daer mede geenen eerſt een gematigt jaer en over-Voor
kleenen dank behaelde ; als hebbende vloedt van vruchten, ten tweeden

het# .

den plicht van een getrou en dapper Velt ombrengen veeler luiden, ballingſchap- ningstafel
overſten naer behooren waergenomen.(a) pen, en verwyzingen. En het was niet genomen,
Wyders halen alle de Griexeſchryvers, al gelogen. (e). Plutarchus, een fraei
door een aengeboren haet tegen de Perſia ſchryver, en vaſt van oordeel in het
nen,dezen Artaxerxes Ochus over,als ware wikken der zaken getuigt ook (f) dat O
hy een overgeven booswicht geweeſt , chus anderſzinsboosaerdigde gierigſte van
waerom ookScaliger,hare verhalen opvol alle Koningen geweeſt en altydt zekerſtadt
gende(b)hem een zeer wreet beeſt genoemt omgetrokken is, zonder daer oit te willen
heeft. Dog dat komt ons niet heel vremt inkomen,berovende dus de vrouwenvan de
voor.

Want Iſocrates de Redenaer wil

lende Filips van Macedonie aenhitſen om
de Perſen te beoorlogen, maekte hem
wys (c) dat deze Koning noit eenig le
ger, dat in zyn lant gevallen was, over
wonnen had : dat hy zelf geen meeſter
was van de ſteden die aen zynen vader by

ſchenkaedje, die haer volgens de wet van
Cyrus den Grooten, na den laetſten ſlagh
met Aſtyages, gemaekt, was toekomen
de.

De zelve verhaelt uit Dinon dat

de Egiptenaers dezen Perſiaenſchen Ko
ning den naem gegeven hebben van
Ezel en Zwaert, om dat hy veele men
Filips van verdrag gegeven waren, en veel minder ſchen omgebragt hebbende in het en
Macedo eenigh gezagh had over de Grieken: dat de ook den Apis geſlacht, en met zy
nie door
hy ook van de Egiptenaren, die hy ne vrienden opgegeten hadt , zeggen
1ſocrates
ope
ten OOI'- met een magtig leger was komen be de : Maer deze Ezel zal uwen O;
logaen oorlogen, niet alleen verwonnen, maer ten, (g).
gehitſt. ook beſchimpt was, zoodat hy met ſchan De reden zeker, waerom Ochus de
de had moeten aftrekken: en eindelyk dat ze ſchendnamen gekregen heeft, is zeer
hy in zulk eenen haet en verachting was, gering en geen boon waerdt. Want
als ooit eenig Koning geweeſt was.Maer dat de Perſen op den bygeloovigen
Diodorus, ſchoon hy zegt dat deze Koning Godtsdienſt der Gricken, die naer hun
hart en wreedt tegen zyne onderdanen, welgevallen Goden verzonnen en ver- Griexe
en om de ſtrengheit zyner zeden in meerderden, ja ook op dien der Egip-#g
den haet van allen was, verhaelt nogtans tenaren, die dieren voor Goden aenba-#
wegens den togt naer Egipten dingen be den, zeer gebeten zyn geweeſt, dewylgehaet.
ter paſſende aen de waerdigheit van zoo zy dit namen voor een zaek ſtrydig
groot eenen Vorſt , zoo als uit het met de inſtellingen hunner voorouderen,
voorafverhaelde blykt, dan 't geen Iſo ja te gelyk met de natuur zelve, kan niet
krates hierbybrengt, ten zy iemant liever in twyffel getrokken worden, gelyk wy
meene dat deze van den eerſten oorlogh, terſtont hier onder toonen zullen. Daer
door de Veltoverſten gevoert,enden ande enboven hadden de Grieken naden vrug
ren van den laetſten,daer de Koning zelfby teloozen togt van Darius, Xerxes, en
geweeſt is, ſpreekt. (d) Eliaen en uit hem anderen tegen Griekenlant , zulk Haet der
Rhodiginus verhalen dat de Perſiaenſche eenen grooten en doodelyken haet#
Wyzen van den onbarmhartigen en bloe tegen de Perſen opgevat, dat men voor E.
digen aert des Konings Ochus dusdanige eer en lof rekende met haet tegen hen invoortekens hebben aengemerkt.Te weten genomen te zyn. Evenwel onder zoo

-

-

toen Ochus na de doot van Artaxerxes zy veele meeningen van naemhaftige ſchry
Pp 2

nen vader zich in het gebiet ſtelde, hebben

VC

(a) Vid. Diod. Sic. l. c. p. 539 edit. Steph. ſeu
451. ſeq. Wechelianae.
(b) Anim. ad Euſ. Chr. pag. 115.

(e) Aelian. Var. Hiſt. l. II. cap. 17. Rhodig lib.
XIII. c. 39.

(c) Orat. II. ad Philippum.

(f) de virt. Mulieb.T. II. op. p. m. 246.

(d) Vid. Diod. lib. XVII. p. 564. edit. Steph.ſeu

(g) Vid. lib. de Ifid. et Oſirid.T, II. op. p. m.355,

p. 495. Wechelianae.

et 763.

-
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3oo
Lof van
Ochus.

veren geeft Atheneus alleen (a) een ſchoo Bagoas ſchikken mogt. Maer als Arſes
ne getuigenis van Ochus. Als Ochus, vergramt over de ſchelmſtukken des Gc
zegt hy , op zyn dootbedde lag, nadat ſmedenen, die klaer te beſpeuren waren,
hy lange jaren het Ryk bezetenhadt, en liet blyken dat hy hem teeniger tydt zou
met gelt in overvloet voorzien was om de ſtraffen, heeft Bagoas de lucht hier af

Koninglyke hofhouding ftaende te hou hebbende hem ook met al de Koningk
den,vraegde hem zyn oudſte zoon,met wat lyke afkomſt in het derde jaer zyns ge
behendigheit hy het Ryk zoo veele jaren in biets gedoot. Strabo beveftigt dit (f),
wezen gehouden hadt, opdat hy dit we maer ſchryft Narfes in plaets van Arfes.
tende daer een exempel naer nemen mogt, Euſebius en Africanus zeggen dat Arſes
Zyn ge
dien hy tot antwoort gaf: Dat hy het Ryk IV jaren geregeert heeft, dat onwaer
denk
|ſtaende
gehouden had door godsvrugtigheit is. (g). Het Huis des Konings dus uit
waerdig
zeggen. jegens de Goden, en regtvaerdigheit jegens de geroit zynde zonder dat er iemant uit dat
menſchen. Eenige bewyzen ook van regt geſlacht overbleef, die eenig regt op de
vaerdigheit en dankbaerheit kunnen ge Kroon mogt voorwenden, kieſt Bagoas
haelt worden uit het gene boven gezegt iemant, dien hy tot zynen vrient aenge
lS.

nomen hadt, en ſtelt hem in het bezit

Eindelyk heeft Bagoas de Geſneden, des Ryx. Deze was
een Egiptenaer, als Eliaen zegt, van
XIII. DARIUS CODOMANNUS.

geboorte, des Konings Veltóverfte,

Zyn
doot.

wiens groot gezag en magt in het Ryk
wy boven uitgelegt hebben, en die naer
het getuigenis van Diodorus ſnoodt en
fors van aert was, den Koning Ochus,
door hulpe van zekeren Arts, met vergif
van kant geholpen, om de doodt van A
pisvoorheen van hem omgebragt,zoomen

Alles wat deze Koning in Perſie be-Darius
Codo

dreven heeft, en hoe hy van Alexander Imallllll|S,
den Grooten overwonnen zyn Ryk verlo
ren heeft, is wytluftig van Arrianus,
Plutarchus, Curtius, en zeer vele ande

ren te boek geſlagen. Waerom wy,

meent, te wreken. Dit viel voor in het wetende dat by deze ſchryvers zyn hiſto

cerfte jaer der CX. Olimpiade, het 361o rie genoeg te vinden is, hier ter plaetſe
na de ſcheppinge der werrelt, het 4374 het voornaemſte alleen kortelyk zullen o
naer de Juliaenſche Periode. Suidas ver verloopen. By de hedensdaegſe Perſia
haelt (b) dat Bagoas zich niet te vrede ge nen wort deze Darius Dara , Daraes
houden heeft met den Koning te hebben zoon genoemt, gelyk onder anderen te
omgebragt, maer dat hy hem geſlacht, zien is by Abul Pharajus (h). Nog bui
het vleeſch ingeſlokt, en geveſten van ten bewint zynde wert hy Codomanmus
degens van de beenderen gemaekt heeft. genoemt, maer geveſtigt op Cyrus troon
Maer Eliaen geeft voor (c) dat Bagoas den wilde hy, naer zekere zeden der Perſen,

afgemackten Koning in ſtukken gehakt, met verandering zyns vorigen naems Da
en voor de katten geworpen heeft, la-rius genoemt zyn ( ), Diodorus zegt
tende een ander menſch in zyn plaets dat zyn vader is geweeſt Arſanes, of Ar

in de Koningklyke Grafſtede leggen. |ſames, zoon van Oſtanes, die de broe
Luciaen (d) zegt dat Artaxerxes | der van Artaxerxes den Gedagtigen, en
Ochts door de lagen zyns broeders vaderlyk oom van Ochus,maer uit een by

Cofithrasheimelyk gedoot is. Maer meer zit van Darius den baſtaert geboren was.
geloof verdient Diodorus, die te gelyk Zyne moeder word Sifigambis genoemt,
alle andere ſchryveren te boek | zoo als wy by Diodorus, Arrianus,en Cur
ſtelt , dat Bagoas dczen moort be- |tius zien. Eliaen (k) wil dat Darius uit
gaen heeft. Dezelve ſchryver getuigt eene ſlavin geboren is. Strabo zegt (l)
dat Ochus het Ryk XXIII jaren heeft bc dat Darius niet van Koningklyke afkomſt
zeten. Euſebius zegt XXVI jaren, dog geweeſt is. Plutarchus heeft in geſchrift
met

t'onrcgt (e). In zyii plaets quiam

is. Aftandes, gelyk Suidas en Heſychius
dit woort uitleggen, betekent in de Per
fifche tale eenen Looper of Briefbeftel
Dees was de jongſte zoon van Ochus, ler. Rhodiginus weder meent (n) dat
dien Bagoas alleen in 't leven liet. Want Darius een Helbardier of Hofwacht É.
XII.

Arſes.

nagelaten (m) dat hy een Aſtandes geweeſt

A R S E S.
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als hy hem op den Koningklyken troon
geveſtigt hadt, heeft hy de broeders des
nieuwen Konings, die nog jong waren,
omgebragt, opdat hy , als Diodorus
zegt, dus alleen zynde zich te beter naer

(f) 1. XV. in fin.
(g) Vid. Scal. l. c. pag. 1 16.
d
-

(h) Dyn. c. p. 9 1.text. Arab. & verſ. Lat. p. 39. ,,
(i) vid. Juft. l. X. c.ult. Freinsh. l. II.fuppl. Curtii
pr. Conf. Scal. 1. VI. de emend. Temp.
(k) Var. Hift. l. XII. c. 43.

(4) l. XII. p. 3.18.

(1) l. XV. in fine.

(6) in voce nº 3 - p.m. 834.

(m) orat. II. de fort vel virt. Alex.T. 11. oP P

{} l VI. Variar. Hiſt. cap. 8.
(d) In Macrob.
(*) Vid. Scal. Anim. in Euf. pag. II 5.

m. 34o.

|

(n) Var. Leót. l. XXI. cap. 38.
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weeſt is. Wat hier van zy, men heeft nicus, waer in hy het geheele voorſte A
hem om de dappere daet in wraek te ne ſie verloor : de tweede by Iſſus, eene
men over een Caduſier,die de Perſen weleer ſtadt in Cilicie, wanneer hy een leger van
beſchimpte, der kroone waerdig geagt, drie hondert duizent voetknegten, en
zoodat hy het Ryk aenvaert heeft. Ba hondert duizent ruiters had by een ge
goas, die hem ook met vergif wilde om-bragt. In dezen ſlag zelf gewond ont

brengen,dwong hy dat zelf uit te drinken.| quam hy 't egter met de vlucht: blyven
Nademael nu het Fortuin, zegt Diodo
rus, zooeenen dapperen man,gelyk Darius
was, aen Alexander tot zyn tegenſtrever
verwekt hadt,is het komen te gebeuren,dat
'er zeer veele heftige veltſlagen over het
bezit des Ryx onder hen voorvielen. (a).
Want Filips Koning van Macedonie
was al in het eerſte jaer der CXI Olim
piade van de Grieken tot opperveltheer
tegen de Perſianen verkoren, die echter als

de zyne moeder, gemalin, zoon, een
kint van zes jaren genaemt Ochus (dat
Alexander daer na te Suſe in de tale en

zeden der Grieken liet onderwyzen) dog
ters, en zeer veele vrouwen van de Groot

ſten van Perſie gevangen. Het derde ge
vegt viel voor by Gaugomele, eene ſtadt
in Aſſyrie, wanneer hy eens zoo veel
troepen dan te voren had by een ge

bragt. Hier wert hy ten eenemael geſla-Dariusge
hy hem ten oorlog toeruſte nog in het zelve gen, en willende zyn toevlucht nemen ſlagen.

jaer quam te ſterven. Darius voor de tot de Baétrianen is hy door de vloekver
doot van Filips al tot de Koningklyke wantſchap van Spittamenes en Beſſus, zy-En omge
waerdigheit verheven, zocht dezen op ne eige Lantvoogden, van het leven te braë"
komenden oorlog met alle vlyt naer Ma gelyk en van het Ryk berooft in het VI.
cedonie te wenden.

Maer als in het vol

jaer zynsgebiets, in het tweede jaerder VI

gende jaer Alexander van Griekenlant
tot opperbevelhebber der krygstroepen
aengeſtelt was, om wraek te vorderen
van de Perſen, die Griekenlant geplaegt
Hy Ver hadden, meende Darius dat hy van de
acht A jonkheit van dezen Vorſt niet veel quaedts
lexanders
te wagten hadt. (b). Dog de zaek viel
jonkheit.
heel anders uit als hy gedagt hadt. Want

Olimpiade, in het 3619 ſedert de ſcheppin

ge der werrelt, en het 4383 naer de Ju
liaenſche Periode. Zyn lyk is in Perſie
overgevoert, en op Alexanders laſt Ko
ningklyk begraven. En dus eindigde

met hem de Perſiaenſche Monarchy, na
datze geheele CCXXVIII, en, als

men'er het begin en einde by zal re

in drie groote veltſlagen van Alexander kenen, CCXXX. jaren geduurt hadt.
verwonnen,raekte hyalle zyne Staten quyt. Over dit alles is licht te halen by Diodo
De eerſte ſlag viel voor by de rivier Gra rus (c), by Arrianus (d), by Plutar
(e),lib.en
by Curtius. (f).
(a) Vid. l. c. p. 565. edit. Steph. ſeu P. 491. We chus
(c) tot
XVII.
t

chelian.

(b) Vid. Diod. l. c. coll. l. XVI. p. 557 ed. Steph.
ſeu 429. Wechel. et l. XVII. p. 564. edit. Steph. ſeu

(d) lib. prior IV. de exp. Alexandri Magn.

489. Wechel.

(f) lib. V. prior. &c.

XLII.

(e) In vit. Alex.

H o O F T s T U K.

Verder bericht wegens den ſtichter van het Koningklyk Paleis te
Perſepolis,heden bekent by den naem van Chilminar, verwoeſt
door Alexander den Grooten, Koning van Macedonie,als mede

van de Godsdienſt, Zeden en Kledinge der oude Perſianen.
Het ge
biet van
Perſie tot
de Mace
doniers o

US is volgens de voorzegginge dien tydt toe uit de inkomſten verzamelt.
Daniel (a) het oppergebiet Men zegt dat die meenigte van gout en

D#

van Perſie tot de Macedoniers on

zilver, als men het gout tot zilver gelt Groote

verge

der Alexander den Grooten overgebracht. uitrekenen zal, bedragen heeft een ſom- ſchatten.
Dees den Koning Darius overwonnen me van hondert en twintig duizent talen

bragt.

hebbende, vermeeſterde de ſtadt Perſe ten. (c). Zoo men hier by voege zesdui

polis, gelegen aen de rivier Araxes, die
naer de onderrechtinge van Iſaacus Voſ
ſius (b) gevloeit heeft niet verre van Chil
minar, en gaf ze den ſoldaten om te plon
deren over. In het paleis getreden zyn
de nam hy naer zich de ſchatten, van

Cyrus den eerſten Koning van Perſie tot
(a) c. XI. V. 3. ſeq.

(b) ad Pomp. Mel. c. 8. p. m. 37o.

zent, gekregen te Paſargaden: vyftig
duizent te Suſe, en eindelyk zes en twin
tig duizent te Ecbatana gevonden, zal
alles komen op een ſomme van CCII dui
zent talenten ; buiten het gelt dat te

Damaſcus, Arbele, en Babilon gevon
Pp 3

den

() Vid. Diod Sic. 1.XVII. p. 6oo.ed. Steph, ſeup.
544. Wech. Conf. Curt, l. V. c,2o.
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den is. (a). Hoewel Diodorus en Plutar
chus (l), ook Juſtinus (c) zeggen dat er
maer veertig duizent talenten te Suſe ge
vonden zyn. Hieruit is af te nemen hoe
groot de rykdom en magt der Koningen

als deze elkander door onderlinge oorlo
gen afmatten, maekten de Parthen, on
der Arſaces, zich meeſters van Perſie, en

andere daer by hoorende geweſten. Maer
de Perſen hebben deze naderhant over

weldigt, en hun Koningkryk ten tyde
van Perſie geweeſt is.
Hoe onvoorzichtig nu Alexander zyne van den Keizer Alexander Severus, on
overwinning misbruikt heeft, blykt zelf der zekeren Artaxerxes , hunnen Velto
hier uit, dat hy op den feeſtdag, dien hy
om de verkrege zege hielt, zyne vrien
Baldadig-den ter maeltydt onthalende, waer by hy
º: zelf openbare hoeren voegde, en nu wel

verſten, herwonnen. Op de nakome
lingen van dezen volgden eerſt de Maho
metaenfche Caliphes, en eindelyk op de
ze de Koningen voortgekomen uit den

#" by drank zynde, meeſt op den raet van ftam der Sophis, die nu het Ryk inheeft.
zekere Griexe hoer, genaemt Thais, de Hun rang en namen worden hier onder
eerſte brandende toorts in het Koningk kortelyk gemeldt.
lyk Paleis gefteken, en zyne gaften gera Arrianus, Curtius, Juſtinus en ande
Het Hof den heeft hem het zelve na te doen. Het
van Perfepolis leger van Alexander, dat niet verre van
-

ren noemen dit ſlot van Perſepolis wel het

Koningklyk hof van

º,

maer dat

men niet zeker weten kan van wien het

jt.de ſtadt lag, ziende den brant opgaen, en
meenende dat het by avontuur geſchiede, gebout, of in dat fatſoen, dat Diodorus
quam aentrekken om dit ongeluk te hel
pen weeren. Maer als de foldaten aen de
poort van het Paleis komende den Ko
ning zelf nogh bezigh zagen met toortſen
aen te brengen, hebben ze het water la

beſchryft, geſticht is, hebben wy boven
reedts getoont. Evenwel hebben wyge
zegt, dat dit pragtigh gebouw, zoo niet
aen Cyrus, ten minften aen Cambyſes, of

Darius, of Xerxes, voor zoo veel uit de
ten ſtaen, dat ze met zich gebragt had maniere van bouwen af te nemen is, moet
den om den brant te
be toegeſchreven worden.
Deze giſſing
gonnen drooge ſtoffe in den brant te wer ſchynt niet weinig bekragtigt te worden
pen. En dus is dat Koningklyk Paleis, uit de woorden van Diodorus. (a) Want

...

dat in ganſch Ooſten geen wederga hadt, ſprekende van de pragt van Thebe en E
en daer zoo veele volkeren te voren wetten gipten zegt hy dat de gebouwen wel tot
uamen halen, verwoeft en verdelgt. Dio dezen tydt zyn blyven #. dat het
j. tekent aen (d) dat dit voorgevallen zilver en gout en al de toeſtel van elpen
is ontrent het einde van het vierde jaer been en ſteenen van de Perſen gerooft zyn,

der CXII. Olimpiade, dat naer dc reke toen Cambyſes de tempels van Egipten
ning van Helvicus is het 3621 ſedert de verbrandde. En dat op dien tydt die Ko
ſcheppinge der werrelt, naer de Juliaen ninglyke paleizen te Perſepolis en Suſe van
ſche Periode, het 4385, en het 327, voor de Perſen gebout zyn, nadat ze den ge
Chriſtus geboorte. Men wil dat Alexan roofden buit in Aſie overgevoert, en uit
der met dit beſtaen wraek heeft willen Egipten bouluiden om deze paleizen op te
nemen over het bedryf van Xerxes, die maken met zich genomen hadden. Maerde
wel eer de tempels der Grieken, en voor zelve Diodorus zegt op een ander plaets dat
al der Atheneren door den brant verniel lang voordenaenvang van het Perfitch Ryk
de. Maer Arrianus (e) mispryft dit in A het Koningklyk paleis te Suſe, van Mem
lexander, en zegt dat er op deze wyze non, Tithonszoon, (die men zegt dat van
geen wraek genomen is over de oude Per Teutamus, Koning van Aſſyrie, met tien
ſianen. Hy voegt'er by dat Parmenio duizent Ethiopiers, en zoo veel Sufers,
acn Alexander geraden heeft, dit Paleis nevens tweehondert wagens, Priamus en
ongeſchonden te laten, eensdeels om dat den Trojanen tegen de Grieken te hulp
het niet pryſſelyk was den rykdom door gezonden is,) gebout, en tot het gebiet
dapperheit verkregen te vernielen , ten der Perſen toe Memnonie naer zynennaem

anderen omdat hy de ongunſt der Aſianen genoemt is. (b) Suſe wil men dat zynen
hier door op zynen hals zou halen, als de naem gekregen heeft van de Lelien, die
welke meenen zouden, dat hy Aſie niet rontom de ſtadt in overvloedt groeiden.(c)
wilde behouden, maer het vernielt en on En in deeze ſtadt hebben ook de Perſen

dergebragt hebbende vertrekken (f).Dog en Cyrus, nadatze de Meden overwon
ſchoon Alexander het gebiedt, dat hy door nen hadden, een koningklyk paleis ge
de wapenen gewonnen hadt, behielt, nog ſticht, dewylze zagen dat hun lant verre
tans is het na zyn doot gefeheurt, en on af, en Suſe binnen in 't lant gelegen, en

der zyne Krygsoverften verdeelt. En digter by Babilonie en andere volkeren
WàS.

(a) Conf. Curt. l. VI, c. 4. Arrian, l. III. de exp.
Alex.

(b) in Vit. Alex. c. 66.
(c) l. XI. cap. 14.
(d) 1. & P. c. feq:

(e) I. III. p. m. 66.

(f) Conf. Curt. l. V. c. 22. ſeq.

(a) ). I, p. 3o. ed. Steph. feu p. 43. Wech.
(b) Vid. l. II. p. 77. edit. Stephan. ſeu p. 1o9

Wech. Conf. Herod. l. V. c. 53.fêq. & l. VII. c.l. 31.
Strabol. XV, p. m. 728. Steph. ſub voce 2. ra:
(c) Vid. Athenae.l. XII. p.m. ; 1 3. Steph.l. c. Conf.

|Boğan. Geogr. Sacr. l. XV. c. i4»
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was. Altydt dit is Straboos gevoelen. (d) hy op de wederomreis van Egipten ge
Evenwel ſchryft Plinius (b) dat het paleis ſtorven is, ook niet aenden Magus,die hem
der Perſen te Suſe van Darius Hyſtaſpes het gebiet onregtvaerdigaenmatigde, om
zoon geſticht is. Indien men dit zeggen dat hy maer zeven maenden daer van meeſ

met de bygebragte woorden van Diodo ter was. Door geen kleen bewys
rus vergelykt, ſchynt het niet anders te dan bewogen gis ik, dat Darius, die Su
moeten genomen worden, als dat Suſe ſa zoo heerlyk verſiert heeft, de ſtichter
van Darius eerſt wat meer uitgebreit,en met van dit gebou geweeſt is, en dat Xerxes
een pragtigh Hof verſiert is. En dit ge de rykſte en magtigſte van alle de Per
tuigt ook Elianus. (c)
.
ſiaenſche Koningen de laetſte hant aen dat
Het Pa# ſchynt geen twyffel te zyn of het werk gelegt heeft. En zeker dit wil
##- paleis van Perſepolis is op
wyzeuit Strabo (f) zeggen met deze woorden :
is uit den den Egiptiſchen buit na Cambyſes tyden, Wanneer de Koningen van Perſie het Ko
rykdom gelyk Diodorus gevoelt, zoo niet op ningklyk Paleis by Suſe ten hoogſte had
"Er gemaekt, evenwel met ſieraden verrykt. den opgeſiert, hebben ze des niet te min
-

#

#" Ik zou niet willen ontkennen dat er ten dat van Perſepolis en Paſargade verder
tyde van Cyrus miſſchien een ſtadt met uitgezet. Want de ſchatten en gedenk
eenigh kaſteel van dezen naem geweeſt is: tekens der Perſen waren daer, om dat die
maer dat er by zynen tydt zoo groot een plaetſen ſterker en van hunne vooroude
prael zou geweeſt zyn , daer van maekt ren bewoont waren. Daerenboven komt
geen eenigh ſchryver gewagh. Ja Hero het gewaedt en kleeding der Perſen, die
doot, Xenofon, en andere ſchryvers van men op de overgeblevene brokken van dit

dien tydt, tellen Perſepolis niet eens onder

Paleis verbeelt vint, niet over een met de

de koningklyke huizen van Cyrus.Juſtinus
alleen uit Trogus, en eenige andere nieu
we ſchryvers, maken ſlegts in 't voorby
gaen gewagh van de ſtadt Perſepolis, daer
ze meeſt alle onder de paleizen van Cyrus,

aloude dragt der Perſen. Want deze is eerſt

by Cyrus tydt ingevoert,en van zyne na
volgeren vermeerdert.

Ook blykt uit

Curtius (g) dat Alexander, zoo dra hy Alexan
zyne dronkenſchap uitgeſlapen hadt, be- ders be

Babylon,Suſe, en Ecbatana alleen ſtellen. Ik rou van zyn beſtaen gehadt en gezegt het over
p

# voorby dat men by de oudſte Griexe heeft dat de Perſen grooter ſtraffe van de #
chryvers, als Herodoot, Cteſias, en an Grieken zouden geleden hebben, indien Hof van

dere, naeulyx eenigh gewagh vint van het ze hem hadden moeten zien zitten op den Perſepo
paleis van Perſepolis, en dat er duidelyk troon en in het Paleis van Xerxes, het is.
verhaelt wort dat de meeſte Koningen, die welk, gelyk hy met een te kennen geeft,
na Cyrus geregeert hebben, zich te Suſe Perſepolis geweeſt is. Dat nu de zelve
opgehouden,en ook van daer uit den eenen ſchryver waent dat het minſte merkteken

of anderen krygstogt ondernomen hebben. van dit Paleis na den gemelden brant niet
Waerom ook Caſſiodorus (d) het huis van zou te vinden zyn geweeſt, tenzy de rivier
den Koning Cyrus, dat Memnon te Suſe Araxes dat toonde,daer inſchynt hygroo
met groote ſpillinge van gelt (want hy liet telyks abuis te hebben. Want dat in
de ſteenen met gout ſamen hechten) ge Chilmenar alle die dingen, die de ouden
bout heeft, boven alle andere onder de van dit Hof van Perſepolis melden, tot de
zeven wonderen der werrelt rekent. E zen dag toe, ſchoon gebrekkelyk, gevon
venwel is het zeker dat ten tyde van Xer den worden, blykt uit de tafereelen en
xes en daer na, vooral by het leven van beelteniſſen, die hier voor af gaen. En

Alexander van Macedonie de Ryxſtoel van op dat dit te klaerder blyke, zoo neme
Perſie en het Ooſten (men zie hier van de lezer niet qualyk dat wy hier iets in het
Curtius hiſtorie (e) na) te Perſepolis ge korte zeggen van de zeden en het gewaedt
weeſt is.

Het kan wel het Paleis van der Perſen.

Cyrus genoemt worden, voor zoo veel Wy zullen van den Godtsdienſt der Godts
hy, toen het nog niet zeer opgetoit was, Perſianen beginnen, waer ontrent de # der
het gebruik daer van gehadt heeft, maer Griexe ſchryvers niet geheelonbillyk zyn:#"
de ſtichter daer van is hy geenſzins ge dog evenwel ſchynenze door vooroordeel

weeſt. Want indien het, gelyk Diodo miſleit hun valſchelyk dingen na te geven,
rus zegt, uit den Egiptiſchen buit zoo daer ze niet ſchuldig aen zyn: terwyl ze
pragtigh, als hy het beſchryft, is opge uitheemſche en haer weinig bekende
haelt, zoo moet dat na zyn doot geſchiet Zeden , naer hunne tragten te ſchik
zyn. Ook kan aen Cambyſes zynen zoon ken, waer ontrent in allen gevalle groot
een gebou van zulk een uitgeſtrekt ge onderſcheit moet gemaekt worden. Zy
vaerte niet toegeſchreven worden, dewyl zeggen de waerheid, als ze zeggen dat
(a)l. c. p. 727.
(b)l. VI. cap. 27. Hiſt. Naturalis.
(e)l. I. c. 59. Conf Gulj. Hill in Comm.ſuo ad

de oude Perſianen noit beelden, noch
tempels, noch altaren gewoon waren te

maken, ja dat ze de genen, die zulx de

DionyſOrbis deſcript. Y. 1o74 pag. 357. edit. Lon
dinenſis.
(d)l. VII. Ep. 15.
(*) l. V. c. 23.

den,
it. p. 32s.
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den, voor uitzinnig hielden. Herodoot Voorvaderen dagelyx (h) de opgaende
meent dat de reden hier van geweeſt Zonne aenbidden. By Herodoot (i) vin
is, om dat ze niet gevoelden dat de den wy beſchreven dat Xerxes eertydts,
Goden uit menſchen waren voortgeko als hy over den Helleſpont naer Grieken
men, gelyk de Grieken geloofden. (a). lant trok, met het opgaen der Zonne uit
Maer Cicero zegt dat Xerxes door inge een goude drinckſchael wyn in de zee
ven zyner Wyzen de Kerken in Grieken plengde, en de Zon badt , dat hem
lant in brant ſtak, omdat de Grieken de niets rampſpoedigs op zynen togt we
Goden binnen den omtrek van muren ſlo

dervaren mogt, en toen dezelve te ge

ten, daer alles voor hun moſt vry en open lyk met eenen beker en Perſiaenſch zwaert

zyn, en deze ganſche werrelt hun voor in den Helleſpont worp. Deze ſchry
een woning en tempel verſtrekte (b). Als ver nogtans voegt er by dat hy niet
de Grieken ſpreken van de Godthcit door wel zou kunnen zeggen of hy tot een offer

de Perſen geëert, ſpreken ze op hunne aen de Zon een zwaert in zee geworpen,
wyze in het meervoudig, en niet in het of dat hy dat tot een geſchenk aen den
eenvoudige getal. Hier van is het dat Helleſpont gedaen heeft, om daer mede
Xenofon zegt (c) dat de Perſianen hunnen het miſdryf, dat hy begaen had in dit wa
yver in den Godtsdienſt zoo door offeren ter te geeſſelen, te boeten, en dus het
aen de Goden, als door hun te bedanken vergramde meer te paejen. Dit weten we
etoont hebben.

Maer dat ze ook de E

# gedient hebben, getuigen meeſt
alle de ouden : waer uit nochtans niet
volgt dat ze die, als waren ze Goden,

Goddelyke eere bewezen hebben. Maer
men moet den ſchryveren dit ten goede
zynde,

houden, die zelfs

#

geloofden dat andere menſchen ook zoo
waren.

Herodoot dan en Strabo hebben

van Cyrus ingeſtelt te zyn, dat, alwaer
de Koning zyn leger nederſloegh, zyn
tent moſt geſlagen worden tegen het
Ooſten daer de Zon opgaet. (k). Dezelve
zegt (!) dat Cyrus ganſche paerden uit
eerbiedeniſſe tot de Zon geſlacht heeft.
Pauſanias getuigt ook (m) dat de Perſen
volgens de vaderlyke zede buiten andere
ſlachtoffers ook paerden voor de Zonne

geſchreven dat de Perſianen de Zon, de geſlacht hebben. Of ze hier toe dezelve
Maen, de Aerde, het Vier, het Water, reden als de Maſſageten gehad hebben,
en de Winden ſlagtoffers hebben opge die aen de Zonne, als den ſnelſten van alle

dragen. Deze ſchryvers zeggen dat met Goden , paerden, de vlugſte van alle
den naem van Jupiter al d'omkring des viervoetige dieren, offerden, is niet klaer
hemels door de Perſen betekent wort :

blykelyk genoeg. (n). Hoedanige ſlachtof

met welke ſchryveren Xenofon te (d) fers de Perſen aen de Maen geoffert heb
vergelykenſtaet, by wien menden naem ben, wort van Herodoot en anderen niet
vint van Jupiter Patrius. Hun wyze duidelyk gemelt. Maer uit Heliodorus
van
offeren was verſcheiden ten opzicht (°) is te giſſen dat het een jok oſſen ge
Verſchei
van
perſonen,
van Goden, van plaets, weeſt is.
de wyze
van offe en tydt. Wat de plaets aengaet, zeggen
Dat de Perſen groote eere bewezen Het vier
I'CIl,

de Per
zy dat de Perſen op verhevene bergen, hebben aen het Vier, blykt daer uit, dat by
gelyk Herodoot zegt, of in een reine iemant daer in blazende, of iets dat niet ſenge
cert.

plaets, gelyk Strabo wil, geoffert heb leefde, of eenige vuiligheit daer in wer

ben. Men vint gemelt dat ze offerhande pende, met de doot geſtraft wierde ( p).
doende aen den Vaderlyken Jupiter ge Hier uit zegt Plutarchus dat ontſtaen is
heele Stieren verbrant hebben (e). Dat een zeer gezet ſlagh van verzoeken, daer
AMithra, met welken naem zy niet Venus, geen weigering op volgen konde. Want

gelyk Herodoot meent, maer de Zon, iemant iets begeerende begaf zich maer
gelyk Strabo en Heſychius (f) beter aen met vier in den ſtroom, en dreigende het
merken, van hun voor den eerſten zelve daer in te zullen uitbluſſen, indien hy
Godt gehouden is, beſloten ze uit de ui zynen wenſch niet erlangde, bereikte aen

terlyke eerbewyzinge, die daer aen ge ſtondszyn oogwit. Echter wert hy geſtraft
ſchiede.

Hier uit is het dat Plutarchus

om zyn dreigement, als zynde onredelyk

ſchrijft (g) dat Darius Codomannus den (4). Het vier ook, dat zy heiligh en eeu
Geſneden Tireus by den grooten glans wigh noemden, wert na de tyden van Cy
van AMithra, dat is der Zonne bezworen

rus in Vierkaſſen door de zorge der Wy

heeft. Procopius de Caeſarienſer verhaelt zen bewaert, en den Koningen der laetſte
dat de Perſen volgens de zeden hunner

CCUI

-

(h) l. I. de Bello Perſ. c. 3.infin,

(a) Vid. 1. I. c. 13 1. Conf Strabol. XV. p. 732.

(i) l. VII. c. 54.

(b) Vid. 1. II. de Legib. c. 9.
(c) Cyr.l. I. c. 24.l. Il. c. 1. l. IV. c. 1.l. VIII. c. 6.

(l) cit. l c. 24.

& paſſim alibi.
(d) Cyr. l. VIII. c. 45.

(e) Vid. Xen Cyr. l. VIII. c. 24. & 45. coll. 1. III. c.
19 &c.

(f) In voce M3334e.
(g) In vit. Alex. M. T. I. op. p. m. 682,

(k) Vid. Xen. l VIII. Cyrip. c. 35.
(m) In Lacon ſeul III. c. 2o.
(m) Vid. Her: l. I cap. ult.
(o) Aethiop. l. X. p. m.497
(p) Vid. Strabo l. c. coll. Herod. l. III. c. 16.
(3) Vid. wist tsj 7tººiev luxegº T. II. op P. m.95o.
in fine.
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eeu uitkomende, of ten oorlogh trek-) Maer dat de Perſianen aen deze alleen,
kende, op zilvere altaren voorgedragen waer van wy geſproken hebben, op een

-

(a). Het wert noit uitgebluſt, of daer zeer eenvoudige wyze geoffert hebben,
moſt eenig Koning geſtorven zyn, en dat zonder eenige altaren, beelden, fluiten,
geſchiedde alleen tot dat de begraeffenis myters, of offermeel te gebruiken, be
gehouden was, gelyk by Diodoruste zien wyſt ons Herodoot (h). Want in die
is. (b). Als ze aen het vier offerden, lei oude tyden ſtelden zy het ſlachtoffer on
den ze daer droogh hout op, daer de derden blooten hemel op een reine plaets,
baſt af was, en ſmeten'er ſmeer bovenop. en riepen dan Godt aen. En als de Wy
Dan holpenze het door het ingieten van ze, of die het offer toereedde, het vleeſch
olie aen het branden, waeiende daer toe, aen ſtukken verdeelt had, ging yder met
zonder daer in te blazen. (c). Zy recht zyn deel zyns weegs, zonder iets voor de
ten ook geheime offerhanden voor het oden of liever den Godt over te laten.

Vier aen, en vraegden het zelve wegens Want zy zeiden dat Godt niets begeerde
toekomende dingen, doende altydt, voor als de ziel van het ſlagtoffer (i). Hier uit
wat Godt ze ook offerden, eerſt een ge zeker is kennelyk, dat de oude Perſianen
bedt tot het Vier. (d).
geen afgodendienaers geweeſt zyn, hoe
offerhan. Dat ze op deze wyze aen het Water wel Cteſias verhaelt (k) dat de houtebeel

#het offerhande gedaen hebben verhaelt Strabo den der Perſiaenſche Afgoden van die van
W" ter zelver plaetſe. Komende in een ſloot, Sardis van de muren gezien, toen Cyrus
of rivier, of fontein, maektenze een kuil, hen belegerde, hun ſchrik aengejaegt
en keelden daer het ſlachtoffer, zich wel

hebben. Want hy ſchryft van den Per

wagtende, dat er niets van het bygelegen ſiaenſchen Godtsdienſt naer de wyze, die
water met eenigh bloet vermengt wiert , byna alle de Griexe ſchryvers, die ge
omdat dan alles zou beſmet worden.

De

waende goden, en hunne beelden godde

Wyzen daerna het vleeſch met myrten en lyke eere bewezen, gemeen hebben. Ook
laurieren belegt hebbende verbrandden het
met dunne ryzen, en ſprengden, na het
ſtorten eeniger gebeden, oly met melk
en honigh vermengt niet in het vier, noch
in het water, maer op de aerde. Ook
piſten zy noit in een rivier, noch waſch
ten zich, noch ſpoelden hunne handen
af, nochte gooiden er eenig lyk in, noch
te eenige andere dingen, die onzuiver
Rivieren ſcheenen te zyn , maer eerden de rivie
geeert. ren voor al met de uiterſte godts

verdienen Herodoot en Strabo meer ge
loof, die zeggen dat de Perſianen vry zyn
geweeſt van allen beeldendienſt, hoewel
ze voor het overige den Perſiaenſchen
Godtsdienſt meeſt al met de zeden der

Grieken en andere heidenen trachten ge
lyk te ſtellen.

Hier uit toont Thomas

Hyde, van wien wy geſproken hebben,
in een ganſche verhandeling van den
Godtsdienſt der oude Perſianen, vooral
in de negen eerſte hooftſtukken, dat ze

dienſtigheit. (e). Uit Herodoot blykt maer eenen eenigen Godt, ſchepper en on
Paerden ook dat ze paerden, en juiſt witte, aen derhouder der werrelt,erkenden, hoewelze
geoffert het Water geoffert hebben. Want dus daerby voegden de Sabaiſmus, of dienſt der
leeſt men dat Xerxes, toen hy den Grie Planeten en elementen. Want dat zy,ſchoon
ken den oorlogh aendeed, witte paerden ze de Zon, de Maen, het Vier, en

geſlacht en aen den vloed Strymon opge wat des meer is, aenbaden, zich echter
offert heeft. (f).

onthielden van Goddelyke aenbiddinge,

offerhan- Hoedanigh de offerhande geweeſt zy, wort van hem getoont uit de ſchriften en
de # # die aen de Aerde en Winden gedaen wert,
het verhael der genen, die tot dezen hui
hebbe. digen dagh nogh in Perſie in wezen zyn,
In den afgaenden tydt, vooral in dien van en daer Ghebres of Ghabres genoemt wor

# weet ik niet dat ik ergens gelezen

Artaxerxes, en niet by het leven van den den : welke luiden wel duidelyk zeggen

Grooten Cyrus, gelyk Strabo wil, heb dat ze geene goddelyke aenbiddinge aen
ben de Perſen uit den voorgang der Aſſy de Zon, Maen, of Planeten bewyzen,
Diana en rieren en andere volkeren, Diana en Ve maer dat ze alleen onder het bidden zich
Venus nus onder den naem van Ahaitis geëert , wenden naer de Zon, zoo omdat de Zon
van de van welken Godtsdienſt wytloopigh be ten opzichte van hare zuiverheit, als een

#
richt te halen is by Herodoot, Diodorus, beelt is der Godtheit, hebbende in dat veem,
ge-eert.
-

Strabo, en anderen, uit welke ſchryve deel de natuur van het Vier , als omdat gevºelen
ren Thomas Hyde zyne beſchryving van eenigen van gevoelen zyn dat de Zont'ee- van de
den ouden Godtsdienſt der Perſianen heeft

niger tydt Godts zitplaets, en het Paradys"

toegeſtelt. (g).
(a) Vid. Strab. l. c. p. 733. Conf. Curt. l. III. c. 7.

der zaligen wezen zal. Ook meenden ze Elemen
buiten het voorbeelt van het Joodſche vier, ten voor

(b)l XVII. p. 623.ed. Steph. ſeu p. 58o. Wech.

dat de Elementen, als beginſelen van alle heiligh

(c) Vid.Strabol. c. p. 73 2.

dingen,Q_q
eenigermaten voor heiligh, en #"
den.

(d) Vid, Strabol. c. p. 733. & Agath. l. c. Proc. l. II.
de Bello Perſ. c. 24.

(e) Conf: Herod. l. I. c. 138.

(h) c. l cap. 13 1 ſeq.

(f) l. VII. c. 11;

(i) Vid. Strabo l. c.

(g) Vid. t c, 3.

(k) Exc. ſegm. 4.
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in hun aengebore zuiverheit te houden de dingen, die voor de uiterlyke zinnen
zyn. En hierom hebben ze bewaerders openleggen, meeſt aen het licht gelyk
en bezorgers van elk element in 't byzon- was: dit gaf hy den naem van Arimanion,

der gehadt, die een vaſte wedde trokken of Arimane, en zeide dat het uit duiſter
voor dat ze op het water, ſtroomen en niſſe geboren was, waerom hy het ook by
fonteinen paſten, en de lucht, zoo veel de duiſternis en onkunde vergeleek. In het

tĆIl

In hun vermogen was, tegen ſtank, het
vier tegen vuiligheit, en de Aerde tegen
lyken en krengen beſchermden, en dezel
ve van de ſtraten weerden. Zy derhalven
eer bewyzende aen de Zon en het Vier

midden ſtelde hy Mithra,ofde Zon,die men
zegt dat de Perſen daerom het middelſte of

den Middelaer genoemt hebben. Men ver
haelt ook dat hy geboden heeft aen Oro
mazade beloofde ſlachtoffers op te offeren,

en wat des meer is ftortten hunne gebe om hem te bedanken, als men zynen
den niet hier voor uit, maer richtten hun wenſch verkregen hadt: en aen Arimane
gebedt tot Godt in 't aenzien van de Zon, offerhanden te doen, om alle onhei

of in tegenwoordigheit van het Vier. En len, en rampen af te keeren. Sedert
Wyzen hunnen Godtsdienſt hebben de Grieken aen Oromaz-es, of Oroma
zeer zorgvuldigh verbergden, dewyl ſtes dennaem van Jupiter, en aen Arimanion
volgens de inſtellinge van Zoroaſter ver dien van Pluto gegeven (f). De Perſen

Perſiaen- omdat de
fche
Godts

dienſt

verborgen boden was dien aen eenigen uitboorling te hebben dan niets gemeen gehadt met de
gehou
den.

ontdekken, hebben de afgodiſche Grie Grieken, en andere afgodendienaren, die
ken, onkundigh in de Perſiaenſche ze niet alleen meenden dat de Goden en Go

den, alles afgemeten naer hunne gewoon dinnen uit menſchen geboren wierden,
ten, en gemeent uit de uiterlyke plegtig maer dezelve ook nevens de Elementen

heden, die ze gezien of gehoort hadden, in zekere gedaenten en vormen verbeeld
dat de Perſianen de Elementen dienden, den,enaen hun in tempelengeflotenzynde
daer ze in der daet niet anders waren dan goddelyke eere bewezen. Dogh by de
bewaerders en bezorgers der zelve. Men Perſen wiert geen menſchelyk beelt ge
Kan by den zelven ſchryver daer breeder zien, maer veel meer verrigteden ze hun

van gemelt vinden. Hierom dunkt my ne Godtsdienft, gelyk gezegt is, in de
dat de verhalen van Herodoot, Strabo, opene lucht, alhoewel ze na Cyrus ty
cn anderen, den Perſiaenſchen Godts

denhunne ceremonien vermeerdert,en nóg

dienſt betreffende, naer de verſcheide tuſ eenige dingen tot ſtatelykheit behoorende

ſchenruimten der tyden wel moeten on bedagt hebben.
derſcheiden worden.

Want veele ſchryven

Dat de Perſen voor Zoroafter toe het vermeerderen der Vier

Cyrus tyden, en ook noch by zyn leven, kaſſen, waer in het heilig Vier te beter
geenc tempels, noch altaren gehad, maer mogt bewaert worden tegen regen en
op de bergen hunne offerhanden verricht wint: het opregten van Altaren: het uit
hebben, blykt genoegh uit Xenofon (a). kiezen en branden van offerbeeſten: de
Of nu welXenofon verhaelt dat Cyrus aen plechtigheit van plengen, en wat meer
Jupiter, en de andere Goden geoffert van dien aert is. Agathias zegt dat Zo
heeft, en hem zyne gebeden niet tot ee roafter in eenen tydt met Hyftafpes ge
nen, maer meer Goden doet ſtorten, zoo leeft heeft, maer twyffelt of die de Vader
moet men dat doch rekenen van hem gedaen van Darius, of een ander geweeſt zy. De
te zyn, als van eenen Griexen Afgodendie nieuwe Perſianen zeggen dat Zoroaſter,
naer. Want dat Cyrus eenen eenigen Godt of Zerdusht, geleeft heeft onder den Ko
geëert heeft, ziet men in de heilige bla ning Gushtaſp, die Thomas Hyde be
den. (b). Ook heeft Zoroaſter (niet die weert (g) dat Darius Hyſtaſpes zoon was.

Koning der Baêtrianen, dien Diodorus (c) Zoo getuigt ook Abul Pharajus (h)
Oxyartes noemt, maer zekere Magus of dat die Afagus of Wyze ten tyde van

Wyze, die eenige eeuwen na geene geleeft Cambyſes en Darius geleeft heeft : waer
heeft, en dien Clemens Alexandriner (d) uit dan blyken zou dat de Perſiaenſche
cenen Medier; Suidas eenen Mediſchen Zoroaſter niet voor Cyrus tyden geweeſt

Perſiaen noemt) geen beelden, of afgo is , gelyk de Griekfe fchrywers verdich
derye, maer alleen nieuwe zeden, na UCIl.
~

het afſchaffender oude,beneffens verſcheide Eer de Perſen den Meden het gebiedt
meeningen ingevoert (e). Men zegt dat afhandigh maekten, volvoerden hunne
hy alles in twee foorten verdeelt, en e Koningen of Vorſten de offerhanden,
venveel beginſelen geſtelt heeft, het eene gelyk Xenofon () op meer dan eeneplaets

GOED, en 't andere QUAED. Het eerſte heeft aengetekent.

Want hy

vert

noemde hy Oromaza, en zeide dat het uit

at

een overzuiver licht geboren, en onder

(f) Vid. Plut de Iſid & Oſir. T II. op. p. m. 369.

(º) Cyr. l. VIII.c.45. Conf Laert.de vit. Phil. in ſeq. Diog. Laert. 1. cit. ſegm, 8. Conf. Th. Hyd. c. 9.
Stänl. Hift. Phil. Orient. III. c. i. ſeq.
Procm. fegm. 6. feq.

(“) Par. e. 36. X. ult. Efr. c. i. X. z, &c,

(g) tr. C. cap. 23.

(c) lib. II.
(4) Strom. l. I.

(*) Vid. Agath. l. c. cap. citat,

(h) cit Dynaſt. p. 83- ſeq. text. Arab.ſeu 54. verſ.
Latin.
-

(i) J. VIII. Cyrip. c. 38,

i

R
Wet van

Camby
fes.

E

I

Z

E

N.

307

dat Cambyſes, de Vader van Cyrus, een
wet gemaekt heeft, dat zyn zoon, zoo
dikwyls als hy na zyns vaders doot in Per
ſie komen zou, voor zyn volk offerbeeſ
ten zou ſlagten, gelyk hy Cambyſes zelf
te voren gedaen hadt: en dat den Ko

den, hangende de ſlippen van beide de
zyden dermaten af, dat ze haere lippen en

ning buiten 's lants getogen zynde iemant

De aerde ſtrekte hun voor bedden: moes

ſchenen(e). Zy droegen een wit kleedt. #
Op hun hooft hadden ze Biſſchopshoe-" 2"wangen bedekten ; hoedanige men nu
nogh ziet aen de beelden van Chilmenar.

van het Koningklyk huis dezelve offer kruidt, kaes, en broot voor ſpys. Een
dienſt waernemen zou.Verder verhaelt ook riet hadden ze voor een ſtaf, op welxbo

Xenofon (a) dat Cyrus kort voor zyn doot venſte zy de kaes ſtaken, en aen hun
in Perſie aen den Vaderlantſchen Jupiter, mont daer mede bragten, en opaten. De

en de Zonne geoffert heeft. Dogh dat muizen bragten zy om, omdat zy zelfs
ſchynt van Cyrus navolgers noch binnen, daereenen haet tegen hadden, en ook ge
noch buiten 's lants in agt genomen tezyn loofden datze van de Goden gehaet waren."

geweeſt. Want als Cyrus zelf het Ryk Hunne leering deelden ze niet licht aen
van Babilonie bemagtigt hadt, is zyn iemant mede, of het moſt door bevel der
Dus hebben wy boven
#aen- te ſtellen, die met het aenbreken van den vermaent dat Xerxes dat verkregen heeft
Wyzen eerſte werk geweeſt AMagi of Wyzen aen
Koningen zyn.

tot offe

geſtelt.

dagh de Goden, of liever Godt met lof voor Protagoras, Menanders zoon, en
zangen zouden eeren, en offerhanden voor Themiſtocles (f). Hier in verſchil
doen aen de genen, dienze het oordeel denze van de Egiptiſche Prieſteren, dat ,
den dienſtigh te wezen. En dit is onder daer die zich noit beſmetten met het doo
de Koningen, die na quamen, altydt in den van eenigh dier, uitgezeit alleen dat
zwangh gebleven, dat by de Perſianen aen den Goden geoffert wert, deze in te
geen wettige offerhande als alleen door een gendeel met eigene handen alle dieren,
behalven een menſch en een hont, doot
Magus geſchiedden kon. (b).
, ja zich lieten voorſtaen een hel
De Wyzen dan zynbewaerdersgeweeſt

#

der heilige geheimeniſſen en plechtighe denſtuk te verrichten, alsze mieren, ſlan
den.

En ſchoon hun aenzien voor eenen

gen, en allerhande kruipend en vliegend

tydt lang niet weinig afgenomen was, om gedierte in groot getal ombragten. Hun
at ze na Cambyſes overlyden het Koning lichamen werden noit begraven, voor
ryk hun bedrieglyk aengematigt hadden, dat ze voor af van honden of ander ge
nogtans hebben ze dat naderhant wederom dierte verſcheurt waren. (g).

Hunaen- gekregen,zoodat alle zaken het gemeen ra-| De geſtalte en gedaente der Perſen be- Gedaente
zien
kende door hunnen raedt en voorzeggin-|ſchryft Ammianus Marcellinus op de aenge- der Per
gen beſtiert wierden. (c) Allengs ook trokkeplaets in het algemeen aldus: Zy zynſianen.
aengegroeit zynde degen ze uit tot een vol meeſt alle mager,bruin,of bleekblaeu, heb
komen volk en naem : en woonende op bende bokken-oogen, daer ze nors uitzien.
lanthoeven door geene muren omringt, Hunne winkbraewen zyn tot eene halve
alsmede verlof gekregen hebbende vannaer rondte gebogen. Zy hebben lang hair, en

hunne eige wetten te leven, wierden zein baerden, die er wel by voegen. (h). Dat er

Hunne

leere.

eere gehouden ten opzichte van den Godts ook onder de Perſianen veele gevonden
dienſt, gelyk Ammianus Marcellinus wierden met een kromme neus,toont Rho
ſpreekt (d). Deze eerden ook het Vier, diginus uit den Uitlegger van Apollonius.
het Water, en de Aerde, maer weerden (i). En zulke luiden zyn om Cyrus ge
alle beelteniſſen en beelden, verdoemende wilt geweeſt, en voor de ſchoonſte ge
voor al het gevoelen der genen, die dry houden naer de getuigeniſſe van Plutar
ven dat de Goden mannen en vrouwen chus. (k). Wyders waren ze dartel van
zyn. Zy ſcherpten het volk de regtvaer aert naer de getuigeniſſe van Creſus by
digheit in. Zy leeraerden dat het god Herodoot (l). Ammianus zegt dat de Per
loos was de lyken te verbranden , maer ſen veele ydele woorden over zich had
geoorloft zich met zyn moeder en doch den, en wilde en woeſte klap uitſloegen :
ter te vermengen. Dit laetſte nogtans dat ze groots, ſtatigh , onvriendelyk en
ſchynt toen eerſt ingevoert te zyn, nadat dreigende waren zoo wel in voor- als te
Cambyſes zyne # ten huwelyk ne
by loos, trots, wreed, en
Q_q 2
zich
mende diergelyke huwelyken, door een
wet voor geoorloft verklaert hadt. Deze (e) Vid. Laërt. 1. c. Conf Strabol. c. p. 733. Clem.
Wyzen maekten daerenboven hun werk Alex. Strom. III. Sext. Emp. Pyrrh. Hyp. III. c. 24.
van toekomende dingen te voorzeggen, (f) Vid. Laert. l. c. ſegm. 7. Strabo I. c. Plut.
invid. & odio T. II. op. p. m. 537. Conf Rhod. l.
zeggende dat de Goden voor hun ver de
XIII. c. 25. & l. x 1x. c. 17.

#

(g) Vid. Herod. 1. I. c. 14o. Conf. Cic. TuſcQuaeſt.
l. I. ſect. 45. Strabol. cit. p. 73 5.
(a) lib. cit. c. 45.
(h) Conf: Herod. l. VI. c. 19 Proc. in artij:1sis
(b) Vid. Xen. 1. c. c. 6. Conf. Herod. l. I. c. 132. cap. 7.

Laert.l. c. ſegm. 6.
(e) Vid. Agath. l. c. cap. 14.
(d)l. XXIII. cap. 6.

(i) 1. XVII. c. 3 in fin.
(k) in Praec.ger. Reip. T. II. op. p. m, 821:
l. I c. 89.
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zich over hunne ſlaven en geringe en on Strabo wil, voor zyn vier jaren niet in
Zeden
der Per
ſen.

bekende luiden de magt van leven en doot tegenwoordigheit zyns vaders komen,
maer bleef zich by de vrouwen onthou
aenmatigende.
De zeden der Perſen zyn niet altydt op den, op dat , zoo hy onder het opvoe
alle tyden eveneens geweeſt. Men zegt den was komen te ſterven, de vader geen
dat ze in oude tyden, wanneer ze het droefheit zou ſcheppen uit het verlies van
ongehavent geweſt van Perſie bewonen zyn kint. (b). Daer na wert hy naer de
de, nogh niet gekomen waren aen het openbare ſcholen der Gerechtigheit ge
gebiedt van Aſie, van geen overdaet ge zonden, dat aen alle Perfianen vryftont,
weten hebben, en matigh in alle dingen die zoo veel goedts hadden , dat ze
geweeſt zyn. Maer toen ze ryke Ko hunne kinderen konden opvoeden zonder
ningkryken overweldigt, en zich met den dat ze behoefden te werken. Want aen
buit van verſcheide Volkeren verrykt had niemant van de Perſen was de toegang tot
den, en hier door hoogmoediger gewor cerampten en Magiſtraetsbedieningen af
den waren, hebben ze wel vele dingen geſloten. (c). In de ſcholen leerden de
allengs verandert, maer evenwel alle hun jongens tot hun zeſte, zevende, of tien
ne gematigtheit van zeden en wetten niet de jaer, den boogh ſpannen, met ſchich
uitgetrokken als onder de latere Konin ten en pylen werpen, ja ook volgens de

gen. Het voornaemſte oogwit der oude inſtelling van Cyrus te paert ryden. Ook
wetten ſchynt geweeſt te zyn alles in 't werden niet alleen de jongens, maer ook
werk te ſtellen, dat dienſtigſt was voor jongelingen van de ouden onderwezen in

het gemeene beſt, en daer op toe te leg de kenniſſe der Rechten, en hun lcſſen

Markt.

Leer

plaetſen.

gen dat de burgers niet geheel vervielen
tot luſt van iets quaeds of ſchendigs te be
dryven Zyhaddeneenafgezonderdeplaets,
die vry genoemt wert, waer in niet alleen
het Koningklyk Hof,maer ook de andere
Rechthuizen der Overigheden geſtelt

§. dienende tot gehoorzaemheit aen
e Overigheit, en tot het betragten der
matigheit. Hier onder mengden de Leer
meeſters fabelen geſchikt tot nutbaerheit,
waer door zy met gezangh en zonder ge

zangh de daden der beroemde mannen
waren:en waer van afgeweert wierden alle verkondigden. Om hen te gewennen Strengė

kramen en kramers, op dat het verwart tot matigheit en onthoudinge holp niet levens
geraes en getier dezer luiden geen hinder weinig aen de eene zyde dat zy zagen dat wy".
doen zou aen de geſchikte orde der genen, de Oudften den ganföhen dagh doör ma
die moſten onderwezen worden. Die tigh en geſchikt leefden, noch wech gin
plaets was verdeelt in vier deelen. Het gen om hunnen honger te verzadigen,
eerſte was geſchikt voor de kinderen, het voor dat ze van hunne opzienders daer ver
tweede voor aenkomende jongelingen,het lof toe kregen , aen de andere, dat de
derde voor mannen van volwaſſen ouder

kinders niet by de moeder, maer door

dom, het vierde voor die boven de jaren laſt der opzieners by de Majeſtraet werden
van den Krygsdienſt waren. De kinde opgevoedt. Van huis bragten zy met
ren en mannen van rypen ouderdom moſ zich broot tot hun ſpys, Kers tot toeſpys,
ten des morgens by ’t opgaen der Zon by en een kan, om water te ſcheppen uit den
der hant zyn; maer dic ouder waren moſ voorbyvloejenden ſtroom, zoo ze mogten
ten, buiten de gezette dagen naer dat het elk dorſt krygen. Want de levenswyze der
gelegen quam, verſchynen. De manbare overige Perſen beſtont toen ook dagelyx
jongelingen ſliepen dicht by het Raedt in hart broot, in Kers, in korrelen zouts,
huis met hunne kleene oeffenwapenen, en gebraden of gezoden vleeſch, daer ze
uitgezondert die getrout waren, of hun water toe dronken.

Als ze de kinder

moſtaengezegt werden, dat ze hadden te ſchoenen hadden uitgetrokken, ſliepen
genwoordigh te zyn. Evenwel was het ze tien jaren langh dicht aen de Gerecht
niet betamelyk dat ze dikwyls af waren. huizen, eens deels om de ſtadt te bewaren,
Elk deel had twaelf Overluiden, om dat en ten anderen om de matigheit te oeffe
het geſlacht der Perſen in zoo veel ſtam nen. De zelve ſtonden over dag ten dienſt
men verdeelt was.

Over de kinderen en

der Magiſtraten, of ze de ſtadt ergens in

aenkomende jongens hadden het gezagh mogten behulpzaem zyn. Ook door het
eenigen uit de oudſten gekoren, die men ſlaen op eenigh koper voor den dagh op
meende dat er wat goedts van maken zou gewekt werden ze tot den wapenhandel
den. Over mannen van rypen ouderdom en de jagt geleit, om dus zich wel te ge
werden luiden geſtelt, º: hen mogten wennen tot 's morgens vroegh op te ſtaen,
leeren na te komen de dingen, die hun tot het verdragen van hitte en koude,
vooral voorgeſchreven, en van de hoog en de moejclykheden van togten en rei
Wert
ſte. Overigheit belaſt waren. De oudſte had zen. Want over vyftig
gen insgelyx hunne voogden, die hun ook geſtelt een zoon des Konings of van ee
hunnen pligt zouden indagtigh maken. (a) nigen Lantvoogt, dien ze vooruikers,

º

Een zoon mogt voor zyn vyf, of, gelyk

C

(b) Herod. 1. cit. c. 136,

(a) Vid. Xen. Cyr l I. cap.3.

(c) Vid. Xen, l.cit. c. 8.
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de hadden te volgen op een voorgeſchreven had hy een heldenſtuk bedreven, geſchen
ſtuk weegs van dertig of veertig ſtadien.Dus ken te zenden. (e).
wert hun ſtem, en krachten, en adem

Dat de Perſianen, gelyk in zoo groot

haling geoefent. Zy leerden ook hitte, een getal van vrouwen zeer waerſchynlyk
koude, en regen uitſtaen, rivieren zonder is, jaloers zyn geweeſt, hebben wy bo
de wapens en kleeden nat te maken door ven onder Artaxerxes den Gedachtigen,

waden, by nacht in 't velt te blyven, uit Plutarchus getoont. (f). Zy trouden
boerenwerk te doen, en zich voor ſpys gemeenlyk in de lente, op het allerlang

te behelpen met het geen de boſſchen ſte der dagen. De Bruidegom begaf zich,
voortbragten, als Terpentyn, ekelen, en na vooraf eenen appel, of mergh van een
wilde peeren. Die ook thuis bleven , Kameel, en vorders dien dagh niet anders,
werden onderwezen in het ſchieten met gegeten te hebben, in de ſlaepkamer, zoo
pylen, en werpen met ſpieſſen, zynde als Strabo getuigt. De vrouwen ſliepen

by beurten by de mannen, gelyk blykt

pryzen geſtelt voor die zich beſt queten :
en deze waren het, van wien de Overig
heden zich bedienden, om de boosdoe
ners op te ſpeuren, de roovers te vangen,

uit Herodoot. (g). Na Cambyzes, die
de eerſte van alle de Perſiaenſche Konin
gen zyn zuſters troude, voltrokken de

of iets anders te doen, daer kragt en ſnel aenzienlyxten met de moeders en dogters
heit toe vereiſcht wert.

Als ze hunne

een huwelyk, en rekenden de kinderen

kintſche jaren verlaten hadden, dat is als uit dien egt geboren voor de edelſte, en
ze vyfentwintigh jaren waren out gewor waerdigh, gelyk men zegt, om den Ko
den, werden ze, als nu tot hun volle ver ningklyken troon te bekleeden. (h). He
ſtant gekomen, en in hunne meeſte krach rodoot (t) zegt dat ze van de Grieken ge
tenzynde,van de Koningen ofOverigheden leert hebben zich met mannen te vermen
tot den Krygsdienſt of eenig ander werk ge gen, waer van Ammianus zegt (k) dat ze
bruikt. Als ze vyftigh jaren geworden te voren niet geweten hebben. Maer
waren, werden ze gerekent onder de ou Plutarchus ontkent dat, en zegt dat by
de luiden, en dan niet meer buiten hun na alle andere ſchryvers daer in overeen

vaderlant ten oorlogh gezonden, maer ſtemmen, dat de mannelyke kinderen by
thuis gebezigt tot het oefenen der ge de Perſen ontmant zyn, eer ze oit aen de
meene en byzondere regtszaken, ſtemden Griexe zee gekomen waren. (l).
tot vonniſſen over misdaden, en koren De Perſen hebben ook, Aſie bemag-Hunne
alle de Magiſtraetsperſonen. Maer zoo'er tigt hebbende, en door rykdommen tot ontaer
iemant of jongman, of man, zich in iets, weelde en overdaet vervallen zynde, al- ding

dat door de wetten vaſtgeſtelt was, ver lengs de overige zeden huns lants, die

#

gematigt wa
grepen hadt, wert hy van de Wykmeeſ voor het grootſte
teren aengeklaegt, en de zaek door de ou ren, verandert. Een van hunne oude

den onderzogt zynde by vonnis uit zyn inſtellingen was maer eens des daegs te e
rang gezet, en voor al zyn leven eerloos ten, en dat eerſt tegen den avont, opdat
gehouden. De lezer kan hier van Xeno ze den ganſchen dagh tot hun verdoen
fon(a), Herodoot (b), Strabo(c),en Rhodi zouden hebben, zoo om hunne dingen te
verrichten, als om zich in den arbeit te
ginus (d) nazien.
Deze onderwyzing ſchynt ten tyde van oeffenen. (m). Ammianus verhaelt dat de

Cyrus nogh by de Perſen geweeſt te zyn, jonger Perſen, als men de Koningklyke
behalven dat ze toen al matigh wyn be tafel uitzondere, geen vaſt uur van eten
gonnen te drinken, en op de jagt te gehad hebben, maer dat yders maegh
paert zittende met ballen en ſpieſſen, en hem voor een zonnewyzer ſtrekte, en
ſlingers te werpen geleert hebben, gelyk hy op het joken der zelve at wat hem

Xenofon doorgaens in het Onderwys van eerſt voorquam. Maer Xenofon zegt dat
Cyrus getuigt. Dat ze evenwelarger ge zy hun mael des morgens deden, en zoo
worden en ontaert zyn niet zoo zeer van langh aten en dronken, als de genen
de tyden van Artaxerxes af, als Xenofon gewoon zyn, die laet te bedde gaen.
Ammianus tekent wel aen dat ze het net

meent, als wel van Cambyſes, zullen wy
in het vervolg kortelykaenwyzen.
Hunne

|

aenrechten van gaſtmalen en overdaet, en

Wyders trouden de Perſen vele vrou vooral de gulzigheit in het drinken, als

#- wen, en hadden ten tyde der agtervolken-

-

G 3

de

gende Koningen veel meer byzitten, om | [e] Vid. Herod. 1. c. c. i35. ſeq. Conf Strabol.
XV

dat naeſt de oorlogsdapperheit al van outs
het voorttelen van vele kinderen hoogh
geagt wert, en de Koningen gewoon

. p. m. 733.

[f J Conf. Rhod. l. xy111. c. 18. coll. l. xxyIII.
C. I 5.

[g] l. III. c. 69.

[h] Vid. Arn.l. v1.11, adv. Gent. & Phil. de Leg.ſec.
waren aen den genen, die veel kinderen c. contra
moech.conf. Agath. l cit.

ter werrelt gebragt hadt, alle jaren, als
(a)l. c. c. 4,5,6 & 7. •
(b)l. c.

(c) 1. c. p. 733. ſeq.
d]l. xv1 11. c. 1o.

[i]l. 1. c. 135.

[k]l. c. Conf. Curt. 1.x. c. 3.
[1] Vid. tr. wist 78 H'podáls xaxon3sias. T. II.

op. P.

m. 857.

(m) Vid. Xen. l. v111. Cyr. c. 5o.conf. Proc.l. 1. de

. Bell. Perſic. c. 14 coll.l x1 c. 18.
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de peſt geſchuwt hebben : maer uit He zoo vol te drinken dat ze niet meer o
rodoot (n) blykt dat dat met waerheit al ver end konden ſtaen of gaen, maer naer
leen van de oude Perſianen gezegt wort. huis moſten gedragen worden. (c).
Want toen at elk niet wat hem luſtte ,

Hunne manier van elkander te groeten Groete
der
maer wat hy hadt, en dronk geenen was duſdanigh. Luiden, die gelyk van niſſen
Perſia
wyn, maer water, proevende noch vy
gen, noch iets anders dat naer lekker
nyen geleek. Ook werden eertyts geene
bekers op de maeltyden gebracht, om dat
ze van gevoelen waren, dat daer door de

geboorte en waerdigheit waren, kuſten InCI1 •

elkander in plaets van groeten. Indien
de een by avontuur wat minder van rang
was, bood de waerdigſte hem evenwel
zyn wangh , en ontfing de kus. Maer

die verre beneden hem was viel ter aerde
zwakt wierden, indien iemant te veel en bewees eerbiedigheit aen zyn meer
lichamen niet minder dan de zielen ver

dronk.

Maer daer na rechtten ze niet

der, of eerde hem met het buigen eener
Inzonderheit eerden ze met groo

alleen die tafels aen, die ze al van outs knie.

te achtinge, die dichtſt by hen woon

gebruikt hadden, maer bedachten er al
tydt nogh eenige nieuwe vonden by. Ja
de Koningen door weelde bedorven be
loofden door eenen uitroeper een groote
ſomme gelts, aen de genen, die eenige
nieuwe lekkerny hadden uitgevonden.

den , en zoo al voort, agtende, hoe
iemant nader aen hunne huizen woonde,

Ook waren toen de Perſianen mooi met ve

Uit Herodoot (e) leeren wy ook dat

den, dan die daer op metterwoon volg
zoo veel te naeuwer aen hem verbonden

te zyn (d).

le drinkvaten te hebben, en pronkten ge ze onder de zonden de eerſte plaets ga
weldigh met de uitſtekende praelder zel ven aen de logen, de tweede aen iemant
ve, ſchamende zich des niet, al hadden gelt ſchuldigh te zijn: omdat een ſchul
ze die opentlyk op een onregtvaerdige denaer meeſtentydt met logens omgaet.
wyze met liſten naer zich geſtreken. Want Maer Plutarchus zegt (f) heel anders,
de oude deugt, waer door ze bevlytig bewerende dat de genen, die iets uitzet
den dat yder zich oeffende in regtvaer ten by een ander, meer liegen, dan die
digheit, uitgetrokken hebbende, gre dat ontfangen , als zynde gewoon in
pen ze niet alleen de genen, die vele hunne rekenboeken ter quader trouwe te

ſchelmſtukken bedreven hadden, maer # en meer tot laſte van anderen te
ook de luiden, die aen geen misdryf chryven, dan hun toekomt, van welke
ſchuldigh waren, by den hals, en perſ. logen de noodt geen oirzaek is, noch de
ten hun tegen alle regt en billykheit gelt behoeftigheit, maer de onverzadelyke
af. (b). Wyders getuigt Ammianus dat gierigheit, die hen niet toelaet hun goedt

niemant van hun, als hy verzadigt was, te gebruiken. Onder deinſtellingen der Per
overtollige ſpyze gebruikt heeft. Maer |ſen was ook , dat ze noit, te weten in het o Moeiely
ke zeden,
naeukeuriger is de getuigenis van Hero- penbaer, ſpuwden,noch hun neus ſnoten en
doot, die wel zegt dat ze weinig ſpyzen , men hielt het voor ſchande dat iemant zich
maer evenwel veele naergerechten ge- voelende geſpannen,ofom zyn water te lo
bruikten, en daerom voor een gemeen zeg zen,ofom iets anders te doen, gezien wiert
gen hadden, dat de Grieken uitſcheiden alleen te gaen : dat niet mogelyk ware
met eten,terwyl ze nog honger hadden,

geweeſt

, zegt Xenofon , zooze niet

omdat hun na het mael niets van eenige matigh ontrent hunne levenſwyze ge
waerde wiert voorgezet, daer ze wel weeſt waren, en de overtollige vogtig
anders zouden doen, als hun iets derge heit zodanigh verwerkt hadden, dat die

lyx voorquam. Onder alle dagen meen door eenigen anderen wegh wiert uitge
de elk dat hy zynen geboortedag vooral dreven. (g) Omdat nogtans de latere Per
te vieren hadt: en dan wert er lekker ge ſen het zelve onderhielden, en hunne
ſchaft. De ryke luiden ſchaften geheele lichamen zoo zeer niet oefenden, wer
oſſen, kamelen, paerden en ezels in o den de overtolligheden van den mont en

vens gebraden voor hunne gaſten, de ge de blaes ingehouden door het gebruik van
ringe luiden vee van minder waerde. Zy Cardamom en Terpentyn, dat ze veel
waren daerenboven zeer gretig naer wyn, nuttigden. Ten minſte dit is de mee
raedtſlagende over de ernſtigſte zaken by ningh van Rhodiginus (h). Ammianus
den drank, rekenende de beſluiten dus verhaelt dat de monden der dienaren, die
Hunne
dronken

ſchap.

genomen vaſter, dan die ze nuchteren aen de tafel oppaſten, met vellen vaſt
genomen hadden. Evenwel haddenze
ge
voor gewoonte het lyf eerſt wakker met (c) Vid. Herod. l. I. c. 133. Xen. 1. c. c. 5 r. Plut. I.

ſpys op te vullen, eer ze regt aen 't I. 2 varezlaas, quaeſt. I. & 1. VII. ibid, quaeſt. 9. Stra
bol. c. p. 734. Conf. Rhod. l. XIX. cap. 26. l. XXIX.
drinken gingen: Dog ze plagten niet met CaP.
14.
hunne vrouwen, maer wel met hunne by
zitten gelag te houden, te danſſen en zich

(d) Vid. Herod. l. c. c. 134. Conf. Xen. 1. I. c. zo.
Strabol. c.

(e) c. l. c. I 38.

(a)l. I. cap. 7 1.

(*) Vid. Xen. l. c. c. 49, 51, et 55. Conf. Ath. I.
IV. P. m. 144 it. I XI. p. m.465.

(f) ztigi Taº van Jaïr Jareizig3au T. II. op. p. m, 829.

(g) Vid. 1. 1. Cyrip. c. 9. coll. l.vIII. c.33.
(h)l. xxVI. c. 24.
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gebonden waren, zoo dat ze noch gapen, En hierom had het gemoedt der Perſen een
noch ſpuwen, noch ook ſpreeken kon afkeer van Koningklyk bloedt te ſtorten,
den. Valeſius, in zyne aenmerkingen over gelyk Procopius (b) getuigt. Indien ie
Ammianus, meent dat dit geſchiedt is, op mant den Koning weigerde te gehoorza
dat de dienaers de ſpys, die ze op tafel men,dien wert zyn hooft en arm afgehou
quamen zetten, door hunnen adem niet wen,en hy dus wechgeworpen. Zwaerder
beſmetten zouden. Den genen, die met ſtraffen van miſdadigen hebben wy reeds
ſchurft of melaetsheit beſmet waren, ſtond boven hier en daer uitgelegt.Maer de ſtraf,
niet vry naer de ſtadt te komen, en met die met ſchuiten geſchiedde, beſchryſt

andere menſchen om te gaen, zynde dat Plutarchus op deze wyze. Zy nemen,
door een wet verboden. Dat blykt uit zegt hy, twee ſchuiten die op elkander paſ Schuit
het voorbeelt van Megabyzus, die zich ſen. In de eene leggenze den miſdadigen, ſtraf

melaets veinſde, boven in de hiſtorie van die geſtraft moet worden, op zynen rugh: dan
Darius den Baſtaert

by gebragt.

Men nemenze de andere ſchuit, en paſſen die zoo

zegt dat de Perſianen van gevoelen wa- op de eerſte, dat zyn hooft, handen, en
ren, dat ze met deze ziekten geplaegt voeten uitſteken, en het overige lichaem be
Wierden, omdat ze tegen de Zon miſdaen ſloten blyft. Dan gevenze hem eten. Wei

hadden. Eenen vremdeling, die met gert hy de ſpyzen, zy dwingen hem met hem
het zelve euvel beſmet was, drevenzeſde oogen te prikken die te nemen. Als h
ten lande uit, en verjoegen om dezelve gegeten heeft gietenze melk en honigh onder

reden de witte duiven. Dit ſchryft He-een, en mengen dat tot eenen drank, dien
rodoot.

Matigheit

ze hem in den mont

gieten.

Dat gedaen

Om een eenige ſchult, of eenige ge-|zynde keeren zy gedurigh zyne oogen naerde

in het

ringe miſdaet ſtondt het zelf den Koning|Zon, opdat zijn ganſch aangezicht

ſtraffen.

niet vry iemant te dooden, nochte ie-|zwerm van vliegen, die er op zitten, be
mant der Perſianen eenige felle ſtraf te|dekt worde. Dewyl hy nu van binnen dat
oeffenen over zyn

door een

huiſgezin , maer hygene doet, dat menſchen, die eten en drin

was gehouden te overwegen of van denken, nootzakelyk doen moeten,

groeien uit

zelven perſoon meer groote fouten be den ſtank en verrottinge der uitwerpſelen mot
gaen waren : en dan eerſt ſtont hem vry ten en wormen, die in de ingewanden drin
zyne regtvaerdige gramſchap den toom gende het lichaem afwenden. Als men na

te vieren. Daer zyn'er die zeggen dat er weet dat de miſdadige den geeſt gegeven heeft,
eertyts geen ſtraf tot vadermoort geſtelt neemt men de bovenſte ſchuit vech, en vind
was ; dewyl niemant oit zynen vader of het vleeſch afgeknaagt, en geheele zwermen
moeder onder haer vermoort hadt: en dat

van zulke wormen, die op de ingewanden zit
alle degenen, die by avontuur zonder in ten te knagen (c).

Strenge
WCttCIl,

zicht voor de bloetverwantſchap zulk een Om iemant blint te maken gebruik
ſtuk bedreven hadden, bevonden waren tenze dit middel. Zy goten heete oly
onechte of baſtaertkinderen geweeſt te zoo kokende als zy was in de oogen, die
zyn.Want voor de reſt was het volgens haer ze openhielden, of ſtaken er een gloeien
zeggen niet waerſchynlyk, dat een vader de yzere naelt in (d):
van zynen eigen zoon zou omgebragt wor In mindere wanbedryven werden al
den (a). Het tegendeel nochtans hebben leen de kleederen der miſdadigen, alsze Kleed-,
wy boven gezien in het voorbeelt van luiden van aenzien waren, g##"
Darius, zoon van Artaxerxes den Ge en hun hooftdexel gegeeſſelt, terwyl zy (d It •
dagtigen. Zy hadden ſtrenge wetten, zelfs weenden, en om Godts wil baden
waer onder in hardigheit uitſtaken die dat men op zou houden. Dat Artaxer
gegeven waren tegen de ondankbaren, xes de Gedagtige deze ſtraffe heeft inge
afvalligen, en andere, die Ammianus ſtelt, hebben wy boven getoont (e).
vervloekt noemt, omdat door dezelve Wyders gelyk de Perſen zeer vlytigh
het ganſche geſlacht, om de ſchult van waren in het navolgen vanuitheemſche
eenen eenigen, verdelgt wert. Deze ſtraf zeden, en de welluſten, die ze eens had

ondergingen de genen, die den Koningh
gedoot hadden, ten welken opzichte
Klaudiaen dus zingt aen Honorius:
Karus apud Perſas Regum cruor: unaque toti
Poena manet generi: quamvis crudelibus aeque
Paretur domunis.

Dat is:

den kunnen vernemen, poogden te ge
nieten: alzoo hebben ze, na het onder

brengen der Meden, lichtelyk het

ge- Het ge

waedt der zelve,dat ſierlyker was dan het waedºder

hunne, aengenomen. Want in de oude ty-Meden
den haddenze ledere broeken,en het overi- #
gekleedt ook van leder,maer korter dan aenge

Heel zelden wort het bloet in Perſie vergoten de Meden droegen ; hoedanigh een ge-nomen,
Van Koningen, om hen van hunnen troon te wacdt men nu nogh ziet aen eenige
beel
ſtooten.

Een zelve ſtraffe bliftgehecht aenal 't geſlacht.
Al zijn ze ook wreedt, elk is gehoorzaem om
hun magt.
(a) Vid. Herod. 1. c. cap: 137.

(b) 1. 1. de bell. Perſ. cap. 5.
(e) Vid. in Vit. Artax. P. I. op. p. m. 1o19.
(d) Vid. Proc. l. c. cap. 16.

(..) Conf. Plut. tr. de his qui ſero a Num. pun,
T. II. op. P. m. 565.
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beelden van de overblyfſelen van het Per- Candys had wyde en geploide mouwen, en
fepolitaenfche paleis. Dit getuigt ook
Herodoot (a). Maer toen Cyrus Babi
lonie bemagtigt hadt, ſtelde hy zich vaſt
voor een Mediſch kleedt te dragen, op
dat hy , geloof ik, door des zelfs glans
zich een grooter majeſteit byzetten, en

was zoo lang dat ze tot het midden derbee

nen neder hing. Pollux noemt de Candys de
Koninglyke dragt:ſchoon Xenofon ook de

lange rokken met mouwen van de andere
Perfianen en trawanten van Cyrus, die
ze met een geſp vaſt hechtten, Candyes
grooter eerbiedigheit des volx tot hem noemt. De Candyacer, bedriegh ik m
verwekken zoude. Dit zelve gewaedt niet, was een onderkleedt. Want Stra-Qad:
ook uitdeelende aen de Perſiſche en an

bo zegt dat de Perſen twee rokken over: º,

dere Krygsoverften bewoogh hy hen het clkander droegen. De Koningklyke bo-}},
aen te trekken.

En dus hebben de Per

venrok was geheel purper, maer die van Boven

ſen toen eerſt Mediſch gewaedt begon

andere menſchen was maer enkel met º:

nen te dragen, ſchoon ze zich thuis en purper verſiert. Somtydts was deze rok"3"
miſſchien verre van 't Hof houdende, die van bont, en hing hun van de ſchoude
oude en geringe dragt nogh by Xenofons renaf. De Koningen alleen droegen den on

tydt, zooals hy getuigt, gebruikt hebben. derrok half wit halfroot, anderen mogten
(6). Uit Mediezyn alzoo tot hen overgeko hem niet dan enkel wit hebben. Strabo
men hooftdexels en kleedinge, als de ſtara, zegt dat de Perſen des zomers een opper
de Cidaris, de Pileus, de Čamdys , de A kleedt droegen, dat purper en gebloemt,
naAyris, en wat des meer van dien aert en des winters een dat enkel gebloemt
gedragen wert. De Tiara, die ze ook was. Uit Xenofon kan men zien dat de
Cyrbaſia noemden, was een ſoort van Koningen hunne handen buiten de mou

Myters, zynde een muts torenswyze wen hielden, en anderen, zoo dikwyls
gemackt, krom omgebogen naer den de Koning hen aenzag, die gewoonwa
rug, even als de Infulae der Mag of Wy ren uit hunne rokken te ſteken. Het
zen, als Strabo zegt , waerom Sidonius kleedt, dat Capyris genoemt wert, ſchynt
die noemt Lunata Tiara of Maenswyze dat gene geweeſt te zyn, dat korter was
Dit hooftdexel droegen de Per dan de Candys, en wel mouwen hadt,

muts.

ſen en Chaldeen zonder onderſcheit. (e). maçr nacuwer, als aen, de voorgemelde
Maer aen de zeven Perſianen, die de beelden te zien is. De broeken en kouſ
AMagos ombragten, en aen hunne nakome ſen noemden ze Anaxarydes, en de voor
lingen, is, zegt men, toegeſtaen, dat name Perfianen droegen driederlei foor
zy de tiara, of de ſpits der zelve mog ten. Men zegt dat die ten tyde van Cy
ten zetten naer hun voorhooft, miſ rus vlasagtigh van koleur waren. Men
ſchien, om dat ze het ſtuk zullende verhaelt ook dat Darius Codomannus ce

bedryven dit voor een teken tot den nen tabbaert met gout geboort, daer
aenval gebruikt hebben. (d). De Koningen goude havikken, die op elkander pikten,
droegen een rechte en ongeboge Tiarabo op geborduurt waren, gedragen heeft (h).
ven met een ſpits of altemets rondt,waerom De Perſen tooiden zich verder op met arm
de Diadema of een blaeu windſel met wit ringen, met ringen, met gordels, met geſ
doormengt gewonden was. En dit Koning pen, met ketenen , en pronkten met

lyk merkteken noemden de Perfen Cida paerden met gulde toomen, en hadden

ris. Xenofon zegt(e) dat dit Koningklyk andere fieraden meer, die het nogtans
certeken mede van de bloetverwanten des aen alle Perſen niet vry ſtondt te hebben,
Konings in zynen tydt gedragen is. Dat of de Koning moft iemant die gefchon
de Myter, een ſoort van een hoedt der oude ken, of toegelaten hebben te dragen.(i).
Cºſſier,uit eene lichte ſtoffe opgemaekt,en Hun ſchoenen waren hoogh en dubbel, schos
bovenplat geweeſt is, blykt uit Herodoot. gelyk Strabo getuigt; die anders eigent-nen.
(f). Met deze hebben de Perſen, vooral die lyk tot de vrouwen behoorden, gelyk te
wapens droegen , ja de Koningen zelfs, zien is by Pollux. (k).
thuiszynde,hun hooft gedekt,zooals door Hunne wapens waren deze. Voor Wapens,
gaens blykt uit de beelden van Chilmenar. ſchilden hadden ze een horde of bert van

De overige deelenderPerſiaenſe kleedinge leer gemaekt. Op den rugh hadden ze
werden genocmt Candy, Capyri, Candyace, eenen pylkoker hangen, gevult met
naer de getuigeniſſe van Julius Pollux(g). De ſchichten van riet, en eenen grooten
boogh. Aen hun regter dye hing een heir
bylofgekromdeboogHunne
hoofden wa
(b) Vid, I, viti., Cyrip. cap. 13 & az. coll. 1. 1.
c. 11. Conf Strab. l. x1. pag. 25 ſeq.
ren
bedekt
met
geſpitſte
hoeden
of tiaren,
(c) Vid. Herod. l. v . . c. 61. Conf. Hieron. ad
(a) I. c. cap. 21.

die

cap. 111 Daniel. Jul. Pollux onom. 1. v 1 1. c. 13.

ſegm: 38, & I. X. c. 36. ſegm. 16.
(d) Vid. Plut. in Pr. ger. Reip. T. II. p. m. 82o.

(h) Vid. Xenoph, l.c. Strab. 1. c. J. Poll. 1. v. 1.

(*) !, vııı· Cyrip. c. 23. Conf:'Strabo ].'c. p. 734. & X cap. & ſegm. cit. Conf. Curt. I. c. & Rhod.
Curt. l. I I I. c. 3 &c.

(f) " " " < 62. Conf. Poll. l. 1 v. c. 18. fegm.
1 16. & c. 19. fegm. I 54.

(g) l vii. cap. & ſegm, cit,

I. xv r. c. 1 o.

(i) Vid. Xen. l. c. c. 17. Conf. Proc. I. I. de bell,
Perf. cap. 15.

(4) l v 11. c. 22. fegm. 92.
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die ſchootvry waren: aen hun lichaem had- pen geen belet deden. Dus toegeruſt,en ge
denzeyzere harnaſſen, die van plaetjes,vis-lykzaem in de wapenruſting gewonden zat
ſchobben gelykende, aen malkander gezet hy te paert,waer op hy niet ſpringen konde,
waren. Xenofon verhaelt dat Cyrus, en maer van anderen om de zwaerte zyner ruſ
die ontrent hem waren dezelve wapensting moſt geholpen worden. Als nu de tydt

hadden, te weten roode rokken, har- van vechten gekomen was, gaf hy het paert
naſſen, kopere ſtormhoeden met witte den vollen toom, en het zelve noopende

pluimen, en een werpſpies van hoornge-|met ſporen, reedt hyzoo ſterk als hy kon op
maekt.

Het voorhooft, de borſt en zy-|de vyanden aen, zoo dat men zou zeggen

den der paerden waren bedekt met ko-dat eenyzere man,ofeenigbeelt met hamers
pere dekkleeden, en even zulke hadden uit ſteen geklonken in beweging was. De
de ruiters aen de dyen. De wapens van ſtok ofſpies nu ſtak met de punt regt uit, en
Cyrus verſchilden hier in maer, dat die was met een bantaen den hals van het paert
der anderen vergult waren, en de

##

Wyders wiert hy met het handvat

als een ſpiegel blonken. (a). De beſte be-|dooreenen knoop aen de dyen van het paert
ſchryving evenwel van deze Perſiaenſche gebonden, wykende niet in het gevecht,
wapenruſting heeft ons Heliodorus nage- maer helpende de hant des ruiters, die
Perſiaenlaten(b):wiens
eige woorden verdienen hier alleen den ſlag of ſtoot beſtierde, en dus
ſche # aengehaelt te worden. Een man, zegt hy, ſterker aendringende, en den ſlagh door #.

#" uitgelezen en in kloekheit van lichaeman-|te hervatten geweldiger makende om beter E*
deren overtreffende neemt een helmet dat te wonden doorſtiet hy al wie hem voor- ”
hem paſt en digt om het hooft ſluit, en quam, en meenigmael wel twee gelyk
zyn gelaet, even als in den perſoon te l . Wy zouden uit Herodoot (c) beſluiten onſterfe
zien is, net uitdrukt.

Hier mede van dat deze wapenruſting gedragen is van de lyke Rui

de kruin zyns hoofts tot den ganſchen |Perſiaenſche ruiteren, en wel inzonderheit tery
hals toe bedekt, uitgezeit alleen de oo- van hun, die onſterfelyke genoemt wierden.

gen,om dat hy zou kunnen zien, vat hy in |Want dezen naem droegen tienduizent uit
de regterhant een ſpies, die langer was dan geleze ruiters, uit welk getal zoo'er een
een gemeenelanze,en met de ſlinke beſtiert, gedoot wert, of door ziekte quam te
hy den toom. Een zwaert hangt hem op del ſterven, wert'er aenſtonts een ander in
zyde.Voorts is zyn borſt niet alleen,maer |zyn plaets gekoren: zoo dat ze noit
zyn ganſche lyf met een harnas gewa-|meer of minder waren dan tien duizent,
pent. Dit harnas nu wort zoo gemackt. ſtekende uit in gewaedt en krygsruſ
Daer waren kopere of yzere platen, in 't |ting, en dapperheit, dat de zelve He
vierkant op de grootte van de palm van een rodoot beveſtigt. (d). Curtius verhaelt
hant geſmeedofbereid,waer van de eene op|(e) dat ze ten tyde van den laetſten Da
de andere gevoegt van alle zyden paſte, zoo|rius goude halskettingen,en kleederen met
dat wanneer de onderſte gelegt waren, de goutgeborduurt,en rokken,lange mouwen

volgende dwars daer over door hegtzels in|hebbende met koſtelyk geſteente bezet,ge
een ſloten,en dus naer de gedaente eenen dragen hebben. Cyrus had wel voor zich

geſchobden rok vertoonden, die zonder tien duizent Spiesdragers voor zyne lyf
eenige moejelykheit aen het lichaem van wachten uitgekoren, die zoo welby nacht
alle kanten vaſt zat. En alhoewel dezen har- als by daegh op de wagt ſtaen en overal
nas elk lidt bevong, wierd hy echter in 't rontomden Koning zyn zouden, zoo dik
bewegen zonder hinder uitgeſtrekt en in- wyls hy binnen in zyn hof zich tot ruſte
getrokken. Want hy was met mouwen begeven hadt en die ook als hy ergens heen
neerhangende van den hals af tot de knien ging, van alle kanten wel gewapent
toe, zynde alleen open ontrent de dyen,|rontom hem gaen moſten (f): maer
waer mede men het paert nootzakelyk|daer is niet aen te twyffelen of de Ko

beklimmen moſt.

Dus was deze wa-|ningen, die op hem gevolgt zyn, heb

penrok, de pylen afſtuitende, en alle |ben het getal dezer ſoldaten, en hunne
ſoorten van ſlagen wederſtaende. Maer|toeruſting vermeerdert. Want Atheneus
de laers quam van den voet af tot de knie, |verhaelt uit het eerſte boek der zaken
Wapen- zynde vaſt met den wapenrok. Met van Perſie, beſchreven door Heraclides

# - diergelyken toeſtel wapenden ze ook het van Kume, dat de Koningen tot wach
#

paert, bekleedende de voeten met laer-|ters drie hondert vrouwen hadden, die
zen, en het hooft geheel met een hooft-|des nagts by brandende lantaerns,
toiſel bedekkende. Van den rug tot den zingende en op de citer ſpelende,
buik toe hongen ze van beide de zyden|waekten , en over dag ſliepen. De
een dekkleet uit yzere aen malkander ge- zelve verhaelt uit Dinon dat de Ko

hegte ketenen beſtaende,de welk het paert |ning van den wagen ſtygende daer
te gelyk wapende, en, om dat 'er ledige
plaets tuſſchen beide gelaten was,in't loo

Rr

(c) l. VII. c. 84.
(a) Vid. l. VII. Cyr; c.I. coll. l.I. c. 5. l. IV. c. 8.&| (d)l. c.cap. 83.
1o. l. V. c.3o. Herod. l. c Strabol. c. &c,
(e)l. c. cap.
(b)l. 1X. Aethiop p. m.43 1.ſeq.
(f) Vid. Xen. i

niet

vſ1. Cyr. c. 29,
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niet uitſprong, hoe weinig die hoogte ook mant Koningh van Perſie kon worden, of
van de aerde was, nochte ook iemant der hy moſt te voren in de leereen wetenſchap
omſtanderen hem de hant gaf,maer dat hem der AMagi onderwezen zyn. Die van A
altydt een goude ſtoel gezet wert, waer ſie waren gewoon de Perſiaenſche Konin
op hy tredende uit den wagen quam : en gen groote te noemen , waerom Ageſilaus
daerom volgde altydt de drager des Ko eertydts van eenen Perſiaenſchen Koning
ningklyken toels agter aen. Noit ging hy zeide: Op wat wyze is hy grooter dan ik,
te voet uit het Paleis,en als hy maer tot aen zoo hy niet regtvaerdiger en matiger is dan
de poort naderde, quamen de byzitten met ik? (e). Het teken van Koning, dat ze op
hem uit. Hy had 1.ooo Knodsdragers, of, hunne hoofden droegen, was gemaekt van
gelyk Herodoot wil, Spiesdragers , de Mirrheen dat welriekend kruit ofte Gom,
voornacmſte en edelſte der Perſianen, om by hen Labyzon genoemt, dat eenigen
meenen dat Labdanum, of Benz-oin, die

hunnen moedt en dapperheit uit de tien
duizent Perſen, die onſterfelyke genoemt
werden, uitgekipt, die op het bovenſte
hunner picffengoudeappelsdroegen. En
dat nu de Perſen de gewoonte van knodſen
te dragen, van de Meden gekregen hebben

wy gebruiken, geweeft is. Dit is het
gevoelen van Atheneus, die dat uit Di
non heeft. Voorts zegt Strabo (f) dat de

Koningen door den rykdom weeligh ge
worden de terwe uit Aſſum, eene ſtadt

toont hy uit het IV boek der Levens van in Eolie; den wyn uit Syrie, die Calybo

Clearchus den Solenfer, zeggende dat nium genoemt wert, en het water uit de
ze die droegen niet alleen om het quaedt, rivier Eulaeus, die voorby Suſa ſtroomt,
dat hun van iemant mogt ontmoeten, daer wilden gehaelt hebben. Atheneus tekent
mede af te keeren, en zich zelven te wre uit Poſidonius aen (g) dat deze Calyboni
ken, maer ook als eenigh merkteken der
weelde van de lyfwachten, zoo verre van
hunne vorige geftrengheit ontaert. Cur
tius verhaelt dat deze geſchenkdragers ge

fche wyn gewaffen is te Damafcus in Sy
rie aen wyngaerden, die de Perfen daer
geplant hadden. Herodoot zegt (h) dat aen

Cyrus Koning van Perſie voor drank ge

noemt wierden,en gewoon waren het Ko kookt water uit de rivier Choafpes, die

ninglyk kleedt op te nemen, en voor 's de zelve ſchynt te zyn met Eulaeus, in
Konings wagen te gaen. Naer het verhael zilvere vaten overgegoten, op zeer vele
van Atheneus

º de Koning over de wagenen met vier wielen, die van muile

plaets, daer zy de wacht hadden, te voet zels getrokken wierden, toegevoert wiert,
over gladde tapyten, die daer toe gefprei en hem verzelde waer hy heen trok.(i). Di
waren (men noemde ze gemeenlyk Sar non heeft verhaelt dat aenden Koning Nyl
diaenſche) waer over niemant anders dan water uit Egipten, nevens Sal Ammoniac
de Koning gaen mogt. (a). Van daer toegezonden wert, volgens de getuigeniſſe
ſchynt het dat ze den Koning volgden. van Atheneus (k).Dees voegt er uit denzel
Herodoot zegt dat dat ook zoo geſchiedt ven Dinon by dat de eerſtelingen van alle
is, toen de Koning Xerxes van Sardis uit vruchten, die de landen onder 's Konings
trok. Want duizent Spiesdragers volgden gebiedt ſtaende voortbragten , den Kö
zynen wagen. Hier agter quam de andere ning toegevoert, en voor ſpys op zyn ta
uitgeleze ruitery van duizent Perſianen, en fel gezet wierden. Want de oude Konin
dan nog tienduizent voetknegten uit de o gen van Perſie oordeelden dat hun niet
verige Perſianen gekoren, waer van er vryftondt uitheemfchefpys of drank te
duizent op hun ſpieſſen in plaets van kroo gebruiken, waerom ze ook wel duidelyk
nen goude granaetappels droegen, en de hier over een wet maekten en afkondi
reſt inſloten. En negenduizent van deze in gen lieten. Maer als daer na jemant der
geflotenendroegenzilvere granaetappels op Geſnedenen onder andere gerechten aen
hare ſpieſſen, houdende de punt om laegh Xerxes vygen uit het lant van Athenen
naer de aerde. Agter deze volgden weder voorzette, vraegde hy, zegt men, waer
in orde andere tien duizent Perſiaenſche ze van daen quamen. En als hy verſtaen
ruiters, en deze hadden kroonen op het had dat ze daer van daen gekomen wa
hooft, gelyk blykt uit den zelven Hero ren, had hy de verkoopers der eetwaren
doot (b) : en dan volgde na een tuſſchen op de markt verboden iets daer van te koo
wydte van twee ftadien de verdere mee pen of verkoopen, voor dat hy'er zoo veel
nigte zonder onderſcheit. (c).
van genomen hadt, als hy hebben wilde.
Zeden.

Van de zeden en overdaet der Perfiaen Men wil dat dit van den Geſneden met

ſche Koningen halen de ſchryvers in 't al voordagt zou gedaen zyn, om den Ko
gemeen veele dingen te ſamen. Maerwy ning den optogt in gedagten te hº
!CI]
zullen ons vernoegen met eenige daer van
2

aen te roeren. Cicero getuigt(d) dat nie
(e)Vid. Plut in Apopht.T. II op. p. m.199.

tº
ØYid.1.xii. p.m. sº.
; 14 conf. Curt. l.c.
TT. I. C.

(f).]. c. P. m. 735.
(g) l. I. p. m. 28.

Vid.
23.(*)
Curt.
l.c.l.

c. c. 41.
41. conf.
conf. Xen. Cyrip. 1. VIII. c.
-

(h) l. I. c. 88.

-

(*)" I dº Div.fegm.41. Conf. Rhod.1. Ix. c. 23.

|

(i) Conf Athen. l. II. p. 43.
(k) 1. c. p. 67.
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dien hy toen tegen de Atheners voorhad. | gezet, die, zoo'er iets van 't mael over
(a). Plutarchus in tegendeel zegt dat bleef, dat met zich droegen. Het grootſte
Xerxes van deze Atheenſche vygen, toen
ze te koop gebragt waren, zeide, dat hy
ze niet eten zou, voor dat hy het lant be
magtigt had, daer ze groeiden. (b). Quiſting.

Anders waren de laetſte Perſiaenſche

|

gedeelte der ſlagtofferen en ſpyzen wert
omgedeelt onder de trawanten, en onder

de ſchilt-en ſpieſdragende lyfwagten,
krygende elk even veel in de plaets van

ſoldye. Deze dingen heeft Atheneus (a)

Koningen zeer verquiſtende ontrent hunta uit Theopompus, Heraclides van Cume,
fel. Want als de Koning by eenigen quam, Cteſias, en Dinon, welker ſchriften al
die onder zyn gebiedt ſtonden, werden er overlang voor het grootſte gedeelte verlo
nu twintig, nu dertig en meer talenten renzyn,ter gedagteniſſe nagelaten. Insgelyx
voor zyn tafel geſpilt, omdat van elke waren niet alleen de Koningen der Perſen
ſtadt naer gelang van hare grootheit, ze gewoon, op het voorbeelt van Cyrus, aen
kere ſomme gelts, als een ſchatting ge hunne vrienden en Ryxraden,ja zelfs aen de
ſtelt was, die men voor 's Konings tafel lyftrawanten hun deel van het maeltezen
vorderde. Die den Koning ter tafel dien den,maer ook de overige Perſen,als ze aten,

den waren altemael gewaſſchen, en met
ſchoone kleederen aengedaen, als ze hun
bedieninge waernamen, en bragten byna
eenen halven dag door om den maeltyt te
bereiden. Eenigen der gaſten zaten bui

hadden altyd de zorge over de ſlaven,ja zelfs
over de honden, opdat alle, welker dienſt

zy gebruikten, zoo veel als doenlyk was,
deel aen hun tafel zouden hebben (b). At
heneus meent dat al wat de Koning aen
ten 's Konings vertrek in een ander te eten, zyne vrienden zont, of wat den Koning
die van al die wilde mogten gezien wor lieffelyx wert aengeboden, den naem
den : anderen waren binnen by den Ko voerde van Jupiters en des Konings herſ
ningh, die de anderen, die buiten zyn
vertrek waren, door een bedekte gordyn
van een deur kon zien, zonder van hun
gezien te worden. Somtyts gebeurde het

ſenen.

De overdadige weelde der Perſen Overda

was daerenboven zoo verre gekomen, dat dige weel
'er aen het hoofteinde der Koningklyke
bedtſtede een kabinet was met vyf bed
C«

wel, byzonder op feeſtdagen, dat hy met den, waer in ſomtyts vyf duizent talen
de anderen in eene en zelve zael at; maer ten aen gout bewaert wierden,en dat wert

zyn tafel was afgeſcheiden van de andere, het Koningklyk hooftkuſſen genoemt.
en gezet op eene verheve plaets, daer niet Aen de voeten der zelve bedtſtede was een
boven twaelf gaſten aengezet wierden. ander kabinet met drie bedden, waer in
Maer als de Koning alleen at, dat meeſt drie duizent talenten gelegt werden, dat
entydt gebeurde, wierden de overige wel, ze de bank en voetbank des Konings

dooreenen geſnedenen tot den Koning ge noemden. Men zegt ook dat in zyn Goud
nodigt,om met hem te drinken,doggenoo ſlaepkamer een goude wyngaert was be wyn-e
ten niet den zelven wyn. De Koning had zet met koſtelyke ſteenen en over het
ook voor gewoonte te leggen op een bedde bedt heen geſpannen, waer van de drui

gaert.

onderſchraegt van goude voeten, maer de ven van de koſtelyxte ſteenen gemaekt
andere zaten op den grondt, en gingen ge waren. Niet verre daer van daen ſtont Goude
meenlijk niet eer weg, voor dat ze tamelyk een goude beker, een werkſtuk van Theo beker,
de hoogte hadden. Somtyts aten met den dorus den Samier , gelyk Atheneus uit
Koningzyne Gemalin en eenige zyner kin het vyfde boek van de Hiſtorie van Ale

deren,terwyleenige zynerbyzitten,om hem xander, beſchreven door Chares den My
te vermaken, zongen, en op de Citer ſpeel tilener, en uit het boek van Amyntas van
den, uit welke eene het gezangh aenhief, de ſchalen en gewichten heeft aengete
waer op de overige tegelyk met verwarde kent. (e).
Zy hadden gemeenlyk vele vrouwen, Meenigte
Dog het
pragtigſte mael van alle was, dat ze het aen die ze geheele ſteden op deze wyze W3 In VIOu,
Koningk Koningklyke, of Tycia, dat is, het Vol over gaven : Deze ſtadt zal de vrou haer wen,
lyke
gelyk ik boven gezegt heb, noem hulſel: deze haer hals-, deze haer hairſte
ltydt. maekte,
maeltydt
den
Op dien dagh ſierde de Koningh raedt verſchaffen. Dus haddenze geheele vol
zyn hooft met het Koningklyk hooft keren niet alleen tot medegenooten hun
ſieraedt,en beſchonk zyn volk. Daer wort ner welluſt, maer zelf tot bedienaers der

ſtemmen zich lieten hooren.

byverhaelt dat de Koningſomtytsmaeltydt zelve, gelyk Cicero ſpreekt (f). Zy on En bywy
gehouden heeft met vyftienduizent man derhielden ook vele bywyven, die de
nen, en dat hem dit op vierhondert talen Koningin duldde, zoo om dat de Ko
Wen

ten, dat is naer rekening van ons gelt op ning als een heer het gebiet voerde over
Rr 2.
zyn
zeſtigh duizent goude kroonen alle dagen
quam te ſtaen. Duizent offerbeeſten wer
den er ook dagelyx voor den Koningh ge
(c) l. IV. p. 145. ſeq.
(d) Vid. Xen. l. VIII. Cyrip. c. 16. & Plut. 1. IV.
keelt, waer van een kleen gedeelte voor

alle de gaſten hooft voor hooft wert op
(a) Vid. Athen.l. xiv. p. m. 652.

(b) Vid. in Apoph. T. II. op, pag. 173.

>vw roztaxar queſt. IV. Conf. Athen. l. c. & Proc. 1. I,
de Bell. Perſ.c. 5. in fine.

(e) Deipn. l. xII. p. 514.

(f) in Verrem ſegm. 33.
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zyn vrouw, als om dat zy de Koningin- |mackten (l). De zegelring des Konings
Groote

eerbiedt
aen den

Koning,

ne eerden, dienden en acnbaden, gelyk |wert Sphragida genaemt, op welken ee
Dinon by Atheneus getuigt (a). Want | nigen zeggen dat het beeltenis van Cyrus,
de Perſianen naer den Koningh gaende anderen dat dit van het paert van Darius

vielen op hun aengezicht op den gront, ſtondt, door welx gebrieſch hy aen het
en baden hem aen, dat is, eerden hem | Ryk quam. (m). Wyders hadden de Perſen
nedergebogen. Deze eerbiedenis is Cy- ook veel gout en zilver in hunnen huis
rus den eerſten van alle menſchen te beurt raedt. Maer aen gelt leiden ze het wei
evallen. En dat ze van dien tydt af by nigh te koſte, meenende dat zy aen zoo
e Perſen en Meden in zwangh gebleven veel gelts genoeg hadden, als voor het da
is, verhalen Xenofon (b), Arrianus (c), gelyx gebruik noodig was. Zy ſloegen ook
en Rhodiginus (d). Wyders was den maer zoo veel gelt, als genoegh was
Koning op dien dagh alleen, waer op de om de onkoſten, die ze te doen hadden,
Perſen offerhande deden aen Mithra of de

Perfi.
aenſch

Lelt.

te betalen. (n).

Zon, geoorloft zich dronken te drinken,
Ontrent de begracffeniſſe der Perſianen
en op de Perſiſche wyze te danſen. Maer komen de ſchryvers met elkanderen niet
alle anderen, die in Aſie woonden, ont over een. Herodoot, ſchoon eerſt twyf
hielden zich dien dagh van danſſen, naer felende of de lichamen der overledenen
het verhael van Atheneus uit Cteſias en van vogelen of honden geſcheurt zyn, ge
Duris. (e).
lyk de gewoonte by de AMagi was; verze
Het eerfte gelt, gelyk wy boven al ge kert ons nochtans dat de dooden in waſch
zegt hebben, is geſlagen van zeer zuiver gelegt in de aerde begraven zyn. (o). Maer
gout door Darius Hyſtaſpes zoon. Het Procopius (p) en Agathias getuigen dat er
zelve ſloeg ook van het zuiverſte zilver A by de nieuwe Perſianen een wet is ge-retaris
riandes Lantvoogt van Egipten, die door weeſt, waer by verboden wert de doodenge der ly.
laſt van Darius dat met verlies van zyn te begraven. Dogh dat de oude Perſia-ken.
hooft boeten moſt (f). Dit gelt wert nen de lyken in grafſteden gelegt hebben,
gemunt niet met de beelteniſſe van eeni blykt, dunkt my, genoegh uit Herodoot
gen Koningh, maer van eenen pylſchie en Cteſias, vooral ook uit de graven der
ter , gelyk Plutarchus getuigt (g), en Koningen, en anderen, die nu nogh in

Thomas Hyde (b) die ons ook een afbeeltel Perſie in wezen zyn. Rhodiginus (g) ver
van deze munt gegeven heeft. Anders had haelt ik weet niet op wiens getuigeniſſe
den de Perſen veele ſoorten van deze munt, dat de manier der Perfen in den roú was
Eenigepenningen werden Hyll, of, gelyk het hair hunner vrouwen en kinderen af

anderen willen, Sigli genoemt. Deze wa te ſcheren. En dit zy genoegh van de
ren zeven en een halve Attiſche Obolus , Koningen en zeden der oude Perſen ge
dat is ontrent zeven en een halve ſtuiver

zegt: wy hoopen dat den Lezer daar van
Hollantſch waerdigh. (i). Andere werden tot genoegen zal onderregt zyn. Altoos
genoemt Danices , die het zefte deel van zal uit het verhaelde ligt konnen be
cen drachma of Hollantfchen fchellingh grepen werden, dat het dus genoemde
deeden, gelyk Jungerman (k) uitrekent. Chilmenar meeſt met het aloude Perſepo
Ook waren'er Staters en Dariuſſen, dus
genoemt naer Darius zoon van Hyſtaſpes,
en niet naer eenen ouder Darius, als Rho
diginus en anderen wanen. Deze waren

litaenſe Paleis overeenkomt. Ons inſtante

lyk verzoek alleen is aan den geleerde
Lezer, zoo hem iets meer, als wy reedts
aengetoont hebben, van deze merkwaer
naer het gevoelen van eenigen zoo veel dige ſtoffe mogt bekent zyn, dat, tot ver

Waerdigh als de Chryſos of goudeling der ligting van ons werk, aende werrelt te
Atheneren. Anderen hebben geſchreven willen bekent maken. Ondertuſſchen
dat ze twintigh drachmen halen konden ; twyffelen wy niet of het zal ook dienſtig
zoo dat vyf Dariufen een myn zilvers uit zyn, de Perſiaenſe Koningen tot A
lexander den Macedonier toe, met die
(a) l. xIII. p. 336.
(b) l. v111. Cyrip. c. 23.
() l; iv. de exp. Alex. p. m. 36.
(d) l. xxi. c. 33.
(°),l- x. P. m. 434.
9j) Vid. Herod. l. 1v. c. 166.

namen, als ze by de nieuwe Perſiſche

ſchryvers gevonden worden, hier kortelyk
te melden.

(g) in Ageſil.& Apopht. Lac. T. II. op. p. m. 2 11.

(m) Vid Rhod.l VIII. cap. 2.

(º) de Vet. Perſ Rel. c. 4. Conf. Proc. l. III.

(n) Vid. Strabol. c. pag.735.

de bell. Goth. c. 33.
(3) Vid. Xen. de Cyri Adf, fol. 236.
(*) ad Jul. Poll. l. Ix.c. 6.fegm.82.

9. I. I. c. 140.

-

p) 1. I. de bell. Perf. c. Il.coll. 1. II. c. 3o. Agath.
| 1. 1. Hift.c. 1 2.

() Vid. Jul. Poll. l.c. ſegm. 84.8 Rhod.1.x, c. 2. (4) . ºv, i.c. 21.
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Lyſt der Perſiaenſe Koningen tot aen Alexander den Grooten,
volgens de getuigenis der Perſiaenſe ſchryveren.
I. CAJOUMARAS.

hem levendig greep en door midden
zaegde.

D
-

V. DOHAK

E Perſiaenſche ſchryvers verſchil
len zeer ontrent dentydt wanneer
deze Vorſt geleeft heeft. Som

De zoon van Mardas, die de zuſter van

mige noemen hem een zoon van Cainan Sjemſchid in huwelyk had. Anders wort
den zoon van Enos, andere Cainan zelf hy jelouraſp genoemt. Hy wort gehou
Andere wederom een zoon van Aram des

den voor een tyran, en eene regeering van

zoons Sem des zoons Noach. Men ſchryft 1.ooo jaren wort hem toegeſchreven, na
hem 7oo. jaren levens toe. Men zegt verloop van welke hy van Feridoun ver
hy zoude ſtigter geweeſt zyn van Balch, moort is. Deze meent men by Herodo
de hooftſtad van de Lantſtreeke Phoroſane, tus onder den naem van Dejoces bekentte

en van Iſtachra in Farſiſtan gelegen, waer zyn, en zyn navolger Feridoun onder dien

van de overblyfſelen gezegt worden nu van Pyrithidon by Metaſthenes.
nog zichtbaer te zyn by de Graven der
Koningen onder den naem van Zjehilmi
naer, of 4o colommen. Ook wort hy voor
den ſtichter van het kaſteel Dimawend

De zoon van Abtin.

Deze wort zeer

geprezen om zyn godvrugtigheit, regt
vaerdigheit en andere deugden. Men

gehouden.
II.

VI. FERID OU N.

HOUSCHENG.

zegt, hy zoude de gantſche werrelt onder
zyne drie zoonen verdeelt hebben, aen Se
Deze was een zoon van Siamek des lem gevende kleen Aſie, Griekenland en
zoons van Caioumaras. Hy heeft den Africa, aen Eiris, Perſie, Choroſan en
naem van Piſchdad of Rechtvaerdig ver de bygelegene landſtreken, aen Tur,

kregen, waer van alle deze eerſte Konin Sina, Turkeſtan en dat daer ontrent legt.
gen dennaem van Piſchdad bekomen heb
VII. MANUSJEHER.
ben. Men zegt hy zoude foo jaren ge
leeft hebben, en ſtichter zyn van de ſtadt

Iſpahan en Schouſter, welke voor 't oude
Suſa gehouden werd.
III. TAHA MURATH

Zoon van Houſcheng. Men ſchryft

Deze was uit het huis van Feridoun,

maer hoe na hy hem beſtont is onzeker.
Men zegt, hy zoude 12o jaren geregeert,
en ten tyde van Moſes geleeft hebben.
VIII. NAU DA R.

hem gemeenlyk 4oo jaren levens toe. Hy
werd voor den ſtichter gehouden van de
Deze leefde ten tyde van Joſua en re
ſteden Merwa, Sabura, en Fars.
geerde maer zeven jaren.
IV. SJEMSCHID.

Ix. EFRASIAB.

Deze was een broeder, of, zoo anderen
Dees was een zoon van Biſcheng, des
willen, een zoon van Tahamurath. Hy zoons Tur, des zoons Feridoun. Deze
werd ſomtyts maer Sjem genoemt. Men wort gezegt Bagdad gebout te hebben.

zegt,hy heeft 7oo jaren geregeert, en een

# Paleis gebout in de # Iſtachra,

X. ZOU.

van welk Paleis eigentlyk de kolommen

zyn die te Zjehilminaer gezien worden.

Deze heeft Efraſias uit Perſie verdree

Dit Paleis heeft hy op den dag van 't nieuw ven. Hy was een zoon van Tahamaſp des
jaer, Neurax genaemt, ingewyt in te zoons Manuzjeher. Hy wort geroemt
genwoordigheit van zyne Vorſten en Velt van wegen zyne rechtvaerdigheit.
overſtenen van dien tyt af heeft men de
XI. KERS CHASAF.
Neuraz altydt geviert. Deze ver
viel tot die dwaesheit dat hy zich als een
God liet aenbidden, en ontfing tot zyn Dees was een zoon van Zou, en wort van
ſtraf dat Scheddad de zoon van Aditegen zommigen Gyſtaſpes genoemt. Na hem

hem opſtont, en zig voegende by Dohak, is een andere Linie van Koningen gevolgt,
Rr 3

die
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die niet Piſchdad, gelyk de vorige, maer ſº niet dat zyn eene hand langer zoude
Cajani genoemt werden, waer van de cer geweeſt zyn dan d'andere, maer om dat
ſte is
hy wyd en zyd zyn gebied uitftrekte. De
I. CAI CO B A D.

ze ſtelde zekeren Kureſch aen tot Land

voogd van Medie , Aflyrie en Chal
Dees regeerde 1oo jaeren en was zeer deen, die den Joden vryheitgafom naer hun
rechtvaerdig. Men zegt dat hy leefdetenty land te keeren.
de van den Propheet Samuel.
VII. HOMA M.
II. CA I C AO US.
Deze was een dochter van Bachman en

Deze was een wys en dapper Vorſt, regeerde 30 jaren. Zy wort ook wel Ho
die den befaemden Roſtam , den mai genoemt. Men zegt, zy zoude de
Hercules der Perſiaenen, tot Bevelhebber ſtadt Semiram gebout hebben, en daer
van zyn leger had. Deze had in de ſtadt om Semiramis genoemt zyn. Sommigen

Balch zyn verblyfplaets. Hy leefde 1yo ſchryven haer de ſtichting van Zjehilmi
jaren.

[]ACI IOC,

III. C AI C H OZ RO U.

Deze regeerde 6o jaren en wort gepre

VIII. D AR A B.

Deze heeft de dochter van Philippus,

zen om zyne regtvaerdigheit. Hy itont Vorſt der Grieken, getrout, en regeerde
vrywilligh 't Ryk af en begafzig tot een 14 jaren.
cenzacm leven.

IX. DARAB DE TWEEDE,
IV. LOR A S P E S.
Deze is van Alexander den Griek over

Deze zegt men dat Nebucadnezar ge
zonden heeft , als Veltoverſten om 't
Joodfe land te verwoeften.
Hy hceft
geleeft ten tyde van Jeremias.

hebben om hem te beoorlogen. Hy gaf

V. GYST“ AS P E S.

zyn dochter Roxane aen Alexander ten
huwlyk.

Dees regeerde 12o jaren, ſtichtte Samar

wonnen. Men zegt dat hy om zyn wreed
heit gehaet zynde, de Perfiaenſche Groo
ten zelfs Alexander zouden aengezet

X. ISKAN DER.

kanda: en bracht den zetel des Ryx over
van Balch na Iftachra.

Deze is Alexander de Griek, die ge
houden wort voor een zoon van Philip
pus, dog eigentlyk een zoon was van Da

VI. BAHMAN.

rab den eerften die met de dogter van Phi

Hy regeerde 12ojaren.Hy wort ook Ar lippus getrout was,dogh om dat hy in 't hof
defühir de Langhand genaemt, die by de van Philippus in Griekenland is opgevoed,
Grieken en Latynen onder den naem van meende men dat hy een Zoon van Phi
Artaxerxes uzrgázºla, Longimanus bckent lippus was.

XLIV.
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Vertrek van Perſepolis. Komſt tot Zjie-raes.

Beſchryving

der fiadt, vertrek van daer, en wederkomf tot Spahan.
beſtelt had. Ik vertrok dan den 23 van
N.A zulk eene lange uitweidinge o January
des jaers 17of van daer door de
vlakte, waer van ik in mynen togt naer

den ſtaet van Perſie, zal het
eenmael tydt zyn den dract myner
Reisbeſchryvinge te hervatten.
Perſepolis geſproken heb. Ik vond nu
Nadat ik dan byna drie maenden om het winterſaizoen hier zeer weinigh

myn verblyf te Perfepolis gehadt, en gevogelte, en verder niet veel acnmerke
mynen luſt aen het beſchouwen en lyx. De helft van den wegh afgelegt
en doorgronden van die roemruchtige o- hebbende tekende ik de drie genoemde

verblyfſelen geboet hadt, keerde ik naer | bergen, waer op voorname Sterkten ge
het dorp, om alles te bereiden tot myn weeſt zyn. De grootſte en eerſtgenoem
vertrek, waer toe ik reedts twee paerden de is die ten midden afgeſcheiden ſtaetvan
de
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de twee andere : die voor aen ter rech

|ſen is ſmal en diep, en loopt naerdeſtadt.
ter zyde zyn by de brug Geſneioen. Het De wegh ter regterhant heeft wederzvds
agterſte gebergte ziet men ten deele met eenen muur van aerde opgeworpen, die
ſneeu bedekt. Gy ziet de verbeeldingh aen de ſlinke zyde ten deele vervallen is,
hier van op No. 17z. Vervolgens geto Men gaet dezen wegh met 3oo ſchreden

gen zynde over de brug, genaemt Pol nederwaert tot aen de daer ſtaende poort,
Chanie, gelegen over de rivier Koetºghoena die in den beginne 5 ſchreden ,

en , als

Bandamier tekende ik het gezicht daer men verder gaet, 1o breet is. Door de
van van de weſtzyde, gelyk N°. 173. Ze Poort, die ruim en groot is, komt

aenwyſt. Gekomen ontrent het dorp men op den wegh, die genoemt wort
Sergoen vond ik veel waters, zoodat de Zeng-alla-agber, daer ter wederzyden ge

paerden byna een half uur langh tot den bouwen ſtaen even als de Chjaer Baeg te
buik daer door gingen. Ik was niet wei Spahan, hoewel meeſt vervallen. Zoo

nigh bekommert voor myne papieren, zyn ook de wederzydſche tuinen, die
dewyl ik zagh dat het verſcheide malen meeſt in ſchoone Cipreſſen en vrugtboo
luttel ſcheelde, of het laſtbeeſt, waer men beſtaen. Vyftien hondert ſchreden
van ze gedragen werden, viel om verre. van de gemelde poort ſtaet in het midden
Wy raekten er eindelyk gelukkigh door, van den wegh een fontein, die 72 ſchre
en zagen toen, hoe deze vlakte ten Noor den langh , en 46 breet is, belegt met
den als een kleene zee geheel onder wa loutere ſteenen. Daer heeft men weder

ter lagh. Ik liet het dorp Sergoen ter zyds eenen muur halvemaenswyze met
ſlinke zyde leggen, en quam dus na een Voltens en zitplaetſen: vervolgens een

half uur tydts in het gebergte, dat ge kerk, die ter flinke zyde ſtaet, genaemt
heel ſteenagtigh is. Dus gingh ik zuit Zeyd-mier alie Hamſee. Deze begrypt
weſt aen over hooge bergen, voorby ver 1oo ſchreden in hare breette. Negentig
ſcheide Karwanſeraes, en twee of drie be ſchreden verder komt men aen de brugh,
laetſen, waer by eenige Cipreſſen # Pol Zjae Sade, die ik bevond 96 schoone
Komſt te

Zjie-raes.

#

Eindelyk quam ik een uur na chreden langh te zyn. Zy is van loute-brug.
het ondergaen der Zon te Zjie-raes aen, re ſteenen gebout, en heeft vier boogen,
hebbende in eenen eenigen dagh afgelegt eenen grooten in 't midden, en, daer

eenen wegh, daer men gemeenlyk twee
dagen toe neemt, dewyl deze ſtadt 9 u
ren van Perſepolis gelegen is. Aen de
ſtadt gekomen zynde nam ik om de duiſ

men aenkomt, dat aen d'ooſtzyde is,
twee kleene. Een kleene is er ook ten

Weſten naer de ſtadt. Zy legt over
de rivier Roetgone, die haren oi prongh

terniſſe licht met my, en geraekte door neemt tuſſchen twee ſmalle bergen, ge
middel van het zelve aen de huizinge der naemt Fergebraek, ontrent 12 uren ten
Vaders Karmeliten, niet beter evenwel Noort weſten van Zjie-raes. Zy neemt
wetende of ik quam aen het huis van den haren loop Zuit-ooſt in de Derjanemeck,

Wynmaker der Indiſche Maetſchappye. of zoute zee. . Aen deze brugh begint de
Mynen miſſlagh merkende bleef ik egter gemelde wegh Teng-alla-agber, die de
dien nagt daer ten deele om de duiſter breette van 3o ſchreden heeft. Vervol
heit, ten deele om het aenhouden de gens # men langs eenen wegh van de
zer Vaderen. Myne nachtruſt geeindigt zelve breette tot aen de ſtadts poort, die
zynde ſtond ik op, en begaf my naer den 'er van outs geweeſt is, genaemt Devaſe
Wynmaker, eenen Armenier, genaemt Hanie, of yzere poort, ſtaende ten Noort
Iſop, of Joſeph Bufkens, by wien myn ooſten, dogh nu vervallen, en dienende
afgezonden goedt onder mynen vrient
Bakker opgeſloten, en myne herberg op
aenbeveling des Heeren Kaſtelein bereit
was. Maer ziende dat ik meer gemak
zou hebben by de Karmeliten veran
derde ik van beſluit, en liet mynpakkaed
je derwaert brengen.

alleen tot een Baſaer, overdekt van een

volte. Zy is 8o ſchreden langh. Ten
midden ziet men nog aen beide de zyden

den muur der oude poort, daer men op
eenige ſteenen nogh verſcheide Turxe

karakters ziet. Boven het gebou is nogh
het overblyfſel van eenentooren derpoort.

Met het aenkomen tot deze ſtadt is het

Hier door getreden komt men aen eene

dus gelegen. Als men hondert ſchreden
den wegh over het gebergte gekomen is, begint de
naer Zjie
wegh, op welken men de ſtadt in het
I2CS,
gezicht krygt. Als men 5oo ſchreden
verder voortgetogen is, hout men het

lange ſtraet, aen welker ſlinke zyde een

Gelegen
heit van

kerkhof is, ter regter een vervalle tuin
met vele gebouwen. Dit breit zich tot
in het voornaemſte der ſtadt uit, hebben
de eenen omkringh van een kleen uur.

gebergte ter regter zyde nevens zich, en Het is voorheen geweeſt de woning van
vint verſcheide hooge Cipresboomen. Op Eman-Couli-Chan, die een groot heer in
die plaets is een ſteene muur op de rotſen dit Ryk was ten tyde van den ouden of
gemaekt, waer van het water, wanneer grooten Koning Abbaas, by wien hy in
het menigvuldigh is, afſtort, en in de groot aenzien was om de byzondere dien

laegte valt. Deze wegh tuſſchen de rot ſten, die het Ryk van Perſie genoten had
ZOO
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zoo van zynen vader in den oorlog tegen dat hy met een kleen gevolgh in de badt
de Turken, als van hem zelf, toen hy ſtove gegaen was zond wel haeſt eenige

met hulpe der Engelſchen den Portuge

menſchen daer heen om hem af te maken.

zen afhandigh maekte het beroemde kaſ Dit wert te ſpoediger verricht, om dat
teel Ormus, dat met alle de landen en ſte zyne benyders en grootſte vyanden (waer
den tot Laer toe voor dezen begrepen is onder zyn eigen dogters man was) tot dit
geweeſt onder een byzonder Koningryk , werk gebruikt werden, die niet alleen
dat toen genaemt wert het Koningryk van hem ombragten, maer ook zyne natuur
Onge Ormus. Eman-Chouli-Chan is dus ver
lukkigh eert geweeſt met den titel van Hartogh ,

lyke zoonen, die vyftigh in getal waren,

mishandelden. Want de oudſte, en die
geval
had
zyn
gebiedt
over
van
en
landen,
die
de
mannelyke jaren begonnen te be
hunne
den Har
zich uitſtrekken van verre boven deze reiken, werden gedoot, de overigen van
togh van
Gamron.

ſtadt tot geheel aen Gamron toe. De hun gezicht berooft. Ik heb goet ge
Koning Abbaas noemde hem ook met vonden deze byzonderheit aen te tekenen
den naem van AMynen grooten Hartogh. Hem ter gedagteniſſe des beroemden mans ,
wert ook van # Koningh in den jare zoo qualyk voor alle zyne dienſten be
1622, toen de Maetſchappy d'eerſte mael loont.
onder het beſtier van Huberto Ulſnich in

Als men aen het einde dezer ſtraet

dit Ryk quam handelen, volle magt ge gekomen is, heeft men verſcheide an
geven, om met de Maetſchappy een dere wegen, die wederzyts de ſtadt in
verbont aen te gaen, en haer zulke brie gaen, beſtaende in Baſaers of winkelſtra
ven van verzekering te verleenen, als hy ten. De Indianen ook hebben hier hun
oordeelen zoude te zullen ſtrekken tot Karwanſera nevens eenige Armeniers,

dienſt des Ryx. Zulk een gezagh in te die evenwel geenen grooten handel dry
willigen aen eenen onderdaen was veel ven. Veele der Baſaers zyn met hoo
voor eenen Koningh van Perſie: dewyl ge ſchoone ſteene volten overdekt.
deze Vorſten gemeenlyk boven alle ande
In het voornaemſte der ſtadt ziet men
re zeer naeryverigh zyn van hun eer en een ſchoon en groot gebouw gevult met
magt. Ook ſtelde hem het weifelend arken aen de zyden. Het voorſte deel

geluk wel haeſt teleur. Want als Sofy, heeft het aenzien van een kerk. Weder
zoons zoon van den gemelden Abbaes, zyds is een fraeie tooren, wiens bovenſte
aen de Kroon geraekt was, namen zyne deel nedergeſtort is. Dit gebou dient
benyders hunnen ſlagh waer, en vulden voor een openbaer Collegie tot bevorde
des konings hart met ſnooden argwaen ringe der wetenſchappen, en wort ge
op: zoo dat hy hem in 't einde ten hove noemt AMadre ze Imon Couli-Chan. Bin
ontboodt, wel in ſchyn van met hem te nen de ſtadt heeft men zes voorname
moeten ſpreken over gewigtige zaken des kerken. De eerſte wort genoemt Gha

Ryx, maer in der daet om hem van 't toen Kjeomet, toegewydt aen de dogter
leven te berooven. Hy aenvaerdde de van eenen hunner twaelf Imanen , ge

noodiging des Konings tegen aller vrien naemt Hoſtyn, en Sy Onoel Korſoe: de twee
den raedt, die hem het gevaer, dat hy de Zeyd alla dien Oſeyn: de derde Sjeg
liep, ontdekten, en de voorbeelden voor noerbags: de vierde Zadaed mier Maho
oogen ſtelden der genen, die een elendig met : de vyfde Chja tzicraeg; de zeſte
lot om hunne lichtgeloovigheit bezuurt AMad-zjid nou, of Nieuwe Kerk. Buiten
hadden. Zy vertoonden hem , hoe wei
de ſtadt is nogh eene aenmerkelyke ſtadt
nigh hy , als hy bleef daer hy was, te aen de gemelde brugh. My wert bericht
vreezen had voor den Koningh, tegen dat er buiten deze kerken nogh ontrent
wiens magt hy zich genoeg kon beſcher 3.oo kleene in gedaente van kapellen wa
men, zoo men iets quaedts met hem voor ren, waer in men dienſt deedt. Men
had, ja hem zelf beoorlogen, en zich rekent 2oo Banjens. De ſtadt beſtaet in Gelegen
veſtigen in den ſtaet, dien hy bekleedde. 38 wyken : 21 van de Heydere, en 17 heit der
Maer hy zich geenes ondaets bewuſt zyn van de Mamet ollaey, werdende de Jodenſtadt
de, en zich verlatende op de oude gunſt geagt daer ontrent 7oo huisgezinnen te
zyns Konings, begaf zich , als gedreven hebben, beſtaende al meeſt in arme lui
door de kracht zyns nootlots, ten hove, den, die in eene wyk der ſtadt ſamenwo
daer hy minnelyk en beleefdelyk ontfan nen, en zich voor het grootſte gedeelte
gen wert. Hy meende ook dat de Ko generen Inct wyn maken. Eenigen ook
ning, indien hy voor zynen aenhang en werken in gout, andere in zyde. Men wil
partylingen beducht ware geweeſt, wel dat ze afkomelingen zyn van de oude Jo
opentlyk zyn hooft zou geeiſcht hebben den, die uit Jeruſalem naer Babel gevan
volgens de onbepaelde magt der Ooſter gelyk wechgevoert werden, en zich na
ſche Monarchen. Dit nietgeſchiedende ſtel derhant hier hebben nedergeſlagen. Het
de hy zich voorts geruſt: welke zorge getal der hier zynde Indianen wort on
loosheit hem ten bederve bragt. Want trent op 1 ooo menſchen gerekent. De

de Koningh verwittigt op zekeren tydt ze generen zich meeſt met wiſſelen van
-
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engelt op woeker te geven. De men bezoeken. Het gebouw heeft ver
Europeers, die hier zyn, maken een kleen ſcheide vertrekken. Binnen het buitenſte
getal uit. De voornaemſte zyn twee ziet men een vierkante fontein, omringt

Kleen ge gout,
tal van
Euro

peers.

Karmeliten, waer van de voornaemſte van eenige Cipreſſen, nevens eenen ande

is een Milanees , genaemt Petro d’Al ren boom, wiens ſtam ik bevond dat de
kantere di Sante Tereſe, een fraei man, met dikte had van 30 palmen. Van daer gact
wien ik veel tydts met genoegen doorge men nogh hooger op met 62 trappen, die
bragt heb. De andere Vader is een elk een voet en 2 of 3 duim hoogh zyn,
Pool, genaemt Sladiſlaeu, nu al voor de tot een ander gebou, daer men met nogh
derde mael hier gezonden. Hy heeft zy 5 zulke trappen aen komt, met een koe
nen meeſten tydt hier geſleten. Want |peltje overdekt. Hier onder legt de ge

hy was reedts 37 jaren in Perſie geweeſt, melde Woeſtynier begraven.
en bereikt nu den ouderdom van 73 ja Myn toelegh was hier om de ſtadt in
I'C11.
Nogh is er een Italiaen genaemt, tekeningh op het papier te brengen. Maer
Wynma

Franciſco,

kers.

Maetſchappye. De Portugezen hebben dwongen my van daer naer beneden te

Wynmaker der Engelſche het onbequaem weder en harde wint

ook hunnen Wynmaker hier, om de wy- vertrekken. Daer vond ik een fraei ge- Fraef
nen te bereiden, die jaerlyx naer Gamron bou, hoewel vervallen, op eenen rotſi-gebou.
en voorts door Indie verzonden worden. |gen heuvel. Dit heeft beneden eene groo
Slegtheit

De gebouwen en huizen dezer ſtadt te fontein, dogh die nu zonder water is,

derge

zyn meeſt al vervallen: de ſtraten, als | en naer de zyde der ſtadt eenen grooten
bouwen
het maer een weinigh regent , meeſt on- tuin vol Ci reſſen en andere boomen, ne
en ſtra
wandellanen, ſtaende
tCIl.
bruikbaer, ook ſmal. Op veele plaetſen 'vens fraei
moet men onder de volten der huizenbuk 'hier over aen het einde der middelſte laen
kende doorgaen, byzonder in de wyk der een ander vervallen gebou, regt tegen o
oden. Op de weegen verneemt men ºver het eerſte. Deze tuin is met eenen
Stank op veel ſtank door de meenigte der ſekreten, muur van aerde omtrokken. Maer alles
de wegen.
die uit de woningen op de openbare ſtra legt woeſt en verlaten, zonder dat er ie
ten uitkomen. Hier door is de lucht, mant naer ziet. De plaets wort genoemt
-

-

-

-
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Quade

die van zich zelve niet zuiver is, nogh Ferrodous of Paradys, voor 2oo jaren be

lucht.

ongezonder, dat aen de menſchen wel te woont van eenen Koningh, wiens naem
zien is, die voor het grootſte gedeelte was Karagia. Ten Ooſten der ſtadt, te Overblyf.
van
zaluw van koleur en mager zyn. De Eu weten een goedt half uur daer af, is op ſels
Sterkten,
ropeers ook, die hier hun verblyf hou eenen der bergen een aenzienlyke oude
den, krygen in den zomertydt een ziek ſterkte geweeſt, genaemt Kallaey Fandus,
te. Van welke zoo ze komen te ſterven , waer van men nu alleen de overblyfſels

Afſchu

welyke

begraef
plaetſen.

t

hebben ze een gevaerlyke begraefplaets.
Want de Sjakallen of wilde honden, die
hier in groote meenigte zyn, halen by
nagt de lyken uit de graven, zoo dat
men op de begraefplaetſen veele holen
onder de zerken ziet.

Naer ge
huilder
wilde
honden.

Schoone

Cipres
boomen.

vint. Ik beklom die met groote moeite
van d'Ooſtzyde, en boven rondom gaende
vond ik verſcheide overgeblevene ſtukken

der muren, die op de rots gebout zyn.Zy
zyn van kleene rotsſteenen en ciment ſa
Deze ciment vint menzoo

Deze beeſten, mengehecht.

voortgeteelt uit honden en voſſen, maken
by avont en ontyde een vervaerlyk geluit
zwemende naer een gekryt van menſchen.
Ik heb er van geſproken in myne eerſte
Reis in de beſchryving van Turkye.

hart als ſteen.

Voor zoo veel men aen

dit overſchot kan bemerken, zal er een
omtrek van een groot half uur geweeſt
zyn. . Hooger ook op dezen bergh ziet
men dat er een tweede muur geſtaen heeft.
Het voornaemſte ſieraedt ontleent deze Op den kruin des bergs legt een hoop van
ſtadt van de Cipresboomen, die ik ner vervalle ſteenen. Waer uit te giſſen is
gens oit zoo
of zoo ſchoon dat daer een afgeſcheide ſterkte geweeſt
en groot gezien heb. Veele groote tui zal zyn. . Aen de Weſtzyde loopt een
nen ook buiten de ſtadt zyn er vol van, groot gedeelte van den muur, die de rots

#

waer voor men ſchoone lanen heeft, die van het gebergte maekt, waer op men

een luſt voor het oog zyn. Deze boomen,
in goede orde geplant, ſtrekken zich wydt
om de ſtadt heen. In het gebergte aen
de Noortooſtzyde, een half uur van de
Grafſte ſtadt af, vertoonen zich verſcheide ge
den van
bouwen, waer in ſommige Heiligen be
Heiligen.
Een der voornaemſte
Berghei graven leggen.
wort genoemt Baba-Koey, of Geeſtelyke
high.
van 't gebergte: om dat die Heiligh daer
in eenzaemheit geleeft heeft. Waerom
de Perſianen groote eerbiedigheit hier

nogh gelegde ſteenen van een hooger
muur hier en daer gewaer wort: ook van

den buitenmuur een gedeelte van eenigh
hoogh gebou torenswyze gemaekt. Dit
zal buiten twyffel een poort om daer in te
komen zyn geweeſt. Want hier vint

men ook nogh den voornaemſten wegh
om op den bergh te komen , zynde de
plaets daer geweldigh ſteil. Men ziet
ook andere brokken van den muur, die

daer aen vaſt geweeſt zyn. Dit gezicht
voor hebben, en dagelyx de plaets ko tekende ik van de Zuitweſtzyde, daer
Ss
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men nogh drie of vier ſtukken van een |re afgeſcheiden ſtaet, gedient tot eenen
vervallen gebou op de rotſen ziet, heb-|ronden tooren des muurs. De afbeelding
bende het middelſte, dat nu van de andc-lgaet hier nevens. Men ziet in de vlakte
RUINEN, OP DEN BERG KALLAY FANDUs.

een gebouw, dat voor het meeſte gedeel
Graf van te vervallen is. Hier in is het graf van
een Per- eenen der voornaemſte Perſiaenſche Poëſſch
ten, genaemt Sjegzady. De boeken der
Pocet.
Perſianen maken alzins gewagh van zyne

door een ander gebouw, daer het ver
ſcheide andere fraeie overloopende fontei
nen heeft, en zich vervolgens verder door
het lant verfpreit. Wat de vi{TChen aen
gaet, die van d'eene fontein in d'andere

Poëzy: waerom ze ook groote agtinge zwemmen en ſpelen, men mag er geene
hebben voor zyne grafſtede, die hy zelf van vangen. Maer men vint in dit water
voor 400 jaren heeft doen bouwen. Hy ook krabben, waer van ik er eenige van
was een Dervies van Zjie-raes. Men vint gen deedt. Tuſſchen deze gebouwen
van hem zo boeken in de Arabiſche, en heeft men wederzyds een ſierlyke ry van

2 in de Perſiaenſche tale geſchreven. Dit Cipresboomen. , Daer is ook een ſoort
gebou is ruim , groot, en deftigh ge van een waſchplaets, ontrent als onze
timmert. Daer benevens ſtaet een diepe
agtkantige fontein van laeu water, dat
zeer viſchryk en luſtigh om te beſchou
wen is. Men gaet by dezelve met eeni
ge trappen tuſſchen den muur nederwaert,
daer het rondom met miſſen bezet is: hoe

bleekeryen zyn, daer dagelyx veel goedt
gewaſchen wort.

Maer om weder te keeren, daer wy
gebleven zyn, dient gezegt dat ik op de
zen bergh het gezicht der ſtadt met het

byleggende lant fraeier vond, dan daer ik

wel de mont des puts boven met eenen cerft . aftekeningh aenvingh. Hierom
ronden muur omtrokken is, waer over eenige dagen daer na wederkeerende koos

men bequamelyk in den put zien kan. Dit ik een plaets uit by eene der overgebleve
water vocit naer dezyde der ſtadt, en ne gebouſtukken, die men ten deeie voor
van den Put een groot ſtuk wegs onder in de afbeeldinge ziet, ſtaende ten Ooſ
tcm
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ten van de ſtadt, die door No. 174 aen Fandus: welken naem de ſterkte, nu nogh
gewezen wort. Het kennelyke onder genoemt Kallaey Fandus, of ſterkte van

ſcheiden wy ook met ſyffergetal. No. 1 Fandus, behouden hadt. Deze bergh
dan betekent Ghatoen Kjeomet : 2 Sjegh zou ook in dien tydt met de zee omvloeit
zeyd Oddien, een Kerk der Turken, die zyn geweeſt, die naderhant eenen ande
verwoeſt is: 3 Zeyt alla dien oſſeyn: 4 Sjeg ren koers zou genomen hebben. En dit
noerbags: 5 Zadaed mier Mdhomet: 6 Cha zou 6ooo jaren geleden zyn, wanneer

't Zjeraeg: 7 Mad-zjid nou of Nieuwe men het lant in deze vlakte had begonnen
Tuſſchen deze twee laetſte ziet te bouwen, nevens de ſladt Zjie-raes, le
men een groot gebou, dat de School is, vende toen eenen Sjemſchid, die als Kei
waer van we geſproken hebben. No. 8 zer het Perſiſch Ryk regeerde, en de
betekent Bibie dokterroen , een groot ge ſtichter ook van Perſepolis geweeſt was,
bou, daer eenige graven zyn : 9 Zeyt gelyk wy reedts hier voor aengeroert
mier alie hamſe, dat buiten de ſtadt is by hebben. Perſepolis ook meende hy dat
de brugh Pol Zja Sade: 1o den tuin ge na Zjie-raes gebout zou zyn, dat ook wel
Kerk.

naemt Chjaer-baeg. 1 I: Zey adoen, een Schiras of Suras genoemt wierde.

Het is

dorp, daer een brugh over de rivier legt, gelegen ten Zuit weſten van Perſepolis in
die den naem van het dorp voert ; welke het lantſchap Farſi aen de rivier Roetgo
brugh 65 ſchreden langh is: 12 de rivier ne, 12 gemeene daghreizen van Spahan
Roeigone: 13 Seme Verdoneck, zynde de afgelegen, 23 of 24 ook van Gamron,
lage bergen: 14 Koey Sjeg, de hooge waer van de beſchryving in de Lantbe
bergen: 15 Ferrodous, of Paradys. Op ſchryvingen en kaerten geheel qualyk ge
Diepe
Put.

dezen bergh weinigh ſchreden van het maekt is. Want daer wort het geſtelt ontrent
verval, daer ik de ſtad getekent heb, is even verre te zyn van Spahan en Ormus.
een byzonder diepe put, uit een rots ge
Buiten de poort dezer ſtadt, genaemt
houwen, wiens mondt 15 voeten in de Dervaſy Bagh-zjiaten Noort-weſten ſtaen

lengte, en 8 in de breette begrypt. Wy de, waer aen nogh aen beide de zyden
worpen'er eenige ſteenen in, waer uit een half rondt van den boventoren gezien
om laegh een vremt geluit ontſtondt, niet wort, is een ſchoone wandelwegh, ge
anders dan of er gedierten huis hielden. naemt Koet-Zjia-Baeg, die zich Noort- Wandel
Het was ook waer: want ik bevond daer weſtelyk uitſtrekt tot aen eenen voorna- wegh.
na dat er duiven in waren, die geſtadigh men tuin des Konings. Hy heeft de Tuin des
uit en in vlogen. Ik mat de diepte van brcette van 95 ſchreden. Als men van Konings.

den put eens en andermael, maer vrugte de gemelde 16o ſchreden voortgegaen is,
loos, dewyl ons tou zoo ver niet reiken vint men aen het midden des wegs 2 kor
konde: des ſplitſten wy het, dewyl het te ſteene pilaren, vervolgens 626 ſchreden,
tamelyk dik was, en bereikten toen den nogh 2 zulke pilaren. En 18o ſchreden
gront. Ik bevond dan een diepte van 420 verder bevint men zich aen het voorſte
voeten van elf duim. Wy gebruikten gebouw van den tuin, zoo dat de lengte

ook groote ronde ballen van geolyde doe des zelven 966 ſchreden begrypt. Als
ken gemaekt, die wy op eene yzere ſchael men dit gebou, of voorhuis doorgegaen
brandende daer in lieten zakken, om de is, ziet men eene plantaedje, of wandel
nette geſtalte van den put te weten. Maer laen voor zich van uitnemend ſchoone
wy konden om de groote diepte onder groote Cipresboomen. De lengte daer
niets zien dan alleen het licht, dat zich van is 62o ſchreden, de breette zo.

Zy
zeer kleen vertoonde. ,,Wy worpen ook is in het midden doorgaens met bloemen
de ballen los gemaekt brandende daer in. bezet.
Men ziet daer een deftigh

Maer wy bevonden weder dat het licht huis, gebout op eene verheve plaets,
in het nederlaten en ophalen onder weegh ruim 3 voeten hoogh. Rondom het huis
verdween: waer uit wy beſloten dat de loopt op de zelve hoogte een waterka
rots niet regt nederwaert gingh , en er nael, en ſierlyke fonteinen, welker twee

derhalven eenige ingangh wezen moſt. ſtaen op elken hoek van het vierkant ge
Kort hier aen evenwel quamen wy het bou. Zy loopen door een en zelve kanael
licht weder te zien. Deze put zal zonder alle in elkander. Binnen 't huis zyn rond

twyffel tot eenen waterput gedient heb om vertrekken, en in het midden daer
ben. Op den zelven bergh is er nog een, van een groote zael, met een koepel o
maer kleener.

verdekt, van buiten rondom met niſſen

Deze dingen dus verre beſchout heb bezet. Eer men aen dit gebouw komt,
bende vernam ik by eenen der Wetge ziet men ter ſlinke hant een vierkante
leerden, of men niet weten konde, in fontein, die van den eenen tot den ande
welk eenen tydt, en door wien deze ren hoek 85 ſchreden begrypt. Aen bei
ſterkten mogten gebout zyn , die my tot de de zyden van den genoemden wegh
door
antwoordt gaf, het ware
heb ik getelt 72 ſchoone Cipresboomen :
eenen Gebber, toen ter tydt Koning van welker een eenen ſtam had, die 22 pal

#

deze lantſtreek, die den naem voerde van men dik was.
SS 2.

Hier onder zyn ook eeni
gG
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ge. Zenaerboomen. Agter het gemelde van de oude ſterkten; 8 de rivier, waer
huis ſtrekt zich een andere laen uit, in by de gaende en komende Karavanen zich
welker begin men Cipreſſen, en verder ncderflaen.
Zenaerboomen vint. Zy is in lengte de Ik tekende ook het gezicht, gelyk dat
eerfte gelyk, gelyk ook andere lanen, die zich, in het eerſt aenkomen van boven,
'er nogh zyn. Deze tuin voert dennaem als men naer de ſtadt ziet, tuſſchen het
van Baeg Siae of tuin des Konings. Ik gebergte opdoet. Het voorſte geboom
bezagh hem op den 22 van Maert, toen te, dat men ter regterhant aen deze zyde
het begin van het Nouw-rocs feeſt: op der poort ziet, is een tuin, waer in veele Graſſtede
welken tydt zich eenige duizenden van Europeers begraven leggen: onder welke vanCIS,Euro
menſchen daer komen vertoonen, om gerekent worden zeker Hollander, ge-"
zich te vermaken, zoo op den wegh, als naemt Dirk van Blokhoven, onderkoop
in den tuin, even als by ons op kermis man in dienſt der Maetſchappye, overle
tyden geſchiedt, dat een zeer fracie ver den in den jare 1666 den 24 Mei: een
beeldingh gaf
François, genaemt du Pont, geſtorven
Om de grootheit der ſtadt te weten, 1665, en eenige andere Chriſtenen, waer
gink ik'er rondom, begin nemende van onder vier geeſtelyke Vaders, waer van
het huis der Paters, dat even buiten aen de eerſte begraven is 1621, de tweede
de Noortooſtzyde der zelve gelegen is. 1622, de derde 1641 , de vierde 1664.
Toen wendde ik ten ooſten om, en quam Deze aftekening ziet gy op No. 176, en
na een vierde deel van een uur aen cene

een andere op 177, van my gemaekt zit

kleene brug met twee bogen, waer door
een waterlooping vloeit , die van het
Noortweſten om de Stadt loopt, nemen
de haer begin ontrent een half uur van de
oude poort, daer men, als gezegt is, eerſt
in de ſtadt komt, tuſſchen eenige huizen.
Van daer ſtroomt zy van de bergen door

tende ontrent de poort van den gemelden
wegh, gelyk men daer door den wegh
naer de ſtadt, en een gedeelte der zelve
ziet, nevens het water, dat ter ſlinke

zyde in de laegte tufchen de bergen
vloeit.

Ik bragt ook op papier het gezicht van

de vlakten en tuinën. Het geheel jaer den wegh teug-alla-agber, zittende voor
door is er water in.

Als men een half

de brugh, waer by de kerk ftaet, en ver

uur verder is, heeft men eene andere wa volgens de gedaente des wegs, gelyk hier

terleiding, die van het Zuitweten ko nevens blykt.
In de maent van February quamen hier
men digt ontrent de ſtadt komende daer twee Engelſche Edelluiden van Spahan
niet meer van ziet. Een vierde deel van aen, welker een genaemt Gayer, voor
mende zich zelve haeſt verlieſt, zoo dat

een uur verder is weder een andere , en myn vertrek van daer was aengekomen:

aen de Zuidweſtzyde der ſtadt zyn z of de ander genaemt AMainard na hem uit
3 ſtaende waters of poelen, met riet en Turkye. Ik beſloot, zoo dra het weder,
ſtruiken begroeit, waer in zich veele dat eenen tydt langh kout, regenigh, en
Entvogels onthouden, die daer voorttee windigh geweeſt was, bedaert was, en
len. Zoo hier, als rondom de ſtadt, vint de lucht zich helder opdeed, met deze

men de huizen zoodanigh vervallen, dat Heeren te ryden naer eenen bergh, ge
men zich verbeelt een dorp te zien. Aen legen anderhalf uur ten ooſten van Zjie
deze zyde heeft men een ſchoone lant raes, aen de flinke zyde der vlakte. Want

ſtreek met koorn en graengewas bezet tot men had ons gezegt dat hier eenige over
aen het gebergte, dat er ontrent 2 uren blyfſels waren van een out gebouw of kerk,
ten Zuidweſten aflegt.

Om van deze genaemt Ma-ziit A1adre Sulemon, of Kerk Overblyf.
leener

ſtaende wateren weder te keeren tot de

van de Moeder Sulemon. Deze plaets is
plaets, daer ik afgegaen was, had ik nog bevond ik dat 18 of 2o ſchreden aen elke"
een groot uur van doen. Zoo dat de ſtadt zyde in 't vierkant had. Men vint'er nogh
Grootheit in haren omkringh twee ganſcheuren, en drie poortalen, even als die te Perſepolis.
der ſtadt. een vierde van een uur begrypt.
Uit de Ecn ſtaet'er aen de Ooſt-, een aen de N.
woning der paters tekende ik ook een ge
zicht van 't lant, waer by de rivier door
de vlakte vloeit. Ik voegde daer eenige
tuinen by met hunne Cipreſſen, nevens
den bergh Kallaey Fandus met de over
blyfſelen der oude ſterkten door No. 175
verbeelr.

Al wat te kennen is wort met

weſt- en het derde ten Noortooſtzyde.
Zy hebben van binnen de hoogte van elf
voeten, wederzyds een vrouwenbeelt, zoo
groot als 't leven, dat iets in de handen
hout, even als die te Perſepolis. Aen
het poortael ten Zuidooſten ziet men on
der aen beide de zyden nogh op den rots

ſyffergetalaengewezen. Het getal 1 wyſt ſteen ſchoon verbroken 9 kleene beelden,
den weg naer Spahan: 2 het Kappelletje aen die ter halver lyf zich boven den gront
de zuſter van Alie toegewydt: 3 het Kap vertoohen. Aen de Noortweſtzyde legt
pelletje van Elias:4 den Chjaer-baegtuin : een ſteen op de wyze van een watervat.
j Zieg Zady graf: 6 het huis van deu Voorts is het rondom met ſteenen bezet,

Gouverneur : 7 de vervalle overblyfſels

die naderhant gelegt zyn. De zydeſtuk
ken
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ken der poortalen of doorgängen zyn hebbende netten met ons genomen, een
meeſt verſchoven, dat zonder twyffel door goede zode bequamen. Wy hielden ons
aertbeving is bygekomen. Aen het mid
delſte ziet men nogh het meeſte der bo
venkornis. De tekening, die ze alle b
een begrypt, ziet gy van de Zuidweſtzy

middagmael onder de ſchaduwe der ge
melde rots en het geboomte. Deze plaets

wort genaemt Kadamga, dat is, onver
wagt welkom. Van hier reden wy een
de op No. 178. Een vierde deel van een half uur verder, om een gezicht te nemen
uur verder Ooſtwaert op leggen op eenen van verſcheide beelden in een rots. Wy

bergh eenige vervalle muren, die rondom vonden daer drie afgezonderde plaetſen,
den zelven geloopen hebben. Men zegt en eenige dingen ruw en plomp uitgehou
dat het een ſterkte geweeſt is. Want wen in de rots des bergs. In de eene oude
men ziet groote ſteenen door ciment ſa plaets zagh men twee figuren, waer van beelden,

mengehecht. Het quam my ook niet an de eene de hant op het geveſt van eenen
grooten breeden degen heeft. In de
Een groot vierde deel van een uur ver tweede ziet men eenen man, die een
der ſtaen verſcheide boomen by een aen groot rondt op zyn hooft heeft. In de
ders voor.

genaem loopend water, dat zyn begin derde, die een weinigh lager is dan de
neemt nevens eenen kleenen rotsbergh, middelfie, en ontrent gelyk ftaet met
en van de bygelegene bergen onder den de eerſte, ziet men een beelt dat een ſoort
gront heen afkomt, ſtrekkende zynen van eenen myter op heeft, houdende
koers verder ten Ooſten naer de wyze ee voorts zyn ſlinke hant op het geveſt van

ner rivier. Wy vonden het op eenige een rapier, als het voorgemeldc. Maer
I

Plaetſen dieper dan een manshoogte, en alles is zodanigh vergaen, dat er naeulyx
veele viſſchen daer in, waer van wy, als kennen, aen is.
S$ 3

Hier benevens is een
kleen
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kleen ſtaende water met verſcheide Ze-) gekomen. Hier namen wy onze nacht

naer- en andere boomen bezet, gelyk ruſt binnen de karwanſera, en vertrok
ken des morgens weder van dacr over
men op N° , 179 zien kan.
Van hier begaven wy ons weder te Naxi Ruttan: op welken wegh wy om
rugh en quamen ruim een uur na het on- de waterloopen ten Ooſten om moſten
dergaen der zon met heldren mancſchyn wenden tot aen een dorp, een half uur
weder binnen de Stadt.
van daer, en verder opgelegen. Ver

Ondertuſſchen quamen hier van Gam- volgens keerden wy terugh naer de voor
ron drie Françoiſen, waer van d'een den gemelde graven, en namen dus denkoers

koophandel van zynen lantaert waernam, aer het Noorden langs de Ooſtzyde der
en d'andere twee in dienſt der Franſche

gebergten.

Maetſchappye geweeſt waren, en nu be
ſloten hadden over Spahan naer hun va
derlant te keeren. Zy vertrokken ook
kort hierna met de Engelſchen, hier voor
genoemt. Wat my belangt, ik onſ fing
den 17 der macnt eenen brief van Gam
ron, waer by my bericht wert dat den

zynde quamen wy op een placts , daer
wy 23 gaten in de rotfen gehouwen von
den, waer van de grootſte de diepte had
van ontrent 3 voet, de breette en hoog

Een half uur voortgetogen

te van weinigh minder.

De andere wa

ren vry kleener, en ſtonden alle dicht by

een. Waer toe ze gedient hebben, kon

26 der maent February een ſchip van Ba den wy niet verncmcn.
tavie daer was aengekomen , maer dat Aen dezen kant vonden wy ook een
men niet weten kon wanneer het zelve goede lantſtreek ten deele bcbout , ne
weder daer heen ſtondt te keeren : dat vens verſcheide dorpen, daer wy een
ook ons Opperhooft de Heer Kaftclein zyn groot gedeelte van ſchapen en bokken
ontſlagh had gekregen en verlof om naer vonden, en zagen hoe de jonge van de
Batavie te mogen keeren. Dit ſtondt oude geſcheiden wierden, dat ons ver
cerft in de maent van Auguftus te gefchie makelyk voorquam.
den.

Ik beſloot dan om het lact aenko

Terwyl wy hier dikwyls van onzepaer- Kludith
men van dit ſchip, en omdat ik niet ge den ſtegen om in deze vlakte naer wilt te voorval
zint was den heetſten en ongezondſten ſchieten, gebeurde het dat 3 of 4 der
tydt, die nu voorhanden was, te zelve aen't loopen tegen, waer van d'oir
Gamron over te brengen, weder naer Zack was dat eenige paerden der boeren,
Spahan te keeren, om myne voorgeno en daer onder eenige merryen, los door
me reize met den gemelden Heer te 't velt liepen. De paerden zelfs, daer
doen.
we op zaten, konden wy niet langer te
Ik vertrok dan op den 26 der maent genhouden, zoodat het paert van iemant
des namiddaegs ten 3 uren van Zjie-raes, uit het gezelſchap aen 't hollen rakende,
hebbende geene andere gedagten dan de hy gedwongen was, dewyl hy een diepe
zen togt alleen af te leggen. Maer des ſloot voor zich zagh , en het paert niet
avonts ten 8 uren gekomen zynde in het wiſt te bedwingen, zich op den kant der
|

dorp Sergoen vond ik buiten myne ver-|ſloot daer af te werpen, waer door hy
wagting de heeren, die voor my afgereiſt zich aen zyn een been wat beſchadigde.
waren. Met welke ik des anderen daegs ! Zeker wy waren eenige urenlangh bezigh

zoo- met het wederom halen onzer paerden,
danigh met water bezet was, dat de laſt die telkens voortholden.
Dit klugtigh

verder vertrok door de vlakte, die

beeſten eenen anderen wegh omgeleid voorval deed ons telkens in lachen onder
wierden. Wy hielden evenwel den reg elkander uitbarſten, de wyl 'er niemant
ten wegh naer de voorgaende brugh over van den ganſchen hoop was, die niet
de rivier naer Perſepolis gelegen, daer de gehold had. Want al wie bleef
gemelde heeren naer toe wilden om de zitten, wert aenſtonts gedwongen de
gedenktekens te bezichtigen. Dewyl) hollende paerden, die voorliepen, na
myn laſtbeeſt by de andere was, en ik te rennen, opdat de voorſte ons niet uit
gezicht zouden raken. Het lant lagh
niet weten kon of zy over een brug ver

her

der afgelegen ſtonden over de rivier te ook ten deele onder water, zoodat w

gaen, om dus te Perſepolis te komen, by wylen een half uur noodigh hadden
vond ik my genootzaekt met het gezel- om onze afgevalle piſtolen en ander tuigh
ſchap derwaert te trekken. Wy quamen weder op te zoeken. Wy merkten dit
Het
dorp
een uur na den middagh aen het dorp niet anders aen als een kluchtſpel : welk
Mier
AMter-chaskoen , en beſloten van daer re

clwaskoen

uitgefpeelt zynde begaven wy ons uit de

Hier gekomen,
naer Per-ons middagmael met de koude keuken te en voorby een ſchuins leggende rots ge
fepolis. houden. " Waer na ik het gezelſchap reden zynde, viel myn paert onder den
geleidde tot de beſchouwing der over voet. Ik my haeſtigh daer af werpende
Togt

gelrecht naer Perfepoliste ryden, en daer vlakte in het gebergte.

blyfſelen, die het begeerde te zien. Hier bezeerde my cen weinigh aen den arm;
toe reden wy weder naer het dorp, daer het geen nogh komen moſt, naer het
onze beeſten even te vooren waren aen fcheen, by de vorige toevallen. Wy
trok
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trokken door verſcheide plaetſen, daer de rivier Pol Siakoe legt. Een uur naden
wy weder 3, 4, ook 5 of 6 gaten in de middagh togen wy voorby de karwanſe
rots, als in de voorgemelde, vonden. ra Kievielar, en quamen voor vier uren
Wy lieten vervolgens de voorgemelde te Egerdoe, nadat wy dus 7 uren voort

bergen, daer de ſterkten op geweeſt zyn, gereiſt waren. Des anderen daegs vor
ter ſlinke zyde. Toen trokken wy om de
kortheit des wegs door eene rivier, die
door het lant vloeit, houdende gedurigh
de Ooſtzyde der vlakte, die ik in het rei
zen naer Zergoen aen de Weſtzyde was
doorgetogen , en quamen na een uur
rydens aen het dorp Majien met den on
dergang der zonne, daer wy, nu 9uren
voortgetogen, bleven.
Met den avont viel er regen, die den

derden wy onze reize, en hielden ons
een weinig op by een ſtroomend water.
Ten 4 uren quamen wy te Jes-degaes. Ten

N. Weſtzyde, daer nu geene huizenzyn,
hieraengekomen zynde, kregen wy op het
gebergte in het gezicht nogh een decl van

eenen muur, die overgebleven zoude zyn,
Zoo als het gerucht wil, van eene aloude

ſterkte. Deze berg is louter rots, waer
van men zeer groote brokken ziet neder

ganſchen nacht bleef duren: zoodat wy geſtort leggen zoo op, als benevens den
gedwongen wierden te blyven tot een uur wegh. Den derden der maent togenwy
na den middagh. Eindelyk voortgereden ten 7 uren weder voort, en verfriſten ons
zynde al meeſt langs de rivier, die, in aan het dorp Abnakact, zoo veel gezegt, Het

de

het heengaen van my droogh bevonden, als Kandywater, doordien de Kandyſiji- #
nu in het wederkeeren met water bezet
was, quamen wy ten 6 uren aen de kar
wanſera Imanſada, gelegen 4 uren van
de plaets, daer we vernagt hadden. Hier
hielden wy ſtil, en togen des anderen
daegs ten 6 uren weder voort tot aen de
karwanſera Aed-loen : daer wy ons hart

ker daer zeer goede is. Aen dit dorp ziet
men nogh eenenvierkanten muur van aer

de , overgebleven van een Kaſteel

2

gebout ten tyde van Koning Abbaasden

grooten,, Na den middagh reden wyter
regterzyde voorby het dorp Abbaas-ataet, Het do
daer men twee duivetorens ziet, zynde #p

ſterkten met de koude ſpyzen, door ons de eerſte, die men ontmoet, en de laet-abaet.
medegenomen, en eenige viſſchen , die ſte als men van Spahan komt. Nogh wat
daer te koop gevonden worden. Een uur verder voortgereiſt zynde tot het dor
voor den ondergangh der zonquamen wy A4ag-zoet-bege, dat wat grooter is dan het Het dorp

weder aen de karwanſera Aes-paes, ze laetſt gemelde, bleven wy daer in de #zoete

wa: "E"
Het was byzonder kout wegens Nu hadden wy 6 uren weder afgelegt.

ven uren van de laetſte ruſtplaets afgele karwanſera, die van aerde gebout

gen.

den harden Noordenwint, dien wy meeſt Hier vonden wy ook eenen duivetoren.
vlak van voren gehadt hadden, en die Den 4 der maent trokken wy met denda

het water op verſcheide plaetſen tot ys geraet weder op door de vlakte, waer
geſtremt had.
Den laetſten der maend
begaven wy ons ten 7 uren weder o
wegh, en kregen by den middagh de
vervalle karwanſera Dombaeyne, waer on
trent veel water door en op het lant loopt.
Men vint 'er ook veel wilt gevogelte,
waer van wy een gedeelte ſchoten. Ten

in zeer veele dorpen, tuinen, en duive
torens gezien worden, die alle vervolgens

dicht acn elkander leggen. Het gebergte
is wederzyts een groot uur van elkander.

Wy hadden de Sneeubergen agter ons,
en vonden het hier vry warm te zyn.
Een uur voor den middagh bleven wy

4 uren quamen wy in de karwanſera Kos aen het dorp Komin/fa, nu 5 uren voort
kieſar, nadat wy 6 uren voortgereiſt wa getrokken zynde. , Des anderen daegs
ren. In het dorp legt hier een bergh of met den opgangh der zon zaten wy we
heuvel van eene gemeene hoogte, waer der te paert, en quamen ten 11 uren te

op de lantluiden verhalen dat voor dezen 'Majaer , 5 uren van de leſte plaets afge
een kleene ſterkte geweeſt zou zyn. Nu legen. Den 6 der maent trok ik 2 uren
ziet men er eenige huizen, die om ente voor den dagh met Monſr. de Lettoille
gen den zelven aen ſtaen, loopende de van daer, latende het ander gezelſchap
gemeene wegh gelyk met het bovenſte op die plaets, dat de reis naer Spahan in
deel van verſcheide huizen, daer men bo twee dagen wilde begrypen. Ten 9 uren

ven overgaet. My dunkt dat ik noiteene hielden wy ſtil , latende de laſtbeeſten

plaets gezien hebbe zoo wel over een ko- vooraf trekken. Een uur daerna ontmoet
mende met die, daer de Evangeliſt Mar-ten wy den tolk der Engelſchen, genaemt
kus van ſpreekt in het 2de Kapittel, daer Davoed, die voor dezen den Engelſchen
de geraekte te Kapernaum op een bedde- voor tolk gedient hebbende, nu weder
ken leggende van vier mannen door het |aengeſtelt was. Dees trok met 2 of 3
dak wort nedergelaten.
andere Armeniers, zyne vrienden, naer

Op den eerſten April des morgens ten|Zjie-raes. Hy beſchonk ons met eenige
6 uren vervolgden wy onzen wegh in de ſchalen wyns, en dus ſcheidden wy van

vlakte met veel gemak, en ſterkten het elkander af. Vervolgens quamen wy tot
hart een weinigh by de brug, die over de karwanſera Mierſa elraſa, daer wy
tOt
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tot ververſching der paerden 2 uren ble mant kenniſſe gegeven hadt , geweldigh
ven, dewyl een Armeniſche Pater, die verblydde. Wy bleven hier een half uur
de gemelde Armeniers uitgeleide gedaen by het gezelſchap. Waerna ik my naer
hadde, en nu met ons weder terugkeer de Stadt begaf in de woningh van ons Op
de , ons daer onthaclde. Ten 4 uren na perhooft, daer ik een uur voor den avont
den middagh quamen wy aen de graven aenquam. Myn komſt was geheel on
Graven der Chriſtenen, daer Monſr. de Lettoil verwagt: want ik had geenen brief voor
der Chriſ le van zyne vrienden verwacht wert, on afgezonden, en niemant had eenige ty
" der welke ook onze tolk was, die zich ding van myn vertrek uit Zjie-raes ge
over myne aenkomſt, waer van hem nie bragt.

XL V.

H O

O F T S T U K.

Voorname tuin des Konings en zyner Moeder buiten Spahan.
7yding uit Indie. Vervalle ſterkten op den bergh Diefſelon.
Een voornaem Perſiaenſch Heer door 't Hollantſch Opperhooft
bezocht. Aenkomſt van een nieu Opperhooft.

#

ORT hierna nam ik weder,
Op dezen tydt ontſingen wy zekerety-Trding
voorheen, myn verblyf in de dinge der verwinning door de Bontgenoo- van de
karwanſera , niet tegenſtaende ten by Hochſtedt op de Franſchen behaelt, verwin

de noodiginge des Heeren Kaſtelein,

die dat geen kleene vreugde baerde by de En- #

my wilde doen blyven in het huis der gelſchen en Hollanders, die zich hier nooien.
Maetſchappye. Wat uitgeruſt hebbende onthielden.
ging ik eenigen myner goede vrienden Nu gingh de Meimaent in, en vernieu
bezoeken, zonder te vergeten den Heer de de ſtatelyke ommegangen van Huſſeyn, Omme
Jean Billon, eenen François, die namyn waer in op dezelve wyze vertooningen gangen
vertrek in de maent December wegens de werden omgedragen, hoewel eenighzins van Huſ:
Gezant Ridders van Malta acn dit Hof voor Ge verandert, om dat ze noit een en zelve"
#,
deren
van zant was aengekomen, waer van hy we zaek altydt vertoonen.
NE" der zyn afſcheit kreegh op den 22 Maert Den agtſten dezer maent reed ik met
des jaers 17or. Dees quam kort daer aen den meer gemelden Jan Oets naer eenen
den Heer Kaſtelein na den middagh be voornamen tuin des Konings, genaemt Tuin des
groeten, van wien hy ter avontmaeltydt Konma. Dees legt drie goede uren ten Konings.
-

Geluk-

onthaelt wert. Wy hadden den 12 en 13 Z. Ooſten van Spahan in cene zeer aenge

wenſching der macnt April het Paeſchfeeſt geviert name vlakte vol dorpen en tuinen, die
# # by den zelven heer: waerom ik den2o daer op de hoogte eens ſmallen doorgangs tuſ
#" acn my by de Engelſche Heeren vervoeg ſchen twee afgeſcheidene bergen een ver
de om den plicht van zegenwenſch op het makelyk gezicht veroirzaken. Hier zyn
Paeſchfeeſt af te leggen.
Ik wert daer eenige wachters geſtelt, om de tollen # Tolhuis.
wel ontfangen, en in een goetgezelſchap goederen, die hier door gevoert worden,
Een uur van daer komt
des middags en des avonts zeer wel ont te ontfangen.
haelt, zoo dat ik er ook des nachts bleef men aen den gemelden Tuin, die in twee Beſchry
Den volgenden dagh begroette ik ook de verſcheide deelenbeſtaet, beide met eenenving van
Paters binnen de ſtadt en te Julfa, nevens byzonderen muur omtrokken. In een der #nings
Sr. Jan Oets, om hun het wederbezoek zelve ziet men een groot water volbiezen"
te geven wegens de gelukwenſchingh, en andere watergewaſſen. Men ziet er
die ze aen ons Opperhooft hadden afgelegt. veel watervogels in, dat luſtigh te be

Hier mede liep de volgende dagh ook door.
Treurda
gen V3. In

ſchouwen is. Men vaert 'er ook door met

Den 25 daer aen begonnen wederde Treur vele kleene roeiſchuitjes. Daer benevens
dagen van Huſſeyn. Twee dagen daer ſtaet een gebou dat ten deele vervallen is,

Huſſeyn. aen reedt ik met den Heer Kaſtelein voor zoo dat noch daer aen, noch aen den tuin

den dageraet buiten de ſtadt, nemende
den wegh door den grooten nieugemaek
ten tuin des Konings, waer toe een om
megangh van ontrent 5 uren noodigh was.
Wy vermaekten ons daer met het beſchou

iets Koninglyx te zien is.

Een groote

ſtreek door het lant is een fraeie waterloo

ping, wiens wegh derwaert ſtrekt om

den tuin te bevogtigen. Buiten deze zyn
'er noch verſcheide andere waterloopin
wen dezer luſtige plaetſen, en quamen gen. Daer is ook een groote lange laen,
weinigh voor den middagh weder binnen waer door men op dezen wegh komt.
de ſtadt.
Van dezen tuin trokken wy nogh an
Cl'-
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zynen naem gekregen heeft. Deze bergh

# # nings

Moeder, genaemt AMar-jambeeck, ſcheidt zich voor een gedeelte met eene
e KOIn 1In
ginne
daer wy vroegh ten agt uren aenquamen kloof van den anderen , waer door het
Moeder met inzicht om ons met viſſchen te ver water by overloopingezynen wegh neemt.
maken : waer toe wy twee netten met Op de ſpits van het gedeelte, dat men
ons genomen hadden. Wy kregen ook eerſt ontmoet, en dat als een ſuikerbroot
een half uur van daer een goede zode, in de hoogte opgaet, vertoont zich nogh
waer door ons de luſt beving om des an het meeſte deel , behalven dat men
deren daegs dit vermaek te hervatten in de aen de Z. Weſtzydeden muur eenerſterk
Viſch rivier Roet gonna, die daer haren loop heeft, te, die daer geweeſt is, ziet.
Deze be
vangſt. gedekt met een lange ſteene brugh. Hier ſluit de kruin van denbergh. Mynenieus
vingen wy zoo veel viſch, dat wy twee gierigheit kon ik hier niet ganſchelykvol
verſcheide reizen een gedeelte daer vanaen doen om de moejelykheit der rotſen, die

den Heer Kaſtelein zonden. Wygebruik

niemant buiten onzen ſtalmeeſter beklim

ten ook het roer, waer medewy zoblaeu men kon om de groote ſteilten, en gedu
we duiven ſchoten. Voortreizende en ons

rige afgebrokentheit, zynde daer geen

op den wegh met de koude keuken be wegh , waer langs men er komen kan.
helpende quamen wy met heldren mane Hy ook was wel genadert tot den muur,

ſchyn een uur voor middernagt wederbin

maer kon verder niet raken.

Ik kan der

nen Spahan.

halven niet getuigen van het gene binnen

Den 13 der maent bezogt de Franſche te zien was : dit wel, dat het gebergte
Gezant ons Opperhooft, die hem des a byzonder hart en yzeragtigh is. Onder
vonts ter maeltydt hielt. Wy bezogten tuſſchen bevlytigde zich onze jager, die
hem des anderen daegs op ons beurt, en zich op het klimmen mede wonder wel

ſcheidden na 2 uren blyvens weder van verſtont, om op den anderen bergh, die
hem af.

vry grooter is, te geraken, van ons ge

Op den 28 der maent maekte de Heer laſt zynde, zoo hy iets der aenmerkinge
Kaſtelein bekent aen alle die onder hem
in dienſt der Nederlantſche Maetſchappye
waren, dat Mr. Willem van Hoorn, Ge
nerael van Indie, zich ontſlagen hadde

waerdigh mogt ontmoeten, daer verſlagh
van te komen doen, opdat we, ware het
mogelyk, ons ook derwaert begeven mog
ten. Wy wagtten hem wel een uur langh

van zyne bedieninge, en in zyn plaets de vergeefs, en beſloten hierom langs de ge
De Heer HeerJoan van Hoorn wasaengeſtelt. Hier melde kloof weder naer beneden te kee

# "mede ontſloegh hy hen van den eedt aen ren, dat ons moeite genoegh koſtte.
OOI In

aengeſtelt den ouden Generael gedaen, en belaſtte
tot Gene- hen dien te doen aenden nieuwen. De

Toen wy aen den uitgangh gekomen wa
ren, waer mede nogh een uur verlopen

fael van brieven van Batavia gekomen, die dit was, kregen wy onzen jager in 't gezicht
Indie.
nieus mede bragten, werden hun alle opent aen de zyde van het gebergte, daerwe
Vreugde- lyk voorgelezen, en na het eindigen van hem langh in overlegh zagen ſtaen, op
# elken brief driemael alle de kleene ſtukken welk eene wyze hy zich weder naer be
-

-

acl OWCT,

zou, omdat de rotſenzoo
geloſt, volgens de gewoonte der plaet neden begevenEindelyk
volvoerde hy zyn geva erly
ſen, in welke de Maetſchappy hare kan ſleil
toren heeft.
Dit geſchiedde hier in den beſluit, dat vervaerlyk om te beſchouwen E!
Tuin van de woninge der Maetſchappye, was. Want hy hielt zich zelven met han-ling.
in het Talael, in welx midden een ſprin den en voeten aen eenige uitſtekende ſtuk
gende fontein ſtaet. Het overige van den ken en gaten der rotſen, en liet zich zoo
dagh wert met drinken van gezontheden, nederwaert , belemmert ondertuſſchen
met aenſteken van vierwerken, en andere met zyn roer, dat hem met eenen riem
vreugdetekenen doorgebragt. Ondertuſ over het lyf hingh. Hy quam 'er behou
ſchen quam het Pinxterfeeſt aen, dat wy den af, en gevraegt waerom hy niet we
plechtiglyk by den Heer Kaſtelein vier derden zelvenwegh was afgekomen, ant
den, als de jaërlyxe gewoonte mede bragt. woordde hy zulx niet te hebben kunnen
Ondertuſſchen verſtond ik dat nogh doen, om de gevaerlykheit van denwegh,

#

-

eenige overblyfſels der outheit buiten Spa die zoo moejelyk was dat hy op handen
han te bezien waren. Dit bewoogh my en voeten veele plaetſen had moeten be
om met den gemelden Jan Oets derwaert kruipen , dat voor ons niet te bezoeken
te trekken.
Wy quamen een uur voor ſtondt.

den dagh op het gebergte Dief-ſelom, of

Het berecht, dat hy ons bragt, be

Reuzen-Reuzenbergh, gelegen ontrent 3 uren ten ſtondt hier in, dat op dezen bergh, die

bergh.

Ooſten van Spahan, aen de Noortzyde ten Ooſten der eerſt gemelde party legt,
der rivier Zenderoe, daer verſcheide ber drie putten zyn , gehouwen uit de rots, Diepe
gen van elkander afgeſcheiden in de vlakte welker monden 1o of 12 voet in hun dia-putten,

leggen. Die hier ontrent woonen zyn van meter hebben, zynde in den eenen een
gevoelen dat hier in vorige tyden Reuzen yzere keten, ontrent eenen arm dik in de
gewoont hebben, en de bergh daer van rots geklonken. Dees ſtrekt zich uit
Tt
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van d'eene tot de andere zyde des putson
trent eens mans hoogte van den boven
grond. Deze put ſtaet wat lager dan de
andere twee in den bergh, en loopt ſchuins
nederwaert, is ook wyder dan de andere
Hy voegde by zyn verhael dat hy in deze
putten eenige groote ſteenen geworpen

vallen, maer egter nogh te betreden, on
trent 3 voet breet, en 1o langh. Deze

hadden gedient tot het gaen van het eene
tot het andere dorp ofte buurt. Zy ſtrek
ken zich uit over eenen waterbak, Zyne
eerſte ontmoeting was de weg of ſtraet,

die naer zyne giftingh de breette van 1yo
In deze gebouwen wier
het geluit daer van had gehoort nederko den nogh verſcheide vertrekken gezien.
men, dewyl de ſteenen door de overma De bergh is boven vlak. De verbeeldingh
tige diepten der putten langh over wegh van den eerſt gemelden bergh wort hier
waren. Dit getuigden ook de lantluiden. nevens aengewezen, getekent van de
Of zy geheel droogh of onder met water Zuidtzyde, waer in men kennelyk den
bezet zyn , daer van was geene zekerheit boven op gemaekten muur beſchout. Op
te krygen. Hy vertelde ook dat hy daer dit gebergte hebben zich voor dezenroo
ter plaetſe gevonden hadt een vervalle vers onthouden, die daerna om hunne
ſtraet, aen welke wederzyts nogh ver ſtroperyen verjaegt zyn. Om hen ook
valle gebouwen ſtonden, ook in het mid brak men toen eenige rotſen, op dat er
den zeven overdekte waterbakken. Nogh geen opgangh meer wezen zoude.
waren er twee bruggen, wel mede ver
hadt , maer niet dan in eenen der zelve fchreden hadt.

*-

BERG. DIEF–s ELON.

In het wederkeeren begaven wy ons twee uren voor den middagh was. On
langs de rivier, waer over wy togen door dertuffchen worpen wy het net in de ri
middel eener (teene brugh, die ten deele
verbroken was. Vervolgens komende on
trent den meer gemelden tuindes Konings,
genaemt Goes-jeron, reden wy door de ri

vier, maer met ſlecht gevolgh.

Waer

om wy ons volk om te viſſchen uitzonden.

Zy quamen met eene goede zode te rug
ge, waer van wy een gedeelte ons Op
vier om het overige van den dagh daer door perhooft toezonden, houdende het ove

te brengen met de koude ſpyzen, die wy rige gedeelte voor ons avontmael. Ten
met ons genomen hadden, dewyl het nogh | zes uren trokken wy weder van daer,
CIT
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en quamen dus ten 8 uren weder binnen

uren af te leggen, en den 27 hier ſtondt

de ſtadt.

te zyn. De Heer Kaſtelein gaf hier op

Kort hier aen reed ik met den Heer laſt aen zynen Stedehouder en andere be
Kaſtelein naer Mierſa-about-aleb, Geheim ampten der Maetſchappye des avonts van
ſchryver zyner Hoogheit den Ryxbe Spahan te trekken, om dezen Heer in
ſtierder, die ons eenige dagen te voren 't gemoet te ryden, en hem te verwelle

had uitgenoodigt. Wy quamen daer komen. ,,Ik oordeelende van mynenpligt
des morgens ten agt uren aen: en als wy te zyn deel te nemen aen dezen uittogt
daer een uur # doorgebragt met voegde my by het gezelſchap. Het ver
het rooken van Tabak, en drinken van trek gingh ten 7 uren aen, beſtaende ons
den gewoonlyken drank, onder het voor gezelſchap in 23 perſonen te paert nevens
zetten van konfituren en ſuikerwerk,be
gaf zich de gemelde Heer met ons Op
perhooft in een ander vertrek, latende
ons verzelt van eenige zyner vrienden.

de bedienden, waer van de Stalmeeſter
het hantpaert van den Heer Kaſtelein ne

vens zich leide. Agt loopers waren hier

by, alle gekleedt naer het gebruik des

onthael Een half uur daer na quamen de Heeren lants by diergelyke voorvallen. Maer
by den . weder by ons, wanneer de ſpyzen en al wy hebben hier # daer van geſpro
#s lerlei vruchten naer den tydt des jaers op ken, en de verbeeldingh daer van gege

#
ders,

gediſcht werden. De drank was velerlei:
eenige als Limoenade of Serbet: eenige
wit en warm genaemt Gaelaeb-nabaet,
ook Bidmus-nabaet, dat eigentlyk roze
water met ſuiker toegemaekt is. Ver
ſcheide waren ook kout, en bruin en geel
van koleur, die byzonder aengenaem
waren, gelyk wy voorheen van den Bid
mus gezegt hebben. Hier in werpen zy
zeker groen zaet, dat droogh zynde

ven. Nogh waren by ons negen Benja
nen of Indianen te paert met 4 loopers,
zoo dat het getal 44 menſchen uitmaek
te. Ten tien uren ruſtten wy een wei

nigh aen de vervalle karwanſera Margh:
van waer we voorttrokken tot de kar

wanſera Mierſa-alie-reſa, mede ten deele

vervallen. Wy quamen daer ontrent
middernagt aen. Den 27 der maent re

den wy ten 4 uren na den middagh een

zwart wort, genaemt Togmet-golfa.
uur, verder voort, zynde middlerwylen
Hier wel onthaelt zynde trokken wy nogh twee Françoiſen, en een Armeniſch

i

een uur na den middagh wech. Onder Koopman, ons hier bygekomen. Het
Aenmer- tuſſchen verſtond ik dat deze nodiging was dezen dagh zoo warm, en de wint
king over was geſchiedt door laſt van den Ryxbe zoo heet, als ik nogh noit hier te lande
# # ſtierder, die dit onthael wel binnen zyn ondervonden had. Des ſloegen wy ons

" huis zou aengeregt hebben, had hy niet in de ſchaduwe aen den voet van het ge
willen myden de verſcheide gedagten, die bergte Ortsjoerire neder, houdende daer
uit dit bezoek zouden zyn opgenomen ons avontmael met byzondere vrolykheit.
geweeſt. Voor zoo veel ik kon uitvor Hier onthielt zich ook een Perſiaenſch

ſchen begreep ik dat het Hof gaerne ge Heer in een grot van het gebergte, om
wilt had dat de Maetſchappy de verloſ

de friſche lucht te genieten. Hy had zy

ſing der menſchen, die in den voorleden ne tenten in het velt, dewyl hy daer op

r

jare eene bedevaert naer Mecha gedaen zicht van wegen den Koningh te nemen
hebbende, in het wederkeeren over zee hadt over het graven eeniger waterput
door Mosketſe Arabiers, leggende in het ten. Hy ons aenkomen vernomen heb

inkomen van de Perſiaenſche golf, ge
vangen waren, te weegh bragt, en zich
liet gebruiken tot het vereffenen der ge
ſchillen, gerezen tuſſchen de Perſianen

bende zond ons eenige ververſchingen
van vruchten, nevens een groot ſtuk ys,
denkende zonder twyffel dat wy des noo
digh hadden, waer in hy zich bedroogh.

en de gemelde Arabiers, zonder dat het Wy aenvaerdden het egter beleefdelyk,

Hof, naer het ſcheen, egter weten wilde en erkenden de moeite van den brenger.
dat het zich daer mede bemoeide.
Om van onzen kant ook te toonen dat wy .
De 19, 2o, en 21 der maent waren de wiſten wat wel leven was, zonden wy
Ongeluk- dagen, die de Perſianen voor ongelukkig twee onzer bedienden naer hem toe met

kige da houden. Waerom er toen weinigh ge twee ſchotelen vol vruchten, nevens een
5"
-

arbeit wert, en de meeſte winkels ge ſtuk ys driemael zoo groot dan wy ont
ſloten bleven.

fangen hadden.

Hy liet ons bedanken

Den 26 der maent quam in den mor zonder egter iets aen de brengers te ge
genſtont hier aen een looper der Maet ven, volgende hier in de Perſiaenſcheka
ſchappye, gericht aen den Heer Kaſte righeit.
lein met eenen brief van den Heere Wil
Ontrent 8 uren kregen wy op het ge-Aen
of fakkellicht in 't komſt
lem Bakker Jakobs zoon, die hier quam bergte het
Nieu op om de plaets van ons Opperhooft te be gezicht, dat voor het nieuwe Opperhooft #p.
perhooſt. kleeden. Hy gaf hier in te verſtaen dat gedragen wert volgens de wyze dezer perhooft.
hy reedts te Jes-dagaes was aengekomen , landen ontrent luiden van aenzien, die
dat ontrent gerekent wort van Spahan 25 des nagts over wegh reizen. Wy ſtegen
-

-
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dan te paerde latende het goedt met ee- nevens twee loopers. Een Kaſualeider
nige bedienden daer blyven, om met hem te voet gaende hielt den muil geſtadigh
in het terugh keeren hier wat te vertoe by den toom, van cenen diergelyken ge
ven, als hem dat gevallen zoude, en zy volgt, die vier ſlavinnen geleidde. Daer
ne Gemalinne, die agter was, af te wach zat ook een knegt op de Jagtan verzelt
ten, en haer dan te laten voor ryden, ge van eenen fakkeldrager: zoo dat haer ge
lyk geſchiedde. Zy quam aen mede met lºgº beſtont in 32 perſonen, waer on
fakkelligt. Waer op wy vervolgens alle der men 9 voetloopers telde.
te paert ſtegen, en quamen weinigh tydts Nadat ons de Heer Bakker op den 28
na middernagt in onze vorige karwanſera, der maent met het middagmael onthaelt
daer wy bleven.
had, trokken wy ten vier uren van daer,

Staetſie . De ontmoeting van dezen Heer ging en quamen kort voor den avont te Spa
dus toe. Zyn Stalmeeſter reed met zyn han, daer hy in het Hof der Maetfchap
#o, hantpaert voor aen, gevolgt van twee pye ontfangen, en onder het losbranden
per
voorryders en zes loopers. Toen quam | van drie ſtukjes kanon verwelkomt wert.
hoofts. de Heer Bakker verzelt van eenen Fran Deze ſtukjes lieten zich ook hooren op
çois. Hier aen quam de Kalian of Ta de nadering zyner Gemalin, die , om
bakflesdrager, zittende op cen Jagtan , niet by dagh in de ſtadt te komen, een
van welk tuigh wy hier voor geſproken uur na het vallen van den avont aenquam.
hebben. Hier op volgde de Bocx-adrager, Zy was een Hollantſche juffrou, dogh in
dat is, een dienaer, die voorraedt van | Indie geboren. De Heer Kaſtelein ont
linnen en andere nootlykheden tot ver fing ze beleefdelyk, en onthaelde haer
fchooningh om zyn lyf droegh. Hier nevens haren Gemael ter maeltydt.
agter quam een waterdrager, die water Den laetſten der maent lieten de Spe
aenvoert, dat in eenen lederen zak on lers des Konings zich luſtig hooren, ook
der den buik van het paert hangt. Toen den ganchen magt over en langer, dewylp
twee Megters of talknechten. Twee het feeſt wert gehouden van Baba-Soedsta- Hiſt
koks met hun gereetſchap houden zich adien, waer van wy te voren geſproken feeſt.
by de geladene beeſten. Voor uit reden hcbben. Den agtſten wert hier geviert º
twee knegts met de Mafraſen, dat zyn de geboortedag van den Profeet Maho hometh
groote langwerpige zakken, waer in het meth. Hier op begon men des avontsgeviert.
beddegoedt gewonden is, nevens eenen weder luſtigh op te ſpelen, dat den vol
oppaffer of veger, die de plaetfen, daer genden dagh over duurde. Waerom de
men aenkomt, bereit. By dit goet ble meeſte winkels geſloten bleven.

tº:

i
|

-

-

|

Van Ma

-

ven ook vier zwarte ſlaven, nevens eenen

Den 12 en 13 der maent maekteik alles

Maerſial of fakkeldrager, en 17 mannen vaerdig tot de reize, nemende afſcheit van
te paert, en nogh 6 loopers.
myne vrienden,en brengende al myngoedt
AenDe Gemalin van dit Opperhooft had in de verblyfplaets,daer ik den veertienden
komſt zy-by zich twee Hollanders, die in dienſt wa over bleef, dewyl de Heer Kaſtelein vaſt
ner Ge- rén der Maetſchappye, de een een boek geſtelt hadt den volgenden dagh te ver

" houder, de ander een Aſſiſtent by voor trekken.
raedt aengeſtelt. Zy had eenen voorryder

XLVI.
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O F T S T U K.

Tweede vertrek uit Spahan. Toeſtel en manier van reizen.
Verſcheide plantgewaſſen. Wilde Varkens. Begraefplaets
van eens Konings zoon. Ander voornaem graf. Meenigte
van Muggen. Komſt te Zjie-raes.
Vertrek

O LG ENS ons beſluit vertrok

hy niet alleen met de Chriſtenen, maer

des

ken wy op den 1 f van July des zelfs met de Perſianen onderhielt, had

Schryvers

avonts ten tien uren.

Welken

deze plichtplegingh, die hem laſtigh zou

º ontydt wy met voordagt namen, zonder gevallen hebben, niet kunnen ontgaen.
iemant kenniſſe van de reize te geven, om Want veelen der Perſianen hielden zich
het uitgeleide veeler vrienden, die den gereedt om hem te verzellen, en lieten
Heer Kaſtelein zouden verzelt hebben, te daerom hem den tydt van zyn vertrek af

myden. Want deze Heer veele jaren zyn vragen. Dit deed zelf de Biſſchop der
verblyf binnen deze ſtadt gehadt hebben Armenieren, die aen het Opperhooft ver
de in alle minzacmheit en vrientfchap, die plicht was door veele dienſten hem mee
nig
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nigmael bewezen, waer van de kleenſte die hy met zich genomen hadt. Des na
niet was de laetſte, die hem by mynen middags verlieten ons de Indiaenſche of
zedigheit tydt geſchiedt was. Dë Heer Kaſtelein Benjaenſche makelaers, die met ons ge
de # dan, niet gedient met denlaſt dezer plicht komen waren, en keerden weder naer

,

# plegingen, hielt zich vernoegt met den

Spahan. Wy togen ten 6 uren weder
lof, dien hy in Spahan liet, daer hy door voort, en quamen een uur na middernagt
zynen minzamen en heuſchen ommegang in de karwanſera Majaer, daer onze tolk
aller menſchen genegenheit gewonnen ons op gelyke wyze onthaelde. De tydt
hadt. Hy bewilligde dus nergens an van 5 uren na den middagh naderde nu :

.

w

- ders in dan in het verzoek van zynen ſte en de ſtondt quam aen, dat de vrienden,

- ? -

#, dehouder Jan Oets, en den Tolk Fran dus verre mede gereiſt, terugh moſten
gois Sahid zynen ouden vrient, die hem keeren. Dit verwekte eenige ontſtelte- Bewege
kaf
uitgeleide deden. Buiten hen beſtondt niſſe niet zonder ſtorten van tranen om de#heit.

ons gezelſchap in 41 perſonen, waer van oude en opregte vrientſchap van den Heer"
paerde zaten. Onder dit gezel Kaſtelein, en dezen François Sahid;waer
ſchap waren vier Hollanders, de Heer door ook het hart van Oets getroffen

-

-i.

-- .

Kaſtelein, de Hofmeeſter Zypeſtein, Da

wert, die aen den Heer Kaſtelein nu ee

vid van den Zande, weinigh voor my nen Vader ging verliezen. Het moſt
daer van Aleppo aengekomen, en ik. De egter zyn. Dus verlieten we elkander

-

dogter van den Heer Kaſtelein zat met op den gemeenen wegh , niet verre van

hare dienſtmaegt in de Kaſua, zynde ee de karwanſera. Vervolgens hielden wy
nige ſlaven en ſlavinnen in het voorleden twee mael ſtil aen een loopend riviertje,
3 jaer voorafgezonden.

en quamen by middernagt aen de begraef

orde in 't Onze manier van reizen was ontrent plaets Zja-reſa, om daer te blyven. Hier
rde 1n ’t

-

reizen. ' Zoo als wy reets verhaelt hebben. Ge toe zonden wy eenigh volk vooruit, om
durigh werden koks en vier dienaers met verzekert te zyn van eene verblyfplaets,
, tapyten, dekkleden, beddegoet en ande die men aen de opzieners der plaets moſt
re nootlykheden altydt voor uitgezonden, verzoeken. Zy ſtonden ons verzoek ge
opdat wy op ons aenkomen onze verblyf willigh toe, als wel wetende dat zy daer
plaets bereit zouden vinden.
voor eene goede vergeldinge te wachten
-

---

-

Twee der voornaemſte dienaren reden hadden. Tot dit einde deden zy het volk,
te paert nevens de Kaſaa der dogter van dat daer gemeenlyk komt, verſcheide
het Opperhooft, om de Mooren, die malen uit den wegh gaen, en maekten
haer op den wegh mogten ontmoeten, een ſoort van Korog, ter oirzake van de

uit den wegh te doen gaen. Hier by wa vrouwen, die wy by ons hadden. Dus
-- -- .ITCIA. twee voetloopers, welker CCn CCn genoten wy hier onze ruſt in vryheit en
was, die den muil der Kaſua veel vermaek uit de luſtigheit der plaets,
Dit tuigh is gemaekt
op de
ww waer van ik het gezigt nevens dat van een
# of ZCeidde.
Van CCnen
of
#

#

# #

»

Viſchfontein op papier aftekende, gelyk
ſiaenſche met roodt ſtof rondom en boven, ook van hier te zien is. Wy bleven hier tot den
# voren daer mede bedekt en behangen. negentienden der maent. Na het mid

"

Hier in kan een menſch bequamelyk zit den van welken dagh wy ten vyf uren
ten.

Een Muil heeft dikwyls zulk een weder voorttrokken, rydende door de

draegtuigh aen beide zyne zyden afhan oude verdelgde ſtadt Cominsja, maer een
gen. Kamelen ook wel: maer daer heeft kleen half uur van het gemelde graf af
gelegen. De helft van den wegh voort
getogen zynde quamen wy aen den Tuin
Baba-Ziel, daer ons nevens een loopend
riviertje de kaffée bereit, en het fakkel
ligt om de duiſterniſſe van den avont aen
regt te helpen, en het goedt op en af te geſteken wert. Het was een uur voor
laten doen. Deze Kaſua gaet gemeenlyk middernagt, toen we quamen in de kar

men zulk een gemak niet af.
By deze Kaſua bevindt zich altydt de
Sjarvadaer of meeſter der laſtbeeſten, om
toe te zien of er iets op den wegh mogt
van zynen ſtel raken, en dat weder te
f

een half uur voor af.

Dus deed ook de

wanſera Magſoet-begi , van waer wy des

onze: zoo dat wy by nagt het fakkellicht, anderen daegs weder voortgetrokken zyn

dat haer verzelde, geſtadigh in 't oogh de zeven of agt harten nevens ons zagen
hadden.

Dit licht wort met het vallen grazen in de vlakte. Ik tradt met den
van den avont opgeſteken. De laſtbeeſ jager van het paert om hen met het roer
ten laet men voor afgaen. Egter reden te onderkruipen: maer zy wachtten ons

niet af. Onzen halven wegh afgelegt en
wy hen dikwyls voorby.
Met dezen toeſtel dus op den gezegden wat kaffée gedronken hebbende, qua
tydt uit Spahan gereden zynde quamen men wy aen de karwanſera by het dorp
wyten 2 uren na middernagt binnen de kar Aep-nabaet, van waer wy den volgenden
wanſera, die genoemt wort AMierſa-reſaleſa. dagh weder vertrokken, en halverwegh
Des morgens daer aen onthaelde ons de wat uitruſtten onder het rooken van Ta
Tolk Sahid wonder wel met de ſpyzen, bak, en drinken van kaffée. Weder
Tt 3
VOOrt

-
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voortgetogen guamen wy aen het dorp dagh trokken wy weder naer de karwan
jes-dagaes, en binnen de karwanſera, daer ſera, leggende de jonge juffer.dezen weg
we ſtil hielden. Hier vermaekten wy ons

º:
een kleen half uur ten Noortooſten van

in eenen tuin vol vruchtboomen,

deze plaets af. Wy worpen het net uit

te paert af. In dit gaen en keeren zagen
wy veele patryzen op het gebergtes maer
konden er geene ſchieten.

Op den 24 der maent na vyven fcheid

in een hier nevens loopende rivier, en den wy van hier, en quamen voor nege

vonden het geluk ons zoo gunſtigh als|nen aen het dorp Gombes-lala, dat in wei- Het dorp

over-

noit in deze landen gebeurt was. Want | nigh huizen beſtaet, by een vervalle kar- *

vloedt in eenen worp bequamen wy wel 16 viſ- wanſera, gerekent te leggen 4 uren van"
van viſch ſchen, elken meer dan eenen voet langh, Jes-dagaes. In dit gebergte onthouden
behalven nogh een goede zode van klee zich veele Rheebeeſten, om welke te
ner ſoort: zoo dat wy hier een ruim mael verraſſen wy des morgens vroegh uitto

deden, vindende de tafel geſtoffeert met gen, zonder dat wy 'er eenige vernamen.
water- en ſausviſch, ook gebraden viſch, Wy vonden hier eenig volk met hun ten
dien wy in eenen edelen drank te weeken ten en vee, waer by wy ons vermaek na
leiden, niet zonder te denken aen de goe men, vindende hier vol op van verſche
de vrienden, onder welke die in het va boter, melk, hoenderen, eieren, en wat
derlant waren niet vergeten werden. De wy verder noodigh hadden. Na den mid
viſſchen, die men hier vint, zyn van zeer dagh ten zes uren reden wy weder voort,

goeden ſmaek, wel gevoedt, vet, en

en geraekten ten 10 uren aen het dorp. Het dorp

wit. Vyf of zes vrouwen in dezen tuin Degerdoe, daer wy in een vry flechtekar-begee.

wonende deden ons goede ſiere, dat wy wanfera ons verblyf namen. Wy vondendos
van onzen kant met eene goede vereerin het volk hier vry onbeſchoft en ſtout, als
ge erkenden. Ten 4 uren na den mid ſteunende hier op dat ze in 's Konings
dienſt
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dienſt zyn , wiens paerden hier komen en weder in de laegte gedaelt is, komt
weiden. En niet beter zyn de menſchen men aen het dorp Aſſa-pas. Hier begaven # dorp

te Koskieſar, een dorp 7 mylen verder op wy ons ten 11 uren in de karwanſera, daer Aſia-pas.
wy ruimte vonden om de bequaemheit van
gelegen.
Den 26 der maent ten 5 uren na den het gebou, beſtaende uit gebakken ſteen.
Het dorp
Poel- Sac
koe.

middagh reden wy van daer , en quamen. Des morgens opgeſtaen zynde vond ik
ten 9uren aen het dorp Poel-Sackoe, daer binnen dit dorp een ſoort van kruit, dat
wy bleven tot den volgenden dagh , met in dezen tydt des jaers ſchier droogh was.
wiens aenkomſt wy het net worpen in een Zy noemen het AMadroen. Het waſt on- Het kruit
rivier, die daer nevens loopt. Hier kre-|trent twee voeten boven den grondt, en Madtoen.
en wy een ſchoone zode viſch, waer on-ſpreit zich met veele takjes, die dicht

# ook

karper, houdende dus een def-aen een zyn, uit. Boven zit het als met
tigh middagmael, waer aen ook onze die-kleene knopjes dicht aen elkander, zynde
naers hun genoegen vonden. Wy plaet-geelachtigh van koleur met kleene blaedt
ſten ons in verſcheide huizen, dewyl hier |jes, gelyk de letter A op No. 18o aen
geen karwanſera is , en zelden reizigers wyſt. De Perſianen diſtilleren hier een
water van, dat dezelve kragt heeft, die
hier hun verblyf nemen.
Ontrent 6 uren vervolgden wy onzen in de Gember is. Het kruit zelf, al is
wegh, en even buiten het dorp gekomen het droogh, heeft echter denzelvenreuk.

ontmoetten wy twee loopers der Maet-|Nogh is er een ander ſoort van kruit,
ſchappye , afgezonden van Gamron met dicht in een geſloten als klokjes, die alle
brieven, die bootſchapten dat de Heer boven met vyf partytjes omſlaen, gelyk
Doot des Magnus Wichelman, Direkteur der plaets, de Granaetbloeſſem. Aen den ſteel zyn
zeſten der maent door eene zware eenige kleene bladeren. Men vint het met

#den
IOſl,

koorts aengetaſt, en, na twee dagen bui- groote bosjes by een, waſſende een wei
ten ſpraek gelegen te hebben, der wer-| nigh hooger dan het eerſt gemelde. Elk
Deze onverwachte huisje is vol tamelyk groot zaet, dat byna
relt overleden was.
tydingh ontſtelde den Heer Kaſtelein niet zwart is, leggende beſloten in een dopje,

weinigh om verſcheide oirzaken, vooral als dat van de ekelen. De naem is by de

beducht dat zyn voornemen van naer Ba-lantluiden onbekent. Al wat zy daer van
tavie te reizen door dit toeval mogte te weten te zeggen is, dat dit zaedt, als

rugh gezet worden... Hy beval deze loo- men het inneemt, eenige bedwelmtheit
pers zich by ons te houden tot in het dorp veroirzaekt., Gy ziet het afgebeelt by de
Het dorp Kos-kieſar, zynde nogh 3 uren reizens, letter B. Wat verder op in het gebergte
Kos-kie- om de brieven daer met gemak te openen. |vond ik wilde Spaenſche Terwe. Deze
ſar.
Wy quamen er met den avont aen. Maer is volkomen ryp zynde ſchoon root, en
de meenigvuldige gedagten, die den Heer anders groen. Men bragt er my een proef
Kaſtelein over het lezen dezer brieven o van halfryp, half onryp, waér in #
vervielen, benamen hem zyn nachtruſt, de koleuren gevonden werden. Zie de af
en ons al het vermaek, dat wy hier meen beelding op de letter C zonder de bladen,
den te ſcheppen. Want al onze vrees was die niet van de Spaenſche Terwe verſchil-

Wilde

dat hy in Gamron om zaken de Maet len. Een onzer dienaren proefde de rype, Spaenſche
ſchappy betreffende eenigen tydt, zoude maer vondze zoo heet en zamentrekken-ferwe.
moeten blyven. Hierom ſchreef hy den de, dat hy niet wiſt hoe hy ze ras ge
volgenden dagh brieven naer Spahan en noegh uit den mont zou quyt worden.
Gamron, waer van hy de eerſte afzond, Gy ziet deze drie ſoorten van vruchten in
en de leſte nogh inhielt of er miſſchien hare wezentlyke grootte. Als men verder
Terpen
binnen weinigh dagen nogh loopers van voortgaet, ontmoet men veele Terpen tynboo
Spahan mogten komen, gelyk gebeurde, tynboomen , waer van de bouluiden de IllCIl,
Wy vervolgden onzen wegh ten vyf gom opzamelen, en te Spahan te koop
uren, dien wy half afgelegt hebbende gin brengen. De vrugt, die daer weeligh

gen voorby eene vervalle karwanſera, daer aen groeit, en in ronde lichte groene
wy een weinigh nederzaten. In deze knopjes beſtaet, wort verſch afgeplukt in
vlakte, daer veel water met riet bezet is pekel gezet, en gebruikt bygebraet, even
wort veel gevogelte gezien. Wy zagen als by ons de kappers. Gy ziet hier een
hier ook zeer veel menſchen met hun vee, takje naer het leven afgebeelt op N. 181.

zoo paerden, als koeien, ſchapen en bok
ken, duizenden by een, dat in dezentydt
des jaers luſtigh om te zien is. Dit was
oirzaek dat het gevogelte van daer ge

Waerby ik voege de aftekening eener wit
tebloem, genaemt Goel-nasranie, die tame
lyk hoogh en met veele takken uitſpruit,

zynde van binnen geel en roodt gevlekt.
ſcheiden was, en zich naer d'andere zyde Nu ontſtont 'er onweder, en harde
begeven had, daer het zich bleef onthou wint uit den Weſten, echter zonder veel
den.
ongemak van ons, omdat de wegh meeſt
Met den avont quamen wy in het hoog Ooſt aen genomen wert, zoodat het ſtof
niet veel hinder deedt. In deze vlakte,

ſte gebergte. Als men hierover gekomen,

die
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die zich langh en breedt uitſtrekt, zyn daer vermogen nevens te gaen, maer ge
vele waterloopingen en moeraſſen met riet houden zyn het dorp of wel het graf te

Meenigte en andere ruigte bezet. Hierin onthout myden: waer door een gunſt geſchiedt
varkens, zich meenigte van varkens, die by wylen
met troepen van honderden te gelyk ſa
men komen, doende groote ſchade aen
het gezaeide en aen de vruchten, en gaen
de weiden tot aen het dorp. Om hen te

aen de daer woonende lantluiden, die
geene geweldenaryenofoverlaſten van dus

danige Grooten onderworpen zyn. Dit
graf beſtaet uit een tamelyk groot gebouw

van gebakken ſteen, met een koepelover

verdryven hebben de lantluiden eens al het togen, en met eenen muur omtrokken,
rier, waer inzy zich verbergen, aenbrant hebbende ook een groote voorpoort, waer
geſtoken, zoodat er meer dan vyftigh door men intreedt.
door het vier vernielt werden.

Maer die

Ten 4 uren trokken wy weder van daer,

denbrant ontquamen liepen zoo verwoedt, en quamen ontrent 8 uren aen het dorp
dat de menſchen zich genootzaekt vonden A4a-jien, daer de Heer Kaſtelein zich met Het dorp
zelfs de vlucht te nemen.

Uit deze vree

zyn dochter ter herbergh begaf in eenen Majien.

ze hebben ze hun daerna volle vryheit ge vermakelyken tuin. Wy begaven ons bin
laten, ziende dat 'er geen uitroyen of ver nen de karwanſera, die daer dicht tegen

dryven aen was. Men vertelde my dat er over ſtaet. In dezen tuin vond ik een
varkens onder zyn zoo groot als een koe. kruit, genaemt Chef-tereck, zynde een Het kruit
En wat gewelt zulke beeſten bedryven plant 4 of 5 voet hoogh, dicht met tak-Chefte
kunnen is licht te beſeffen.
ken bezet : waer onder groote bladerenreck
Wy gingen nu na den middagh weder waren. Aen de takken was een meenig
voort, en ontmoetten des avonts het volk te van huisjes, in welker elk 4 zaden wa

van den broeder des Hartogen van Laer, ren, licht kaſtanjebruin van koleur. Men
waer by 15 Kaſuaes met vrouwen waren. verneemt 'er eenen ſterken reuk van, die
Het dorp Ten negen uren quamen wy aen het dorp meeſt van de bloem komt, die kleen is,

9edjoen Oed-joen. Wy hadden volk vooruit ge veelal wit, of blaeu, en purper, waer
zonden om voor ons verblyf te verzoeken onder root gemengt is, op de wyze van
in eenen tuin des Konings, die dacr is, den bloeſſem der peulvruchten. De dorp
waer in begraven legt de zoon van Ko luiden weten 'er niets van te melden, dan
Vorſtely- ning Sultan Hoſſen Mameth. Dit graf dat dit kruit om zynen reuk, even als de

#" binnen
wil meneen
datkleen
28o jaren
out is. Het ſtaet bloemen, geacht is. Ik heb het afge
vertrek. De kiſt is van
beelt op No. 182.

ſteen, met hout overtogen. Daer legt
een kleedt over heen dat tot op den gront
hangt. Op den kiſt ſtaet een Muts of
Tulbant. Boven het gebou ſtaet een Koe
peltje. Het gebou zelf heeft verſcheide
benedenvertrekken, waer in wy zeer wel
geherbergt waren. De ganſche tuin is
met eenen ſteenen muur omtrokken.

Hier kreeg ik ook eenen vogel,

gC- Vremde

naemt Sjoerakan , zynde een ſoort van vogel.

eenen Entvogel, ook zoo groot. De
kop is geel, de bek roodt, de pooten
ook met roodt getekent. Gy ziet hem
afgebeelt op No. 183 , en aengewezen
door de letter D.

Ook ſchoot ik een vogeltje, hier ge

Zoo dra de zon van den volgendendagh houden voor een ſoort van Beckaſin, of

..,

gerezen was, begaven wy ons weder tot Snip. Het was zwart, graeu, en wit

V#- de viſſchery, vangende in eene rivier, die over 't lyf, en had pooten, geheel ros.

"ë" hier nevens het dorp door de vlakte loopt,

Gy ziet het zoo groot als 't was verbeelt
een zoode naer wenſch zoo van groote als door de letter E.
kleene viſſchen. Zoo deden wy ook den Des anderen daegs vervolgden wy ten
volgenden dagh , en troffen het zelve ge vier uren na den middagh onzen wegh,
luk. Om het genieten van welk vermaek hebbende wel haeſt den genoemdenberg,
en groote vryheit der plaets wy hier ble waer op een aenmerkelyke ſterkte in ou

n

ven tot naden middaghtenvyf uren. Toen de tyden geweeſt is, ter regter zyde, on
trokken wy voort, en getogen over den trent anderhalf uur van ons af.
Het dorp moejelyken bergh Iman-ſade, quamen wy In deze vlakte zagen wy zeer veel vee,
Imanſa- ten negen uren aen het dorp, # den zel en de lantluiden bezigh met ſnyden of
de.
ven naem voert, daer wy ons ter herber

maeijen van het koorn, waer toe zy
ge begaven, en de eerſte warmte gewaer kromme meſſen gebruiken, vattende met
werden.

de ſlinke hant zoo veel als zy in elke reis

De eerſte dagh van Auguſtus ging in, kunnen afſnyden. Tot het wannen be
wanneer wy het graf van eenen Heiligh dienen zy zich van kleene wagens met
Graf van bezagen, genaemt Imon Sadde Iſmael, die vier wielen. Hier loopen ze mede over

ee#n" daer nu 7oo jaren, zoo men zegt, gele het koorn, en gaen op deze wyze te
Heilig gen heeft. Voor zyn tombe hebben de werk. . Als het koorn gemaeit is, ſtape- Behands
Perſianen zulk een achting, dat zelfs gee len zy het op eenen hoop: en als ze het ling van 't
ne Hartogen noch andere Grooten van zuiveren willen, leggen ze rondom de-Graen.

den Houwer, die in eenigh bewint zyn, zen hoop een laeg van droogh koorn.
Dan

R

E

I

Dan ryden ze er over heen met een berd

zjica of ſoort van eenen rolwagen, en dat
al in 't ronde, tot dat het grein daer uit,
en het ſtroo gekapt is. Hier na ſchop
pen ze dit ſtroo in den wint, waer door
het zelve van het grein en d'overgebleve
neairen geſcheiden wort, waeijende het
kaf en het gekapte ſtroo wech, en val

Z

E

N.
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en was, dewyl hy zich niet wel gedekt

had, des # zoodanigh geſtelt, dat
men hem zon er lachen niet aenzien kon.
Maer meeſt wert de jonge juffrou be
klaegt, welker vleeſch ook niet ver

ſchoont was: ſchoon zy zich moedigh

hielt, gehart, als een jonge Amazone,
tegen de ongemakken der reize. Geen
lende het grein daer digt by neder door meerder ruſt genooten de paerden, zynde
zyne zwaerte. Dan ziften ze het grein door dit geſpuis zoo aengetaſt, dat ver
met d'airen , waer door het zuiver koorn ſcheide des morgens den hals vol bob
dan op eenen hoop valt. D'airen, die bels hadden.
nogh grein in hebben, worden uit
De dagh brak eindelyk door, en wy
geklopt met een hout, dat vry dik van hier door van deze plaegh verloſt ver
hooft, dogh onder plat is, ſtaende de trokken langs eenen anderen wegh, als
ſteel daer van wat ſchuins op, op de wy voor heen door my genomen was, ry
ze ontrent als by ons de klophouten ge dende in deze vlakte byna een half uur
maekt worden. Zy noemen het Goezer langh over een ſteene brugh, die weinig
Kaeb. Daer na ziften ze deze uitgeklop boven het lant verheven is, dogh op ver
te airen, en zuiveren ze van het kaf.
ſcheide plaetſen kleene boogen heeft. Het
Meenigte van tenten zagen wy hier water ſtroomt by wylen over deze brugh
door het lant verſpreit. Ontrent den a heen, gelyk over kleener hier en daer ,
vont trokken wy de rivier Brandemir o die van hout en aerde gemaekt zyn, de
ver door middel van de gemelde brugh , wyl hier vele waterloopingen gevonden
by de twee andere bergen, daer de ſterk worden. Men ziet hier heele ſtreken velts
ten, waer van wy geſproken hebben, op met rys bezet.
Ten 1o uren des avonts quamen wyaen
geweeſt zyn. Wy namen ten 9 uren ons
verblyf in de karwanſera Ab-germ, gele de karwanſera Poelegoor, daer wy eenen
gen ontrent een uur van deze brugh. Hier looper ontmoetten, van Gamron aen den
zynde begaven wy ons ſtrak naer het ge Heer Kaſtelein afgezonden: uit wien wy
bergte, daer een zeer ſchoone klare fon verſtonden dat de Weduwe des Directeurs
tein onder uit de rots vloeit. Wy gin Wichelman den 12 dezer maent overle

gen'er uit vermaek by fakkellicht neder den, en dus in korten tydt haren man ge
zitten, en zagen er zeer veel viſch in, die volgt was. Hier vonden wy weder zoo
zich onder de rotſen, daer verdere wa veel muggen, dat ons niet mogelyk was
terloopingen zyn, kan verbergen. Deze den brief te lezen. Waerom wy beſloten
fontein is ontrent 3 voeten diep, en de verder op te trekken, en een beter ver
gront zoo helder, dat men alle de viſ blyfplaets te kiezen. Dus geboden wy
ſchen zien kan. Wy worpen hun broot den brief brenger te rugh te kceren, en
toe, dat ze gretigh wech namen. Hier ons te verzellen. Wy quamen hier op
door beving ons de luſt om hen met het na korten tydt in het ſteenagtigh geberg
net te verſchalken, het geen ons zoo wel te, en 2 uren na middernagt binnen de
gelukte dat wy in een worp zo van hun karwanſera Baeits-gaedie, zeven uren af
bemagtigden, waer onder 3 of 4 waren, gelegen van de leſte verblyfplaets, en 2
die eenen gemeenen voet langh waren. uren van Zjie-raes. Deze karwanſera is
Hier van maekten wy des morgens den van ſteen gebout, en heeft goedt gemak
ontbyt, en bevonden deze viſſchen over voor de reizigers. Wy vonden er ook
goten met eene ſauce van boter en moſ weinigh muggen.
Wy verzonden den 4 der maent ten 4
tert, ten deele ook gefruit, vry goedt
van ſmaek. Maer dit vermaek wert ons uren na den middagh den looper met de
dier genoegh betaelt gezet. Want als brieven, die te Spahan wezen moſten,
Overlaſt wy des avonts na deze vangſt wilden on en vervolgden kort daer aen onzen weg, Komſt te
van Mug ze nachtruſt nemen, werden wy beſpron zoo dat we ten 8 uren binnen Zjie-raes Zjie-raes.
gen van eenige duizenden van muggen, aenquamen. Hier gingen wy in het huis,
gen.
die ons den ſlaep wel haeſt benamen, en dat den Heer Kaſtelein toebehoorde, ter
dwongen den tydt buiten de karwanſera herberge, daer des morgens daer aen Va
op eene andere wyze door te brengen. der Petro d'Alkantera den Heer Kaſtelein
Van dit ongemak waren ook niet vry de quam verwellekomen. Ik ging ook des
oppaſſers der beeſten, die het bedt verla namiddags met onzen Schafmeeſter dezen
(

tende met alle de knechten danſten, en Geeſtelyken begroeten, en vond den ge

zongen en ſprongen, om zich in bewe melden ouden vader in goede gezontheit.
ginge te houden, en dus den nanacht af Den volgenden dagh quamen de Koop
te wachten, of er miſſchien hope was luiden, die met de Maetſchappy handel
van dan minder geplaegt te worden. Een dryven, den Heer Kaſtelein vinden, die

van ons volk had zich te bedde gehouden, na den middagh van den voornaemſten,
VV

ge
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genaemt Hazje Nebbie met eenige veree tegen op mogen. Volgens de gewoonte
ringen beſchonken wert, beſtaende in dezer landen werden wy met heetendrank
veele kleene flesjes met olien van Sandel en ſuikerbanket onder het rooken van de
hout, en uit eenige bloemen getrokken, Kaljan of Tabakfles wel onthaelt by een
in fleſſen met Rooswater, en andere ge ſpringende fontein in het huis van dezen
diſtilleerde wateren, ſuiker, banket, en Heer, dat een van de fraeiſte huizen der

meenigte van vruchten, als Meloenen, ſtadt is. Men verzogt den Heer Kaſte
Watermeloenen , Druiven, Appelen, lein zeer ernſtig hier eenige dagen te ver
Peren, en wat des meer van dien aert is; toeven, zoo om buiten de

waet voor de brengers een deftige beloo
ming in gout ontſingen. Den volgenden
dagh quamen ook andere Perſiaenſche
Koopluiden, welker eenige zeer grooten
handel dryven zoo met onze Mactſchap
pye als elders.
Op dezen namiddagh reden wy met de
gewoonlyke ſtatelykheit met den Heer

ſ. vermaek

te gaen nemen, als om met maeltyden
onthaelt te worden.

Welk verzoek met

hartclyke dankzcgging afgeſlagen zynde,
vertrokken wy weder naer onze herber
ge, dacr op den 8 der maent des morgens
al vroegh twee loopers aenquamen, af
gezonden met brieven van Spahan, waer

op het antwoort voor den middagh nogh

Kaftelein naer den gemelden Hazje Nebbi, naer Gamron verzonden wert.

die eenen handel dryft, daer geen andere

XLVII.

H O

Vertrek van Zjie-raes.
Heidenſche wooningen.
fiadt.

O F T S T U K.

Vruchtryke tuinen te Tada-woen.
Komſt te Jaron. Gelegenheit der

Meenigte van Dadelboomen , en de inkomfien der

zelve. Wilde Piſtalſt- en Terpentynboomen. Overblyfſels
van oude Sterkten op den bergh Beries. Heete winden.
Aenkomf te Laer.

H

IER op verlieten wy dezen a de vlakte voort tot aen het dorp Paroe, Het dorp
vont na den ondergangh der een half uur van den gemeenen wegh af- Paros.
Zonne de ſtadt Zjie-raes, en gelegen. Wy quamen er een uur na den

ſpoeiden geſtadigh voort door de vlakte middagh aen in eenen tuin, die met ee
op zeer goeden wegh. Na twee uren nen muur omtrokken was, en daer een

rydens togen wy over een ten deele ver vloejend water door liep, waer in wy ee
broke ſteene brugh , genaemt Pol-fuſa, nige krabben vingen. Ik bevond dat de
waer onder wy tegenwoordigh om de meeſte luiden in deze plaets ezeldryvers
groote droogte geen water vonden. Hier waren. Wy gingen des anderen daegs
dicht aen legt een bergh in de vlakte, van na den middagh weder op wegh, en ge
alle de andere bergen afgeſcheiden, en raekten ten 9 uren binnen de karwanſera
zich een groot ſtuk wegs uitſtrekkende, AMoſſe-farie, dus genoemt naer het byge
dien wy ter ſlinke zyde lieten leggen. On legen dorp. Hier begaven wy ons aen
trent twee uren na middernacht quamen ſtonts by fakkellicht op de viſſchery in
we binnen de karwanſera Babba Had-jie , een rivier, die daer nevens loopt, en
een gebou geheel van teen , leggende vingen een ſchoone zode van groote en
dicht aen het gebergte ontrent 5 uren van kleene karpers, daer wyons des anderen
daegs mede vrolyk maekten, wanneer
Zjie-raes af.
Des morgens van den negenden der wy van onze dienaren nogh eenige an
maent bevond zich de Heer Kaſtelein ee dere met den hengel gevangen, nevens
nigſzins onpaſſelyk door de koorts: dat eenige krabben ontfingen. Hier ontrent
ons deed beſluiten tot het verdeelen der vonden wy verſcheide dorpen, waer uit
manſel of dagreis, die in agt groote uren veele lantluiden met hunne tenten en vee
beſtaen moſt, en op de helft van den weg zich in de beſte ſtreken by de water
in eenen tuin ruſte te nemen. Wy deden loopingen nedergeſlagen hadden.
zoo, en vonden over wegh veele luſt
Ten zes uren trokken wy weder voort
Plaetſen en tuinen, en raekten vervolgens voorby meenigte van huizen, van riet en
over het gebergte, van waer men de diergelyke ftoffe opgettelt, die dus in de
-

vlakten van Zjie-raes, en de ſtadt zelve by lengte een groot dorp uitmaekten. Wy
helder weder zien kan. Wy trokken in namen onzen wegh al Zuitooſtaen, meeſt
OVCI:
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over ſteenagtigh gebergte, tot dat wy Een half uur van deze plaetsten Noort
een uur voor middernacht ons nederſloe ooſten ziet men in de rotſen van dit ge
gen in de karwanſera Paey-ra, waer on bergte, dat hoogh en ſteil is, verſcheide oude
trent verſcheide dorpjes leggen. Nu grotten, die ik den 14 dezer maent voor grotten,
waren wy vier uren van de plaets, daer den avont, als de hitte der zonne vermin
we onze nachtruſt genomen hadden. Hier dert was, gingh bezichtigen. Ik vond
vloeide een kleene rivier door het lant , aen eenige nogh een gedeelte van eenen
langs welke # het gebergte veele Wil voormuur, van ſteenen en ciment ſamen
ge-en wilde Vygeboomen ſtonden, ook geſtelt, loopende een ſmal padt langs de
wilde Saly. De vygen, ons in een ſcho ſteilte der rotſen, die op het gebergte uit
tel toegebragt, vonden wy licht geko komen, dat men aen wederzyden beſpeu
leurt, en niet onaengenaem van ſmaek. ren kan. In de diepte tuſſchen deze ber
Den twaelfden na den middagh vorder gen vloeit een rivier, ontrent welke het

den wy onzen wegh, en vonden na wei beneden geweldigh kout was, en hooger
nigh tydts eenige hoopen van ſteenen o
vergebleven van eene ſtadt, die wel eer
daer zoude geſtaen hebben. Dus bericht
te men my, die geene tekens van eenige
grontleggingen daer aen kon beſpeuren.

aen d'eene zyde daer de wegh is, een an
dere kleener waterloop. In deze ſpelon
ken, meent men, hebben de Gebbers of de
vier Aenbidders hunne wooningh gehadt,

tC.

ver genomen hebbe.

waer over ik my hier na breeder zal uit
Verſcheide dorpen en tuinen vertoonen laten, dewyl ik uit Indie wederkeerende
zich ter rechter zyde naer het geberg- mynen wegh weder met voordagt hier o
Het was een uur voor middernacht,

vº, konden dezen avont niet beſluiten

als we quamen aen de karwanſera As-mon- tot vertrekken om een ongemak van

geer, geheel van ſteen gebout, nu zes u- koorts, die de dochter des Heeren Kaſte
ren gevordert zynde over eenen wegh ten lein op onze aenkomſt was aengekomen ,

deele heuvelagtigh, ook over gebergte en zich zoo ſchielyk verhefte, dat ze den
vol ſteen, en door eenige goede vlakten. volgenden nacht meeſt buiten kennis lag.
Den 13 werden ons uit de dorpen, die Dit ongeluk trof haren vader zoo zeer ,

naer het gebergte leggen, toegebragt dat hy zich niet van tranen kon onthou
verſche vygen, druiven, en limoenen. den, en te vreezen ſtondt dat hy zelf
Hier zynde vond ik een kleene wilde haer nacht en dagh, dewyl hy haer tee
Wilde

bergkat, van koleur als een Ciperſche kat, der beminde, de helpende hant zou wil

bergkat.

hebbende hooge pooten, en lange groote len bieden, dat zelf om ziekte van hem

opſtaende ooren, en een ſtaert byna als gewedt ware, dewyl hy een zwak man ,
van een rat. Ik zagh, als ze zich likte, en veele pynlykheden onderworpen was.

dat haer tong niet zoo ſcherp was, als die Dit ongemak was te grooter, om dat de
van de gemeene katten.
Ten 6 uren na den middagh gingen wy
weder op wegh voorby veele luſthoven
en tuinen, en quamen ten 9 uren op het

dienſtmaegt, zelve ziek zynde, tot gee

nen dienſt bequaem was. Wy vonden
dan niets raedſamer dan elk naer ons ver

mogen op te paſſen, en den goeden Heer

gebergte in eenen tuin van den wegh af de ruſt aen te raden tot voorkoming van
gelegen, daer wy onder het geboomte
onze ruſtplaets namen. Wy hadden nu
drie uren afgelegt, en hielden ſtil omdat
we de dagreizen te groot oordeelden om
in twee deelen te ſplitſen. Ook begon
de warmte te naderen, waer door eenige
van onze dienaren, ook de dienſtmaegt,
onpaſſelyk werden. Deze tuin is gelegen
in het dorp Tada-woen, dat zeer groot is,
en alleen in tuinen beſtaet, waer in men
vint meenigte van Granaet-,Oranje-, #
ge-, Perſik-, en hooge Dadelboomen, die

alle onheilen. Want het gingh nu met
ons volgens het ſpreekwoort : Als het

hooft lydt, lyden alle de leden. Het ge
welt der ziekte duurde tot den 17 der
maent, wanneer ze met den morgenſtont
in ruſt raekte.

Dit deed ons beſluiten de

Kaſua door vier mannen te laten dragen,
om de reis tot de ſtadt Jaron voort te zet

ten. Wy namen dan agt wakkere man
nen uit het dorp hier toe aen, op dat vier
van hun elkander verpoozen zouden. On
dertuſſchen quamen twee loopers van
nu alle met hun rype vruchten beladen Gamron, die met de brieven, die te Spa
ſtonden, uitgezeit dat aen de leſte nogh han moſten zyn, aenſtonts afgevaerdigt

wat ſchortte.

Overvloedt van Meloenen werden.
Dezen dagh wert ons

vonden wy hier ook door den #

van water, dat alom door de tuinen ge
leid wort, die hier door geweldig vrucht
baer blyven, zoo dat een groote meenig
te van vruchten naer Spahan te koop ge
bragt wordt. Zy zyn rondom met ber

EC.

gen bezet, waer door ze van verre de hem op de vaderlantſche wyze toebereid
gedaente van een digt boſch hebben.

Vremde

n dagh wert ons een viſch gebragt:
zoo groot als een kleene kabeljaeu, waer
naer hy geleek. Van die grootte hadden
wy nogh noit eenen viſch gehadt, nochte
oit in Spahan gezien. Hy was ook van
ſmaek als de kabeljaeu. Waerom wy
den, en den ſtaert daer van brieden. Hier
V V 2.
by
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by kregen wy een ſoort van karpers. Dus | Dadelboomen, die met elkander de ge-Meenige
hadden wy een ordentelyk middagmael | daente van een boſch vertoonen. Men van Di

van viſch, na het genieten van welk wy | hout deze boomen voor de beſte van alle"
-

º Cla

-

een uur voor den ondergangh der zon op die hier te lande gevonden worden."

braken. Wy reden langh door eenen
finallen wegh van het dorp, waer na wy
voor een gedeelte vlakte kregen, en ver
volgens fteenagtigh gebergte. Ons voort

Want de vruchten zyn niet alleen geeler

en ſchooner van koleur dan de andere,
maer ook van aengenamer zoetigheit en
meer gekorrelt. Men rekent de inkomſt
5. was langſaem , om dat de Kaſua van clken boom , den eenen door den
oor voetgangers gedragen wert, zoodat anderen, jaerlyx op 7 gulden. Als ze
we eerſt des middernagts binnen de kar verhuurt worden, levert d'een door den

wanfera Mich-Geck-fgie geraekten. Wy anderen ruim 300 ponden jaerlyx, ko

º

hadden nu 3 uren
, en vonden mende yder pont naer onze rekening te
ons hier rondom in 't gebergte.
ſtaen op drie duiten. Elke boom heeft
Den 18 der maent trokken wy na den van vier tot agt groepen, die effen bo

middagh weder voort over ſteenagtige venden ſtam komen, hangende aen een
bergen, daer na weder over vlakten, tén even als een tros druiven. Alle deze

deele over goeden wegh, verſcheide Wa
terloopingen, en kleene bruggen. Des
middernagts vonden wy ons binnen het
Het dorp dorp Fag-ra-baet, daer we ons verblyf na
men in eenen tuin fraei by uitnementheit,
om welk te beſchikken wy ons volk voor

groepen zyn byzonder groot. Uit deze
vrugten beſtaet de ſtadt wel meeſt, de
wyl'er geen koophandel omgaet. De

beſtiering der zelve is tegenwoordigh by
den Hartogh van Zjie-raes, genaemt I
brahim Chan, die zich in perſoon te Spa
af gezonden hadden. Deze tuin ſtont han onthout, en door zyne fladthouders,
vol Dadelboomen, in het midden ver zoo in Zjie-raes als hier, de ſtadtregeert.
ſiert met een korte ry van Zenaerboo Ik tekende haer gezicht van de Noort- Gezicht

men. Voor de reſt waren er Vrugtboo ooſtzyde, zoo als ik boven op de kar-derſtadt
men, Granaten, Queen, Oranjcappels, wanſera gezeten was. De beeltenisgaet
Peeren, zeer goedt en mals van ſmaek. hier nevens. De ſtadt ſtrekt zich Ooſt

De tuin was wel niet groot, maer een der
fraeiſte, die ik tot dezen tydt toe in deze
landen gezien hadt. Ook was er een ge
bou aen, dat hoogh van verdieping en

i

ten Zuiden tot by het gebergte. Hier

bleven wy ook nogh den 21 der maent,

hebbende de agt aengenomene mannen
afſcheit gegeven en verlof om naer hun
dik van muren was, met twee fonteinen dorp te trekken, dewyl ze om hunne
daer binnen.

In het midden van den tuin

ſtont een groote ſchoone waterbak met

eige zaken niet verder konden mede
Wy namen dan hier uit de ſtadt

§.

eenen afſtortenden waterval, regt over andere, om de jonge juffrou te Laer
het gebou, die door een fteene goot maer te brengen, dewyl ze nogh byzonder
de fonteinen in het huis vloeit, en met zwak was, hoe zeer ook de koorts af

een den ganſchen tuin beſproeit. Deze nam. De Heer Kaſtelein zond ook uit
Tuin behoort nu aen den Hartogh van dit inzicht eenen looper met brieven
Gamron, genaemt Mameth momien Chan, naer Gamron, op dat men hem van daer

wiens vader dit gebou geſticht heeft. Zyn
voorouders zyn ook al doorgaens Lant
voogden hier ter plaetſe geweeſt.
Den 19 weinigh voor den ondergangh
der Zon begaven wy ons van daer, om
nogh een uur voort te trekken tot by de
Komſt te ſtadt Jaron , daer wy ten 9 uren binnen

op het ſpoedigſte een draegzetel toe

de karwanſera van den zelven naem onze

zonder hoogh. Wy gingen nu op dan

zond.

Dus namen we onze reis een uur na

den middagh weder aen, en quamen na
een uur tydts in het gebergte, dat men
ten Zuitooſten over trekken moet. Deze

bergh wort genoemt jaron. Hy is by

ruſt namen, ontrent 4 uren voortgeko af door kromten in veele draejingen ge
men van de laetft gemelde karwanfera. kronkelt, voorts door ſteenagtige en

Hier vonden wy eenen goeden Water veeltyts moejelyke cn gevaerlyke wegen
put, overdekt met een grooten ſteenen der rotſen, dat ons meenigmael noot
koepel.
zaekte van de paerden af te ſtygen.
Gelegen-

oo dra de volgende dagh begon te ry- |

Den 22 met het ryzen des dageraets

i.

zen, begafik my naer de ſtadt, die ta- waren wy halver wege, daer de teilten

"

melyk groot, dogh flecht van my bevon- een groote ſtreek met eenen ſteenen
den wert. Zy geleek beter een open | muur omzet zyn. Ook is de gront met
dorp, ſtaende de huizen, van aerde op- | ſteenen belegt, ſtrekkende voor een

gebout, meeſt van elkander afgeſcheiden. | brugh. Op dezen bergh zyn verſcheide
Ik bezagh 2 of 3 kerkjes, waer in dienſt groote waterbakken met ſteen overdekt,
gedaen wort, die er heel ſimpel uitza- maer nu was er geen water in, dat by

gen, als hebbende maer een kieen ver- | wintertydt zoodanigh tuſſchen het ge

trekje. De ſtadt is heel vol bezet met 'bergte vloeit, dat de wegh op eenige
plaet
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plaetſen byna onbruikbaer is. Men ziet

Als wy omtrent 8 uren aen de karwan
hier veele wilde Piſtatſie- en Terpentyn ſera Mou-ſeer quamen, ontmoette ons
boomen, die veel gom uitleveren. Ik daer een Karmelyt, die van Conge te
vond daer een balleken aen als een okker Gamron gekomen was, wiens medebroe
noot, door de hitte der Zonne zoo ge der op de reize zyn been gebroken had,

droogt, dat ik het bequamelyk bewaren daer hy aen geſtorven was. Hy zelf had
kon. Het was ontrent negen uren, toen drie maenden krank gelegen, en was
we den bergh overgeraekt waren, zoo nogh niet geheel herſtelt, echter ge
dat we een uur daer na binnen de kar
fchikt naer Spahan.
wanſera Zja-talle aenquamen. Deze In deze karwanfera floegen wy ons na
karwanſera is deftigh van ſteen opge het afleggen van vier uren neder. Zy
bout, en zeer bequaem om de reizigers was eerſt voor weinigh jaren van ſteen
te herbergen. Zy legt in een vlakte, gebout. Wy vonden 'er, hoe kleen z
rondom met bergen bezet, en is 5 uren was, goedt gemak in. Hier digt b
af van de plaets, daer onze leſte nacht legt nogh een vervalle karwanſera, en
ruſt genomen was.
daer regt voor een opene tuin, ver
Weinigh na middernacht trokken zien van roode en witte vruchten, die
wy weder voort, ten deele door vlakten, ons in een ſchotel opgediſt werden. Zy
en voorts door gebergte, dogh niet zoo waren meeſt alle ryp. Oranjeboomen
hoogh, als het vorige, hoewel we hier waren er ook vol zoete appelen, wel
endaer moejelyker wegen, en die den groen nogh, maer echter vol ſap. Hier
beeſten ongemakkelyker vielen, ont nevens loopt een zeer goedt water. On
1.Il OCttCI).
der dit geboomte vond ik bladeren van
Met het aenkomen van den morgen kruiden, waer van de onderſte aen de
ftont quamen wy aen een fontein, daer plant een ſpan langh, en de helft min
het water van boven langs het gebergte der breet zyn, zynde de bovenfte veel
afvloeit. . Toen gingen wy nederwaert kleener. De ſtelen zyn omzet met ee- Perſiaen
in eene vlakte tuffchen de bergen, langs nige zagte wolligheit. De Perſianenſcheplan

cenen zeer ſteenagtigen wegh.

noemen deze bladen Goes-Soutoor, ofte"
Vv 3

Ka

342.
Kameelooren.

C O R N E L I S de B R U I NS
Men weet er de kracht

ſchoonen waterput, waer uit wy onze

De plant niet van. Nogh was er een plant zoo ledere flefen vulden, dewyl wy door de
zjaraek, hoogh als een mans lengte, genaemt groote hitte en warme winden alles le
Zja-raek. De bladeren hier van met bo digh gedronken hadden. Deze winden Warme
ter beſtreken dienen om gelegt te wor waejen hier zoo heet als een vier, dat ik"
den op armen en beenen van luiden, die noit in eenigh lant meer ondervonden
'er wurmen in hebben, gelyk veele zo heb. Ook valt de hitte der Zon zeer

danige Gamronſche ziekten in zwangh laſtigh voor de reizigers. In deze lant
gaen. Waerom ganſche boomen van ſtreek leggen verſcheide dorpen: en een
deze plant daer aengefokt worden. Daer begin cencr plantacdje is'er by dczen
is een gewas aen als een komkommer, put.
loopende wat krom en puntigh. De
In dezen nagt beſloot ik, om het ver
bloeſſem, die er boven aen zit, is ros en driet van het langſaem voortryden, met

wit. Gy ziet de ganſche figuur daer van den Hcer Kaſtelein zonder fakkellicht
verbeelt op No. 184.

voor uit te ryden. Dit doende raekten

Weinigh na middernacht togen wy wy ter regter zyde van den wegh, daer
weder voort al gedurigh door ſteenige |wé eenigh volk vonden ter ruſte leggen

vlakten, en quamen in den morgenſtöntde in de tenten. Wydwongcn cenen
aen het dorp , Dom-banje, verdeelende uit den hoop met ons te gaen, om ons
ons in verſcheide huizen, dewyl de kar

dºn rcchten wegh aen te

wyzen tot aen

wanſera daer vervallen is. Wy waren de ruſtplaets, daer wy een uur na mid

nu 3 uren gevordert, zynde al Ooſt-|dernagt (wy waren nu ºf uren voortge
Zuitooſt aengegaen. Toen keerde ik tgkkgn) aenquamen. Dit was het dorp
een half uur te rug, om op eenen daer Aes-Zje rafie. Maer dewyl'er geen kar
gelegen bergh ten Weſtzyde de over- wanſera was, namen we ons verblyf in
blyfſels eener ſterkte, die in oude tyden een tamelyk goedt huis. Het water dat
dacr geweeſt was, te beſchouwen. De- hier was vonden wy zoutagtigh. Op de
ze bergh is wat van de andere ten Weſ wanden van dit huis vond ik veele namen
geſchreven, en onder an
č)
ten afgelegen, ſtrekkende zich in de van reizigers
lengte van 't Ooſt-Zuitooſten naer 't dere ook deze woorden: HIER IS DE
5

Weſt-Noortweſten. Hy is byzonder HEER DIRECTEUR JOANNESG#s
van den
ſmal van Noort Noortooſten ten

Zuidweſten.

Zuid KREITS OVERLEDEN IN DE ire&
MDCXC ĐẸN XXIX VĂN ### "

Ik beklom hem, en vond | JĀRẺ

boven eenen put in de rots gehouwen aen
d'Ooſtzyde, wiens mont 10 voet in zyn
diameter hadt. Ik worp 'er eenige ſtee
nen in, en beſpeurde aen 't geluit, dat

MEI. Dit was geſchiedt in den optogt
van den Heere Joan van Leenen , bui
tengewoonen Raedt van Indie, gezon

den voor Ambaſſadeur wegens de Maet

de ſteemen in 't nederkomen maekten, ſchappye aen het Hof van Spahan. Van
dat hy niet zeer diep was. Dicht daer welk Gezantſchap deze Directeur de

benewens ter Noortooftzyde fact nogh tweede perſoon was. Hy legt buiten dit
een volte, die 19 ſchreden langh, en 12 dorp begraven zeer ſimpel, en zonder
voet in 't midden breet is, waer boven eenigen ſteen op zyn graf. Deze plaets
weinigh hooger nogh een gebou koepels is zeer groot vol tuinen waer in veele
wyze overig is. Het begrypt van bin Dadel- en andere boomen zyn. Voor
nen in zyn diameter 27 voeten. Het is ons vertrek van hier kregen wy loopers
ront, en boven en aen de zyden ten dee met brieven van Spahan en Gamron. Na

le open, dewyl het verbroken is. Ten het afvaerdigen van welke wy den 26
Noorden ziet men dezen bergh ſteil, ten der maent, een uur voor den ondergang
Zuid Zuidweſten een padt van 16 ſchre der Zon , weder voortreisden, gera
den, dat in 't midden 14 voet breet is. kende met den avont in het gebergte.

|

Het is voor een gedeelte rots, neemt zyn Hier moſten we over trekken door ſteen
begin in 't gemelde rond, en ſtuit tegens agtige en veele ſmalle en ſlechte paden.
het gebergte. Aen 't begin en 't einde In de vlakte gekomen en eenige dorpen
is het veel ſmaller. Ik tekende dit ge doorgetogen zynde bleven wy in het Het dor
zicht zittende op de lengte des bergs van dorp Biertes, daer we een uur na midder- º
d'Ooftzyde, gelyk het vertoont wort op nacht aengekomen waren, binnen de
No. 185.
De Zon ondergegaen zynde trokken
wy weder voort door de zelve vlakte,
die groot is en veel bezaeit lant heeft.
Even buiten het dorp vond ik een ſchoo

karwanfera, die groot en wel van fteen

opgehaclt is, na dat wy nu weder 5 u
ren afgelegt hadden. Het dorp is groot
en van goede huizen verzien, alle bezet
met Dadel-en andere boomen.

Een half

ne ſtreek met katoen bezet, dat onge uur daer van daen ziet men de overblyf
meen hoogh ſtondt : maer daer waren ſels eener oude ſterkte, en voor al eenen

nogh geen knoppen aen. In den nagt muur, die om den bergh loopt. Een

vonden wy dicht aen het gebergte eenen weinigh boven op den bergh ziet men er
ook

•

i

7

- - - / - - -- - - - - - - -

- -

- - -- -

-

- -

- - - -- -

--- -- - - -

-

-

- -

**

* * *** • - - -

- -- - - - -

-

-

--

J

-

"

--

e

-

-

*-

-

'-

-

-

-

-

*,

--

i

-

tº

-

--

-

t

-,

-

- -

-

.

-

-

-

-

.

'

. *

-

-

-

-

e
*

----

-

-

"-

--

te , een fors
-

,

PUBLIC LIBRARY
*

*

**

, ".
**

rº
'--

A5TOR, in Nox
YTY. o EN FOUNDATIons
-,

t

DE PLANT ZJA-RAEK .

\
/

|

/

EENER oUDE STEIRIKTE .
E-

-

-

IDE OVERBILYF SELS EEINER OUDE STERKTE.

- --

-|-

--

*,

; ;

----

-

wae

·,
|--

！

-

|-*

-

·

^

^

，，

|-

， ，

|-'--

:|-

:

…

|-|-

， ，*-

·-%
----，

·

-4.
----|-

ae,

----

--

-

' !*

-----

-----

|-·

---- -

----- -----…-….………… … -- - -…-------

-

*·
·|, ,|-

•

|-·

* --

--------

·
·
·
|-----

|-

,

--|-

«.… •

|-…

*
·
*，

·

|-|-

·-

·

-|-

… ---- - - - - - - -------------------+---+----------------------------

-

-- --

-- -

4-

- l",

-

----------- - - --------

|- - - - ------------- ----

A

y Lxvtbk
#NS.DAT
” toºg à
- Il DM N.

* "ear----------------- ---- *
- -

-- ----

- -- - - - *

- -, v-, r ..." »

48 * KE

HAA: A --- ---------

####C
€ 1 kººi
--- ---- --

- -- - -----

- --

Re
"-

-----

···---···---···---··· - -

-

-

. ------+---- ------- - -

-*

-- - --

- - - -- -

R

E

z E N.

I

343

ook blyken van. Men noemt dit geſticht daer ſcheidden. Toen trokken wy in de
Koetel Beries, of ſterkte op den bergh Vlakte voorby een ſteene karwanſera,

Beries, naer de plaets daer-by gelegen. leggende by een dorpje. Het gebergte Ook is er een diepe waterput overigh, over zynde vonden wy ter ſlinke zyde te
gehouwen uit een rots. Het gezicht gens het zelve ter halverwegh eenen
hier van tekende ik van de Noort Ooſt

watermolen met verſcheide verhoogin

zyde uit de karwanſera, gelyk het zich gen, en boven aen eenen grooten wa
op No. 186 vertoont. Eenige huizen terbak, waer in het water van het ge
en Dadelboomen van 't dorp ziet men bergte door middel eener ſmalle gootzy
VOOr aCI).
nen loop neemt, en beneden ook door
w

Den volgenden dagh trokken wy, eer zulk een goot ten deele door het lant
de Zon op was, weder voort over eenen geleid wort. Vervolgens zagen wy vee
vlakken en goeden wegh, en bragten le luſtplaetsjes en tuinen dicht by een
Het dorp het ten 1o uren aen
het dorp De-hakoe in leggen tot aen de ſtadt Laer, daer wy
De-ha
koe.
een goede ſteene karwanſera, gelegen 3 door reden tot in de karwanſera, die aen
uren van de leſte ruſtplaets. Dit dorp is gene zyde lagh. Het was nu een uur na

groot en fraei, vol Dadel-en andere boo middernacht, en wy bevonden dat wy
men. De meeſter der Laſtbeeſten deed nu met voortreizen 4 uren gevordert
ons hier goede ſiere. Waer na wy kort WarCIl.
voor den ondergangh der Zon weder van
-

XLVIII.

H O

O F T S T U K.

Beſchryving van Laer. Meenigte van waterputten. Inha
ling van den Heer Kaſtelein.

Aengename Karwanſèra.

Komſt te Gamron. Aenkomſt van Bataviſche ſchepen. Nieu
- --

--

De ſtadt
Laer.

we Gouverneur te Gamron.

Zware ziekte des Schryvers.

Eſtadt Laer is eigentlyk een out op eenen grooten hoogen rotsbergh ,
D#
onder daer het boven heel wyt om

loopt.
te brengen de Perſianen veel werx Rondom de ſtadt is als een boſch van
gehadt hebben. Het is nu nogh eene Dadelboomen, ook Oranje- en Citroen
der vermaerdſte koopſteden, waer in boomen, die zeer kleen zyn, nevens
veele zyde ſtoffen geweven worden. Men veel ander geboomte: waer door veroir
maekt hier ook de beſte loopen vo## wort dat men de ſtadt van buiten
roers van geheel Perſie, waerom de maer voor een gedeelte zien kan. Ge- De ſtadt
om het welk

-

meeſte ook hier van daen komen.

Zeten boven op de karwanſera teekende afgete
Ik
begaf
my
tot
het
naeukeurig
beik de zelve af. Gy ziet hier een gedeel- kent.
Gelegen
heit der
zichtigen der ſtadt, waer van ik de we te verbeelt van de Ooſt Zuid-Ooſtzyde,
ſtadt.
nde uit
ui daer het Kaſteel zich boven op den berg
gen zeer vlak en effen vond, zynde
eenen harden zantgront. De meeſte vertoont. Ter ſlinke zyde ſtrekt zich

huizen zyn hoogh opgetrokken, waer de ſtadt nogh verre heen, maer kan door
van eenige eenen windvang, eenige ook de meenigte der Dadelboomen niet ge
Baſaer.

wel twee hebben. Het voornaemſte zien worden. Vorders legt zy open
gebou is de Baſaer, ſtaende ontrent in als een dorp, wydt en zydt uitgeſpreit
het midden der ſtadt. Zy is groots van tuſſchen het gebergte. Veele Kerken
ſteen opgebout, hebbende boven een zyn'er, maer van geen groote waerde.

volte, en verzien van fraeie winkelplaet-| De voornaemſte, die een groote koepel

ſen. Zy is 216 ſchreden langh. In het heeft, wort genoemt Pier Panon naer

midden heeft men wederzyds een party, eenen hunner heiligen. Veel water
die zich beide een goedt ſtuk wegs heen bakken zyn'er tot het gebruik van drin
ſtrekken op de zelve wyze. Aen het ken, en andere nootwendigheden. Zy
einde dezer Baſaer ziet men een fraeie zyn alle met ſteene koepels of lange vol
vierkante plaets, daer de Kargoene, of tens overdekt.
Dezen dagh verſchenen twee perſonen Eerbe.
het Trommelhuis boven de poort der Ba
wyzing
ſaer komt. Daer tegen over ſtaet een om den Heer Kaſtelein wegens den Her- des
Har
-

-

groot en ruim gebou met een fraeie voor- togh te bewellekomen met verzoek van ogen aen
poort. Dit is de woning van den Har- eenige dagen te willen blyven, op dat hy ##
togh, genaemt Ywaes Chan. Het Kaſ- hem zelf in perſoon mogt komen begroe- Kaſtelein,
teel van ſteen gebout legt binnen de ſtadt
Zy voegden daar by , dat de

ten

#

togh,

3

togh, indien hy eer van zyne aankomft twee goede uren gevordert zyndequamen
ware verwittigt geweeſt, hem zou heb we aan de karwanfera Bafiele, daar wy de
ben doen inhalen. Maar de Heer Kaſtelein Kaſua een half uur in wachtten.

Toen

ſloegh dit dankelyk af, nadien ons ver voortgetogen geraekten we een uur voor
trek geen uitſtel lyden kon. Een voor middernacht in de karwanfera Bafa-pa
naam Koopman zond ook geſchenken be ryouw, die kleen en ten deele vervallen is,
ſtaande in vier byzonder fraje bakjes, in maar waar by een oude Vrou zich gedu

Granaetappelen , Perfikken en Dadels ; righ onthout , en verſcheide nootlykhe
waar van de brengers eene vereering ont-den, die ze uit de bygelege dorpen krygt,
fingen. Hier op quam de Koopman zelf te koop heeft. Dit is 4 uren van de leſte
ons Opperhooft begroeten, en wert naer ruſtplaets. Aen alle oorden hier ontrent MeentIgte
de gewoone wyze ontfangen cn ont zyn veele overdekte waterbakken, waer E#
in het water zeer goedt is. In deze lan-terleidin
De zon gedaalt zynde trokken wy we den zeker wort veel arbeits aangewend tot gen:
der voort door een ſchoone vlakte, langs het maken der waterleidingen, en het

haelt.

een groote ſtreek van huizen en boomen, graven van putten, dewyl zonder water
die als aan de ſtad vereenigt ſtonden. Ver noch menſchen, noch beeftenbeſtaankun
volgens togen wy door verſcheide dor nen. Hieruit kan men afmeten hoe groot
pen, waar onder een zeer groot was. Een een agting deze volkeren hebben voor le
uur was het na middernacht, toen wy vendige bronnen, die van outs altydt in
quamen in de karwanſera Baſija-pariaeuw, waerde geweeſt zyn. Men ziet hier van
gelegen 4 uuren van de ſtadt. Dogh daar een voorbeelt in Moſes eerſte boek ter

was niets te bekomen, dewyl deze plaetsplaetſe daer Iſaak de waterputten opgraeft,
rondom in woeft gebergte lagh. Den die ten tyde zyns Vaders gegraven, en na
3o trokken wy weder voort, meeſt over zyn doot door de Filiſtynen geſtopt wa

ſteenagtige vlakte en weinig gebergte. |ren. De heilige ſchryver verhaalt wyders,
Ten deele hadden we ook eenen zant-hoe zy daar groeven, eenen put met le
wegh. Driemalen togen wy door een klei-vendigh water vonden, en deswegen met
ne rivier , nu maar een waterloop, waar de Herderen van Gerar in geſchil raek
van het water by wintertydt overvloedigh

ſtroomt. Wy gingen Ooſtwaert aen, en |

ten.

De warme winden en hitte der lucht
had
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hadden ons nu bevangen, die niets beters te daegs onze ſchafmeeſter Zypeſtein eenen
gemoet ziende,noch hoopen kunnende op zwaren overval, zoo dat hy genootzaekt
aengenamer verblyfplaets, daeglyx de reis wert den verderen wegh in de Kaſua af
voortzetten. Dus gingen wy ten 6 uren te leggen. Dus trokken wy als te voren
den leſten der maent ten deele door ſteen voort Ooſt Zuidooſt aen ten deele over

agtige vlakte, en vogtigen gront , ont ſteenagtigen wegh, en eenigh kleen ge
ſtaen door den dauw, die in deze ſtreken bergte.

valt, en de geſtelteniſſe der lucht, die
hier min droog is, maar eenen damp en
onaengenamen reuk van zich geeft. Voorts
raekten wy over rotzig gebergte, en on
gemakkelyke wegen, tot dat wy een uur
na middernacht quamen in de karwanſera
aen het dorp Gormoet, of om beter te
zeggen, in twee kleine karwanſeraes, ge
legen 5 uren van onze leſte ruſtplaets.
Den eerſten der volgende maent bega

Een uur voor middernagt qua

men we aen het dorp Koreſton, dat in de Het dorp
vlakte legt, en vry groot is. Wy leger- Koreſton,
den ons hier in een fraei huis, den Bur
germeeſter toebehorende , zonder de

karwanſera, die nevens het dorp ſtaet,
aen te doen.

Zes uren waren nu weder

afgelegt. Het was byzonder warm :
waerom ik my buiten onder eenen boom
begaf, daer ik den wint niet heet vond,
die egter des morgens weder warmer

ven wy ons vroegh weder op wegh door wert. Even voor den ondergangh der
vlakten en ſtreken vol dadelboomen tot

ontrent een uur van het dorp, daar wy
zagen, hoe alle de dadeltroſſen met dun
ne teenen als in eenen zak beſloten ge
houden wierden. Dit geſchiedt om dat

de voorbyganger daer te minder van pluk

Zon trokken wy weder voort door de
vlakte, groot en met veele wilde boomen

bezet. Halverwegh togen wy door de
rivier Koreſton, daer weinigh water in
was, daer ze by wintertydt heel breet
door het lant ſtroomt. • Waerom 'er een

ken , en de vogels'er niet van eten zou ſteene brugh meer dan een vierde deel
den. Wy trokken ook over eenig ſtee van een uur langh overgelegt is: dogh zy
nig gebergte niet zonder groote moeite, is in 't midden verbroken en onbruikbaer.
vier-of vyfmael ook door rivieren, hoe Ik gingh 'er by, en bevond dat ze 7
wel 'cr nu wcinigh water in was, daer ze ſchreden brect, cn vol bogen was, boven
anders het lant overſtroomen.

Een half

ook wederzyts met een kleen muurtje

uur aan deze zyde der aenſtaende ruſtplaets opgetrokken. Na dat wy veele huisjes
ontmoetten wy de Kaſua of draegzetel, van Dadeltakken opgeſmeten voorbyge
die, als gezegt is, van Gamron ontbo gaen waren, quamen wy een uur na mid
den was. Twaclf mannen waren er by dernagt by 't dorp Gesje, daer we ons in Het dorp
om elkander te verpoozen. Hier wert de de karwanſera nederſloegen. Zy is van Gesje.

jonge Juffrou ingelegt, om te gemakke ſteen tempelswyze gebout, en legt on
lyker voort te raken. Dus quamen wy trent 5 uren van de laetſte verblyfplaets.
twee uren na middernagt in de karwan Hier onthouden zich veele vrouwen, by
ſera Tang-boedalou, en hadden dus weder welke geſtadigh verſche boter, melk,
vyf uren afgelegt. Hier vonden wy A eiers, hoenders, en ander voetſel te kry
driaen Bakker, den Pakhuismeeſter, van gen is, maer het water is er ſlecht.
wien geſproken is, ook den Sekretaris en Wy vervolgden den 5 der maent voor
Schafmeeſter van Gamron, gekomen om het ondergaen der Zon onzen wegh on
den Heer Kaſtelein te bewellekomen. Hier trent een uur langh door deze vlakte: toen
liep een uur mede door , eer wy ons ter over heuvelagtigh gebergte, tuſſchen het
ruſt konden begeven. Door deze kar welk men eenen ſmallen en moejelyken
wanſera, die kleen, maar fraai van ſteen wegh vint, die een uur langh duurt. Dan
gebout is, vloeit een water door een met gaet men door ſchoone zandige vlakte.
voordagt gemaekt kanael uit een daer by Dus quamen wy op middernagt binnen de
loopende rivier. Wy vonden ons hier wel karwanſera Bandalie, waer by eenige
geherbergt en fris, nu bevryt van den war huizen leggen. Nu waren weder 5 uren
men wint. Hier ontrent zyn verſcheide afgelegt. Dit gebou is aen vier zyden
watervloejingen, die onderden gront in open, zoo dat de zeewint daer aenge
eenen der bygelege bakken haren loopne naem door ſpeelt. Want het legt digt
men.

Ook is hier een oude watermolen

aen de Perſiaenſche golf, die ontrent 3oo

ontrent ten Z. Z. Weſtzyde, daar over ſchreden van daer is. Zy vertoont zich
het gebergte, dat er maer weinig ſchre als een volle Zee.
den van daan legt, uit een dorp alle ſpy Dezen avont waren hier de Tolk Va
zen, die men noodig heeft, gebragt wor ryn, nevens 5 of 6 Benjaenſche make
den.
laers aengekomen om den Heer Kaſtelein
Den volgenden dagh voortgaende al op te wachten, hebbende eenige verver
meeſt Ooſtwaert aen quamen wy kort ſchingen met zich gebragt. Des ande
voor middernagt binnen de karwanſera ren daegs kregen wy ook viſch, zynde
Goer-baſer-goen, 4 uren gelegen van onze een ſoort van ſpiering, ook kleene ſnoe
leſte ruſtplaets. Hier kreeg des anderen ken, en zeker ſlagh van Bot, ook Oef.
Xx
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Yº: op de

ters, maer gemeen en kleen.
kregen wy Engelſch bier. Ik ging de
zen morgen aen ſtrant om cenigh zeege
was op te doen, maer vond niets van ee
nigh belangh. Het was zeer heet: dan
na den middagh verquikte ons de zee
wint. Het gemelde gebou legt ten
Noorden van de Perſiſche golf, die van

het O. N. Ooſten zich ſtrekt naer 't W.

reede leggende beantwoort wert.
Dit duurde een wyl tydts en wert met den
avontmaeltydt beſloten. Den volgenden
dagh wert weder van onze ſchepen ge
ſchoten. Het eerſt ſlaekte 1 1 ſchoten,
het ander negen, en het derde zeven :

waer op het eerſte weder tot dankzegging
driemael losbrandde. Dit alles geſchied
de uit eerbewys voor den nieuwen Direc

Z. Weſten naer Konge, dat aen de firant teur. Den 26 vertrok weder een Engelſch

gelegen is. Hier ziet men regt in de golf ſchip. Ook quam het Engelſch Opper
het eilant Kiſmis leggen ten Z. Z. Ooſten. hooft met eenige heeren van die natie
Ter flinke zyde of ten O. Z. Ooſten legt den nieuwen Dircčteur geluk wen
het eilant Lareek, tuſſchen welke

§ ſchen.

de ſchepen doorvaren, die te Konge zyn Den 2 van Oétober vertrok des nagts
moeten, en aen andere opwaert aen leg-|ons Galioot de Bode naer Baſſura, Des º:
gende plaetſen. Tot hier waren wy O. Z. anderen daegs na den middagh kregenwy º:* i.

Ooſt aen gegaen, ſtrekkende de wegh de 5 verwachte ſchepen van Batavie in 't #
verder
naer de
Gamron
aen ten gezicht, die des nagts niet verre van de Gamron.
deele langs
ſtrant. Ooſtwaert
Wy vervolgden
o

reede het anker uit wierpen, en des an
met den avont onzen weg, en aen het deren daegs weder voorvarende op.derce
dorp Pierie Soroe, of 't Wif hers dorp ge de quạmen. Ontrent den middagh qua
nadert zynde ontmoetten wy een kleen men de ſloepen aen lant. Deze ſchepen
uur van Gamron den Heer de Klerk, ſe waren aengekomen onder het bewint van
cunde van den Heer Directeur, nevens den Kommandeur de Boer, die voerende

den Fiskael. Eenige glazen wyns met het fehip de Liefde de wimpel van de
elkander geledigt hebbende reden wy met voorſteng liet afwaejen. Op het ſchip,
onze fakkellichten te gelyk voort, zoo
dat we ten tien uren te Gamron aenqua
men, leggende 3 uren van onze laetſte
ruſtplaets. De Heer Kaſtelein gingh zyn
verblyf nemen in de oude woninge der
Maetſchappye , en ik in een byzonder
huis, dat egter ter befchikking der Maet
ſchappye ſtondt. Hier vond ik op de ree
de 5 Engelſche en 2 Hollantſche ſchepen,
welker een het ſchip Meidregt, en het
ander een Galioot was. Hier by lagen

Komft te
Gamron.

d'Ellemeet, gevoert door ſchipper Blaeu,
was de Opperkoopman Six, met de ſche
pen geſchikt naer Suratte, om daer de

zaken, wegens de geſchillen tuſſchen de
Maetſchappye en die natie voorgevallen,
te bemiddelen, en daer voor Directeur te

blyven. Het ſchip de Reigersdael wert
gevoert door ſchipper Jacob de Jongh,
en 't ſchip Koningh Karel door Herman

Stellingwerf. Op dit ſchip was de heer
J. Baron van Larix, geſchikt voor Op
verſcheide vaertuigen van het lant. Den perkoopman naer Spahan, om daer ne
8 der maent quam de Engelfche Dire&teur vens den heer Bakker als Mede-opper
Mr. Lid met verſcheide andere heeren dier hooft te blyven. Het ſchip Voſmaer
natie den Heer Kaſtelein begroeten. Ik wert gevoert door ſchipper J. Kroes.
leide mynen pligt ook des anderen daegs. In deze dagen wert hier door het bla- vreugde.
by den Engelfchen Dircéteur af, die my Zen op bazuinen en getrommel groote tekenso
beleefdelyk ontfing.
vreugt getoont, dewyl er in het begin *:

Den 18 der maent met den morgen-|dezer maent tydingh gekomen was dat #
ſtont kregen wy een ſchip uit zee komen- tot nieuwen Gouverneur aengeſtelt was neurvan
de in 't gezicht, dat kort na den middag |Mameth Alie Chan. . Waer op zonder Gamton.
op de reede ten anker quam. Het was uitſtel van de Kaſteelen en de punt 5
het jagt de Hartlooper, van Batavie voor ſchoten met kanon gedaen werden : drie

De Heer
Kaftelein

af gezonden, waer op 5 andere ſchepen ſchoten ook van het Kaſteel te Ormus :
ſtonden te volgen. Het had brieven aen ook daer na van het Slot te Lareke, en
den Heer Kaftelein, waer by hunne van dat te Kiſmis; welke tekenen van
Hoogedelheden den Heer Kaſtelein tot vreugde drie dagen onder geſtadig geſpeel

Directeur dezer plaets acnftelden, om den duurden. Deze Heer was voor 8 of 1o
heer Wichelman te vervangen jaren nogh eens hier Hartogh of Gouver
Direc

aenge(telt overleden

tot

teur Van

Gamron.

Vreugde
daer over.

Hier by wert den zelven heer zyne ver neur geweeſt, en had naderhant de zelve
zogte verloſſing toegeſtaen. Met deze bediening bekleedt te Kirman of Kirmanja,
brieven quam de ſchipper na den middagh van welke plaets al de wol komt. Daer
aen lant. Waer op de Heer Kaſtelein is ook een zilvermyn. De vorige Har
acnſtonts de gelukwenſchingen wegens togh Mameth Moemen Chan was vier
deze nieuwe bediening ontſingh. Hier maenden te voren afgezet wegens ver
op brandde men des avonts voor de wo ſcheide klagten over hem aen 't Hof o

ning eenige ſtukken geſchut los tot een vergebragt, en tot nader orde zyn zoon

teken van vreugde: dat van onze ſchepen in zyn plaets geftelt. Den 11 dezer º
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Stedehou hier

acn Mierſa Moerella, om als tweede raekte aen eenen loop, die my 6o of 8o
perſoon hier het bewint te hebben tot de reizen in een etmael deed afgaen. Dit
aenkomſte des Hartogen. Hy wert door zoo tien dagen geduurt hebbende verliet
gehaelt. het grootſte gedeelte des volx ingehaelt, my de koorts : zoodat ik toen eenigh
en op zyn aenkomſt het geſchut van de vleeſch van een hoen met het nat begon
der des
Gouver
neurs in

Kaſteelen geloſt, ook orde geſtelt dat te gebruiken tot herwinning myner krach
niemant zou arbeiden, of iets ontrent de ten, die zoo zeer vermindert waren, dat

ſchepen geladen of geloſt worden.

het gaen my geheel benomen was. Des

Den 12 dezer maent overviel my hier moſt ik myne volle genezinge van den
Ziekte
een
zeer zware koorts, die den ganſchen tydt afwachten.
des Schry
nacht
daer aen bleef duren, en den vol
Ondertuſſchen vierden de Benjanen hier Nieujaer
WCIS,
genden dagh nogh ſterker zich verhief. hun Nieujaerfeeſt, waer op de Makelaers Benjanen.
##
Zoo dra ik de eerſte bewegingh daer van voor gewoonte hebben aen den Direc
gevoelde, dronk ik een goedt glas alſem teur, en die in rangh op hem volgen,
wyns, en begaf my naer den zeekant, een geſchenk te doen, begiftigende yder

hopende door dit gaen de quael af te zullen
keeren. Maer vergeefs: want wederkeren
de moſt ik te beddegaen leggen. Mid
lerwyl ging de Heer Kaſteleinden nieuge
komen Stedehouder Mierſa Moerella be

groeten, terwyl eenige ſchoten voor zyn
woninge gedaen werden. Kort daer aen
quam deze heer op zyn beurt dennieuwen
Directeur bezoeken, en wert, evenals hem
gebeurt was, onthaelt.

volgens zynen ſtaet: zoodat ook de ge
ringſte, die in dienſt der Maerſchappye
zyn, van hun met een ſtukje ſtof, dat
met gout of zilver is doorwerkt, beſchon-,
ken worden. Dan wekken zy ook vreug
de door het aenſteken van lichtjes. Dan
komt ook de Directeur met eenigh ge
volgh hen begroeten: wanneer zy eenige
kleene vierwerken aenſteken, die zy in
den beginne voor het gezelſchap neder
werpen. De twee voornaemſte make

Middlerwylen bleef my de koorts by,
die ik 2 of 3 reizen met myn gewoonlyk laers (want men bezoekt hen allebeide )
gebruik van alſemwyn en met gaen zogt hebben hunne woningh in een tamelyk
van my te wenden. Maer zy was veel groot gebou, daer egter weinigh koſte
te hartnekkigh, en beroerde my by nagt lykheits in te vinden is, ſchoon zy groo
geweldigh de herſenen. Ik onthielt my te rykdommen bezitten.
Den 21 der maent begon het hier zwaer
naer myne wyze van doen van ſpyze,
drinkende alleen het nat, waer in een te donderen, waer op harde wint en re
hoen zonder zout gekookt was, voorts gen volgde, die hier van pas nederviel
water met Tamarinde door een weinigh voor den vruchttydt : zoo dat men
ſuiker getempert. Myne kragten onder den geheelen avont dankliederen hier
tuſſchen namen af, te meer omdat ik vaſt over zongh.

XLIX.
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Beſchryving van Gamron. Ongezonde lucht en groote hitte.
Beſluit des Schryvers tot vertrek.
Beſchry
ving van
Gamron.

-

AMRON is van outs by de Por Zy begrypt in haren omkringh een kleen
Camrang genoemt: welke uur, leggende geheel als een open vlek,

G#

benaming geſproten is uit den en zich in de lengte langs den zeekant uit
grooten overvloedt van Gamberi, of klee ſtrekkende van het Ooſten naer het Weſ
ne ſteurkrabben, die men daer vint. De ten, of ten N. Ooſt en Weſt Zuid-Weſ
Perſianen noemen deze ſtadt nu Bander ten.
Aenmerkelyke gebouwen zyn'er
Abbaſſie, dat is Abbaas haven : welken niet. De meeſte zyn ſlecht en ongezien.
naem zy gekregen heeft toen Koning De voornaemſte zyn de huisveſtingen der
Abbaas Ormus vermeeſtert hebbende ook Engelſche en Hollantſche natie. Zelf de
Gamron onder zyn gebiet bracht. Zy woningh des Hartogen is zeer gemeen.
wort gerekent 2oo mylen, of groote u Voor vremdelingen ofzeeluiden is er geen
ren, van Spahan af te leggen. Zjie-raes gemak of gerief altoos. Alleen vint men
legt van Spahan naer myne ondervinding 'er eenige ſlechte kroegen voor het ge
twee of drie en zeventig uren, en van meen volk. De Baſaer heeft ook niets te

Gamron ontrent 1 13 uren: zoo dat dit beduiden. Men ziet er vier gebouwen
ſamen maer zou uitkomen op 186 uren , van ſteen, die hier voor kaſteelen gaen,

waer in ik verder beveſtigt ben geworden|maerlaeg, kleen, en ten deele vervallen.
in myne wederkomſt in dit zelve Ryk. Een der zelve legt wat naer binnen in de
Xx 2

ſtadt,
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ſtadt, en heeft een weinigh geſchut, om verheven en met koepels overdekt ſtaen.
het groeten der ſchepen met eenen ſchoot De menigvuldigheit der grafſteden kan
te bedanken. Aen d'Ooſtzyde der ſtadt niemant vremt voorkomen, die weet hoe
ziet men veele tenten van Dadelbladeren ongezont deze plaets is, wordende veele Sterfte in
zo
en andere takken der boomen opgeſtelt. menſchen door de quade lucht, vooral in den
mertydt.
Hier in onthouden en generen zich ge de heete maenden, binnen korten tydt

meene luiden.

In de ſtadt ziet men eeni

wechgerukt. De heete koortſen regeren

ge Dadelboomen en weinige andere. Al hier geweldigh, die de menſchen, eenen
Ie de voornaemſte huizen hebben eenen

dagh te voren nogh fris en gezont, bin

Wintvangh, veele ook wel twee, op de nen 24 uren doen ſterven. De maenden
wyze van toorens, tamelyk hoogh, on van October en November worden ook
trent in het vierkant opgetrokken, waer voor gevaerlyk gehouden, dewyl men
door de wint van alle zyden ontfangen gedurende de zelve veele menſchen ziet
In het midden is het beſloten. El omkomen. De lucht is hier tweederhande, Tweeder
ande

wort.

ke der 2 buitenzyden heeft 3 of 4 ſmalle
hooge openingen, die aen de 2 andere
emeenlyk minder zyn, als zynde ſmal
# Tuſſchen elke opening is een mid
delſchot, daer de wint tegen aen ſtuit, en
naer beneden trekt. Zoodat het daer by

vochtig, en droogh: welke leſte gezon ucht.
der en friſſer is. Zoo dra die zich opdoet,
is het water in weinigh uren koeler om

te drinken, dat by vochtigh weder aen
ſtonts warmer en onſmakelyker bevonden
wort. Het beſte, dat hier gedronken

den minſten wint luchtigh te zitten is. wort, moet gehaelt worden drie uren
Hierom wort de middagſlaep hier geno van Gamron met aerde kannen op Kame
men, dien men des nagts boven op de len en andere laſtbeeſten gebonden uit een
vlakten der huizen neemt, zonder in het plaets, genaemt Eyſſen, gelegen ten N.

minſte van de lucht beſchadigt te worden. Ooſten van de ſtadt tuſſchen het gebergte,
Dit moet men verſtaen, als het zeer heet ontrent 4 uren van den zeekant. Deze
is. Want de heete tydt voorby zynde , plaets wort voor gezont en bequaem tot
onthout men zich in de kamers.

Deze

verblyf gehouden.

Fen ander ſlechter

Wintvangen geven veel ſieraedt aen de water nogh wort gehaelt een uur van de
ſtadt.
ſtadt uit een plaets, genoemt Naeyban,
Van de twee woningen der Engel dicht aen zee gelegen. Wy hadden ge
-

ſchen en Hollanders waeit altydt een vlag durende myn verblyf in deze lantſtreek
tot een teken voor de aenkomende ſche

verſcheide friſſe dagen : dogh de hitte
duurde echter dit jaer langer dan naer ge
woonte, zoodat wy daer veel ongemak
van hadden. Als zy hevigſt is, kan men
het hier
nietdatharden.
zy woedt
zoo
ſterk,
zelf het Want
zegellak,
gelyk #
#
dragel

pen. Het voornaemſte gebou is tegen
woordig de nieuwe Hollantſche Woning,
gelegen aen 't Ooſten ten einde der ſtadt.
woning.
Zy is begonnen gebout te worden ten ty
de van den Gezant Hoogkamer, die erin
den jare 1698 den eerſten ſteen aen gelegt my verhaelt is, daer door ſmelt. Om ee
heeft. Zy is nogh niet geheel voltrok nige verquikking te vinden in zulk eene
ken, maer byzonder groot, en verzien bangheit en benaeutheit laten eenigen,
van deftige magazynen, en ſchoone ka-zittende in hun hemden, zich van boven

De nieu
we Hol
lantſche

mers, waer van eenige twee verdiepin- tot beneden nu en dan met water begie
gen hoogh zyn. Boven ten midden derten. Onze tolk had eenen waterput be
vertrekken is een ſchoone onbekrompe neden in zyne woningh, om daer in te
zael, waer uit men, even als uit alle de zitten, en dus een groot gedeelte van den
bovenſte vertrekken, die tot den Direc dagh door te brengen. Zeker die het leven

teur, en den Tweeden perſoon behoo uit de ziekten wech dragen, mogen hier
ren, zeer vermakelyk in zee ziet, ſpe wel onder de gelukkigen gerekent wor
Gezicht

lende de wint door de ruime venſters

den. Veel zyn'er ook die zware qualen

heen.

uit de ziekten houden, onder welke

Het gezicht dezer plaets tekende ik op gerekent worden de wormen, die zich

der Plaets een vaertuigh van het lant, dat onzen
afgete
kent.

Grafſte
den der
Euro

in de armen of beenen der menſchen

tolk toebehoorde, als dichter aen de ſtadt zetten, en daer als verſtorven blyven, of

leggende dan de ſchepen. Zy is verbeelt
door No. 187, wordende al wat kenne
lyk is met ſyffers aengewezen. Het ge
tal 1 vertoont het huis van den Hartogh:
2 het Kaſteel: 3 de Franſche huisveſting:
4 de Engelſche: 5 de Hollantſche: 6 het
ander Kaſteel 5 en 7 de nieuwe Hollant
ſche woninge.
Ten Noorden aen de lantzyde heeft
men de graven der Europeers, waer van
de aenzienlyxte, die al veel in getal zyn,

uitgewonden worden, dat met gevaer
vermengt is, zoo de wormen in het uit
winden breken. Anderen worden aenge
taſt van heete koortſen, en zyn in korten
tydt gezont en doot. Zoo dat ik, als ik
te zeggen had over iemant, die zich niet
wel droegh, hem herwaert zenden zou
tot zwaerder ſtraffe, dan hem in eenigh

Raſphuis te lyden zou zyn. Echter ſchynen
veele,zelfsaenzienlyke luiden,hier niet voor
verlegen te zyn, ſtaende de hoop van ryk

peers.
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van de ſtadt.

de beeltenis der aenſtaende rampen daer
door benevelt wort.

E

Een derde is'er, genaemt Kismis, Z. Kiſmis.

Met welke zoete

Zuidweſt vier en een half myl afgelegen.
droomen zy zich verheugen, tot dat de Dit laetſte is wel het grootſte, begry

Schepen

doot den ſchyn dezer ydelheden wech pende in zyne lengte 6 of 7 mylen. Van
IJCemt.
daer wort het meeſte hout gebragt, dat
De ſchepen, die hier op de reede voor de ſtadt, en de daer aenkomende
komen, ankeren een goedt half uur van ſchepen gebruikt wort. Het ſtrekt zich

op de ree de
de.

ſtrandt, wordende de goederen door heel naer Conge, tuſſchen welk en het
vaertuigen van het lant daer uit ge eilant Lareke de ſchepen kunnen door
haelt, en zoo weder ingeſcheept, waer VaTCII.
Op elk eilant heeft men een Kaſteel.
toe zy zoo na by de ſtrant komen, als

mogelyk is. Dit uithalen en inſchepen Twee der zelve zyn van geen belangh.
geſchiedt door arbeiders, die daer toe ge Maer dat van Ormus is, als gezegt is,
ſtelt in het water gaen.
Eilanden.
Ormus.

nogh in eenige achtinge.

De navolgende Eilanden leggen in de
ze golf. Ormus is het eerſte, dat ten Z.
Ooſten ruim drie mylen van de ſtadt
legt. Het is voor dezen een vermaer
de Koopſtadt in Aſſe geweeſt in een

De verbeelding van het gezicht dezer Afbeel

eilanden op het water voor de ſtadt wort
vertoont op No. 188. daer Ormus aen
gewezen wort met de letter A: Het Kaſ
teel op het uiterſte van den Noortweſte
Koningryk en eilant van den zel lyken hoek met B: Lareke met C: en
ven naem, leggende in den mont van Kiſmus, of liever een gedeelte van 't zel

den Perſiſchen zeeboezem, dicht by de ve, met D.
Zuidkuſt van het Koningryk Perſie, Nu naderde de tydt van vertrekken,
hebbende geſtaen onder zynen eigen dewyl het ſchip AMydregt, gevoert door
Koningh, en beſcherminge der Portu ſchipper Jan de Haen, gereedt was om
gezen, die het Kaſteel geſlecht en neder naer Batavie te zeilen, waer mede ik ge
geworpen hebben, dat zoo gebleven is tot zint was over te ſchepen. Ik zond m

het jaer 1622. Sedert hebben de Perſianen goedt dan aen boort om twee dagen daer
met hulpe der Engelſchen het zelve bele aen de reize voort te zetten, hoe ſlegt de
gert en ingenomen. Na dientydt is de ſtadt toeſtandt ook myner gezontheit was,zyn- tot varen
zeer vermindert.
Men laet vremdelin de nogh niet uit myn verblyfplaets ge- naer In

#

met gaerne daer in komen, en weeſt, als kunnende naeulyx gaen of".

out het Kaſteel nogh in achtinge, als ſtaen. Echter dagt my beſt de reize te

van gewicht zynde. Vremde ſchepen vorderen op deze wyze. Want te lant
mogen ook niet dicht aen naderen, om te reizen liet myne onpaſſelykheit niet
geenen achterdocht te verwekken. Aen toe, hier te blyven was vol gevaer, en
dit eilant is ook een parelplaet geweeſt , de zeelucht hoopte ik dat my eenige ver
die men zegt dat vergeven is.
Lareke.

# zou toebrengen.

Dus #

Een ander eilant, Lareke genaemt, ik in Godts naem my te ſcheep te be
legt ten Z. Zuidooſten ontrent 5 mylen geven.'

L.

H. o o F T s T U K.

Vertrek van Gamron naer Batavie. De Malabaerſche Kuſt.
Kovers eilant. De Klippen van Sinte Maria. Een En

gelſch ſchip onder Mangeloor. Dolfynen. Vliegende en
Zeeduivel,
heit des Commandeurs.

andere viſſchen.
Vertrek
van Gam
IOIl.

Komſt tot Kochin.

Beleeft

I N dezen ſtaet nam ik op zondag, den in de ſloep gedragen, die door d'ondiepte
25 van October, afſcheit van den Hee
re Directeur, en myne verdere vrien
den, en begaf my vervolgens met den
Schipper en Boekhouder naer de ſtrant
onder het geleide van den Secunde den

en roeiden van voor de Hollantſche huis

hebbende werden wy door de matroozen

nonſchooten deedt ſlaken ter eere van den

niet dicht genoeg by ons kon komen. Dus
riepen wy elkander het laetſte vaerwel toe,

veſtinge af. Ginsen weder deden wy het
ſchip van Koning Karelaen,wiens Schipper
Heer de Klerk, en andere vrienden. Hier onsden zelven avont aen boort quam be
den laetſten dronk van afſcheit genomen zoeken. Waer op onze Schipper zeven ka

Xx 3
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Heere Directeur, en vervolgens van ver andere kleener en Ooſtelyker gelegene ei
ſcheide anderen, dat onder de vrolykheit landen, ook het Zuidlant.

by den wyn gefchiedde, terwyl ik my Den 16 vonden wy met dyzigh weder
vermoeit en afgemat tot ruſten begeven de hoogte van 15 gr. 12 min. den 17, 14
hadt. Des nagts gingen wy met den lant gr. 49 min. den 18 ſtilte , des nachts be
wint onder zeil , nemende onzen koers trokke lucht en weêrlicht, des morgens
Z. O. ten Zuiden tuſſchen Ormus en La goedt weder, maer veranderlyke winden.
Perſiſche reke door in den Perſiſchen zeeboezem,
Den 2o was het żoo ſtil dat wy dreven,
zeeboe
anders genaemt de zee Elcatif, zynde een het geen ons meer te rug dan voortzette,
ZCIll.
groote zeeboezem of inham of binnen omdat wy den ſtroom tegen hadden, die
lantſche zee tuſſchen 't koningryk van hier om de Weſt ten Noorden zeer ſterk
Perſie, en het woeſt en gelukkig Arabie. gaet. Den 22 in hct zelvc weder bevon
Des anderen dacgº op den middagh za den wy nu den ftroom om de N. W. ten
De
kapengen
wy de kacp Monfândon N. W. ten Weſten, en gingen N. Weſt aen. Dit
Monfan
Weſten,
en de kaep Jaſgues O. ten Zui weder duurde nogh alden volgenden dagh.
don en
den,
5
of
6 mylen van ons af.
Des nachts bevonden wy op 70 of 7f va
Jafques.
Den 29 hadden wy den wint Z. Ooſt demen waters eenen waesachtigen graeu
met braemzeils koelte , zagen de kaep wen zantgront, zynde tufchen modder
jaſques O. ten Zuiden van ons, en op den en zant. Des morgens met den opgangh
Houtbaei. middagh het eilant benoorden de Houtbaei
der zon zagen wy het lant van Malabaer
aenden Arabiſchenwal N.W. ten Weſten, wederom. Wy ſtierden by den wint om
en de Houtbaci Z. Weſtten Weſten. Drie de Ooſt, en raekten over de diepten van
ofvier mylen van den wal afzynde bevon- 55 tot 5o vademen waters. Hier was de
den wy ons op de hoogte of Noorder- zelve gront. Op den middagh waren wy

breette van 25 gr. 38 min. de diepte op 6o door ſtilte en tegenſtroom genootzaekt het
De wint des avonts uit den Z. Weſten
opkomende zetten wy den koers O. ten
Zuiden, hebbende des nagts helder weder. In de volgende dagen wakkerde de
wint en liet ons echter goedt weder, zet

ten anker te leggen op 48 vademen wa
ters. Wy zagen wel lant, maer konden
het door de groote dyzigheit en dikken
nevel niet onderſcheiden. De hoogte was
hier van 15 gr. 35 min.
Den 1ſtwyffeldemen, ofmendekaep

tende het Z. Z. Ooft aen om den Arabi

del Kama kon zien in het Z. Ooſten,

vademen watcrs.

dė į kaep

ſchen wal in het gezicht te krygen.
wyl wy verandering van water, maegee."
Op den I van November en de vol nen gront hadden. Ik ſtel egter vaſt dat
gende dagen was het weder wiſſelvalligh het die kaep geweeft is.

Wy raekten

en til. Dus voortzeilende quamenwy den hier weder in het zeewater, en dewyl
7 op de hoogte van 31 gr. 1o min. ſtel dien dagh de wint Ooſtelyk geweeft was,
lende den koers O. Z. Ooft.

Des mor

en wy het Hooft om de Zuid leidden,

gens en den volgenden dag geen verande dreef ons de flroom weder van den wal
ring van weder vernemende kregen wy de af, bevindende wy daerna dat de ſtroom
hoogte van 19 gr. 43 min: den 1 2 de om de W. N. Weſt 14 of 15 mylen liep,
hoogte van 17 gr. 53 min: en naden mid en ons wel 6o myl van den wal affmeet.
dagh den wint N. ten Ooſten, die ſterk Op den 25 der maent kregen wy met

doorwoei. Wy wierpen het loot, maer
vonden met 1oo vadem tou geenen gront,
nochte ook de volgende dagen.
De Mala
Den 15 der maent met het begin van
baerfche
den
dageract zagen wy de Malabaerfche
fche kufl.
kuſt van het Z. O. ten Ooſten tot het Z.

Indiſche
ZCC.

dyzigh weder en filte ontrent den onder
gang der zon den hoek van Anchediva De hock
O. ten Zuiden 3 of 4 mylen van ons, en van An

des morgens mct den dagh Onor O. ten ediva.

Zuiden 5 of 6 myl. Hier waren wy op 9"
de hoogte van 14 gr. 17 min.

Des nagts

Ooften toe, 7 of 8 myl van ons, wy na leiden wy het Z Ooſt ten Zuiden, heb
men den koers Z. Ooſt, met eenen N. N. bende den wint N. Weſtelyk. Den 27
Ooſten wint, die wakker doorwoei. Wy was met het opgaen der zon het Kovers Kovers
wierpen het loot, maer kregen geenen eilant O. half Zuid 3 of 4 myl van ons ; *"
gront. De zon ondergegaen zynde kon zynde des middags op de hoogte van 13
den wy het lant door de dyzigheit niet on gr.50 minuten het genoemde eilant O. ten
derkennen. Des nagts met ſtilte leiden Noorden naer giſſing 2 mylen van ons.
wy het by den wint om de Ooſt in de In Met den ondergang der zon hadden wy
diſche zee , by de Hollanders ook wel het Zuidelyxte lant, dat te zien was, in't
d'Ooftzee genoemt. De Spanjaerden noe Z. Ooſt ten Ooſten, en het Kovers ei
menze Mar di India: de Latynſche lant lant in't O. N. Ooft ontrent f mylenvan
bechrywers Mare Indicum. Zy is een groot den wal. Des nagts leidden wy het om
gedeelte van den Oceaen, of groote zee, de Z. O. ten Zuiden, en O. N. Ooſtaen
tuſſchen de geheele Ooſtkuſten van Afri met weinig koelte, zynde op 30 tot 2

ca, de kuſten van Arabie, Perſie, Ooſt vademen modderagtige grondt. Den vol

indie , de cilanden Sumatra , Java , en genden dagh, als wy omtrent 4 mylen van
den
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den wal waren kregen wy regen en ſtil de dezer visjes quamen binnen ons ſchip
te : zoodat wy ankerden op 19 vademen vliegen, waer van ik er drie in Spiritus

gronts, om door tegenwint en ſtroom zette, om ze te bewaren. Een der Dol
niet agter uit te raken. Den 29 met het fynen, van ons gevangen, bevond ik
ryzen der zonne peilde men de klippen dat ruim vier voeten langh was, en zyn
van Ste Maria in 't O. ten Noorden naer

kop 1o duimen dik, zynde onder langs
den buik heen tot by het oogh geel met
blaeuwe vlakjes: de reſt licht uit den
blaeuwen met ſchoone blaeuwe vlekken,
inzonderheit ontrent den kop: de vinnen
zeil Z. O. ten Zuiden aen.
paersagtigh, groen, en wit gevlekt, met
Den 3o zagen wy met het opgaen der eenige geele vlekjes aen de uiterſte ein
zonne een ſchip voor Mangeloor ten an den. Stervende worden ze aenſtonts van
ker leggen. Wy waren naer giſſinge 2 koleur als ſchoon porcelein, zeer fraei om
mylen van den wal op 16 vademen diep te zien. De rugvin loopt van den hals
te, en voeren voor den middagh voorby geheel tot den ſtaert : gelyk van halver
Mange- Mangeloor, eene plaets met eene kleene weg den buik mede een vin tot den ſtaert
loor.
ſterkte verzien, die de Hollantſche Maet loopt. Onder het lyf by den halszyn twee
ſchappy toebehoort. Het gebergte is daer vinnen, en wederzyts aen den kop een,
nogh vry hoogh , dogh ſtrekt zich van zynde de ſtaert in het midden van een ge
daer landewaert uit, en langs de ſtrant ſcheiden, en ſtekende met twee lange
ziet men er een dat zich veel lager op punten uit: de kring om den ooghappel
doet. Na den middagh quam een plat is meeſt wit, de bek kleen. Zy hebben
geboomt vaertuigh van het lant met 10 kleene tanden. De kop van het manne
Malabaren aen ons ſchip. Deze onder ken is vry dikker dan die der wyfjes. Wei

giſſing anderhalf myl van ons. Maer de
wyl de ſtilte en tegenſtroom bleef duren,
bleven wy ten anker tot na den middag.
Toen gingen wy met weinigh wint onder

rechtten ons dat het gemelde ſchip een nigh ingewandt hebben ze. Men be
reidtze tot ſpys als kalbeljaeu. Aen moo
Engels ſchip was, waer van de

#

eenen brief aen den onzen geſchreven hadt ten geſneden krimpenze ook eveneens. Zy

behelzende een verzoek dat dit vaertuigh willen ook wel gefruit, en de ſtaert ge
met hem zeilen mogt, dewyl dit volk braden zyn. Zy zyn goedt van ſmaek,
daermede naer Kananor ging, om van dogh wat droogh, en van binnen niet zoo
daer te lande eenen brief, dien zy had wit als de kabeljaeuwen.
De eer

den, te brengen te Kalikut, hoorende
aen het Opperhooft der Engelſche natie,
dat daer lagh. Onze Schipper ſtondt dit
verzoek toe, en verzagh de luiden van het
gene zy noodigh hadden.
Hier bevonden wy eene hoogte van 12
gr. 29 min. Met het dalen der zon had
den wy de witte wagthuizen in 't O. half
Noort naer giſſinge twee en een half myl

ſte, dien wy vingen, was de grootſte en
fraeiſte van koleur. Dogh ik was in gee
nen ſtaet om hem af te tekenen, dewyl
ik door myn ziekte aen myneenoogh wat
letzel gekregen had, waer door het an

der ook ontſtelt wert. Zoo dat ik gewel
digh ſukkelde, kunnende aen geen beter
ſchap komen. Hier by quam het weder

keeren der koorts, die my nu en dan

van ons, en den hoek van Monſtadely in 't overviel,dat ik toeſchreef aen de overtol
Z. Ooſt half Zuid 3 of 4 myl, houdende den ligheit der ſpyze, die ik gebruikte om het
zelven koers. Den volgenden dagh ver prangen eener hongerziekte die ik gekre
lieten ons de Malabaren, nemende hun gen hadt. Want in den ſtaet van gezont
ne ſtreek naer Kananor.
heit niet kunnende des morgens oit eeni

Ondertuſſchen hadden wy by wylen ge ſpyze gebruiken, omdat myn gewoonte
het vermaek van verſcheide ſoorten van daer niet toe ſtrekte, konde ik nu driemael

viſch- viſſchen te vangen. In den beginne be des daegs volle maeltyden doen. Myn ge
vangſt. quamen wy Dolfynen, zoo met den har zicht hier door dus zwak blyvende ſchoot
Polynen poen als ſchelvishoek gevangen. Aende my in, nadat ik wel drie weken op zee
zen hoek hechtten wy een bosje met ve geweeſt was, dat ik uit het vaderlant ver
dertjes, dat wy met de lyn aeneenen ſtok grootglazen, en wel 2 of 3 brillen met
gebonden nu in het water wierpen , en my gevoert hadt, om byvoorvallende ge
dan daer weder uit trokken. De Dolfy legenheden my daer van te bedienen, als

nen dit ziende quamenby het ſchip zwem 'er eenige kleenigheden te bezichtigen
men, ziende deze vedertjes voor vliegen waren. Deze glazen quamen my nu won
de visjes aen, daer zy gewoon zyn op te der wel te paſſe. Want ik was gedwon
azen. Deze visjes, om de Dolfynen te gen, om de ledigheit te myden, my
vliegen- ontwyken, zetten zich gedurig tot vlie veeltyts nacht en dagh tot ſchryven te be
de Visie' gen boven 't water, dat ze een goedt geven, dewyl ik op het bedt geen ruſt
ſtuk wegsverre kunnen doen: dogh even erlangen kon omdat ik aenſtonds een laſti
wel gedurigh nedervallende worden ze van ge jeukte over myn geheel lichaem gevoel
de Dolfynen verraſt en opgegrepen, ge de , veroirzaekt door het root hout, een
lyk ik
gezien hebbe. Verſchei vierigheit my van de ziekte te Gamron

#
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gehaelt overgebleven. Door behulp ee |lingºt zich in het water wit vertoont.
ner bril bragt ik dan eenen der Dolfynen, De viſch zelf is bruin met groote witte
Dolfyn dien wy weder gevangen hadden, op pa vlekken op 't lyf. Vremt quam ons voor
afgete- pier, wiens gedaente door het getal van zulk eenen grooten platten viſch in het
*" 189 wort aengewezen. Aen het viſchen water te zien. Zyn lengte was naer giſ
zynde kregen wy ook vecle wel gevoede ſinge van 10 of 12 voeten. In de breet
viſſchen, waer van veele eenen voet lang te, als de vlerken uitgeſtrekt waren, be
waren, zynde een ſoort van zeebaerzen, floegh hy eenige voeten meerder. Wy
daer ze heel naer gelyken. De zeeluiden meenden hem den harpocn en elger in 't
Loots
noemen ze Lootsmannckens. Over hun lyf te werpen: maer eer wy gereedt wa
º lichaem hebben ze bruin blaeuagtige ſtre ren, verlict hy het ſchip, aen welks bei
* pen cenen vinger breet heen loopen. Digt de zyden hy zich twee- of driemacl ver
aen den flaert zyn ze byzonder final. Zy toont hadt. Onze ſchipper vertelde ons
houden zich geſtadigh by het roer van 't dat hy eens den harpoen in cenen had ge
fchip, waer ontrent wy ook dikwyls Ha worpen, maer dat de viſch dit tuigh zoo
Haejen jen vernamen, die geen vyantſchap tegen van zich wiſt te werpen, als ware het
deze visjes voeren, maer in tegendeel niets geweeſt. Zy zyn zoo ſterk, dat
groote gemeenzaemheit met hun houden. ze, indien ze met een lyn aen een ſloep
Wy bereidden ze tot ons mael met ſaus, vaſt waren, de ſloep zouden omtrekken.

als men over de baers gewoon is te gie Geenen zoo groot als deze was had oit ie
ten, fruiten ook eenige in de pan. Veele mant van ons gezelſchap gezien.
De derde dag van December verſcheen,
met peper en zout, en hingen ze toen te wanneer wy de ftadt Kochin naderden,
droogen. Dus zynze gefruit op alle wy werpende ontrent den avont op een goedt
zen goedt. Eenige van de kleenſte deed uur afſtants het anker uit op zes en een
ik in Spiritus, om ze te bewaren. Gy halfvadem waters. Wy roeiden met de
ziet er de verbeelding van op No. 1 go. floep aen lant, daer wy ten 7 uren optra- Komſt te

ſneden wy'er ook op, en beſtroiden hen

.

Hier na zagen wy by ons ſchip eenen den.

Wy vonden de poort der ftadt ge- :

Zeedui- Zeeduivel, dus by het zeevolk genaemt. floten, die aenftonts voor ons geopent
"

Deze viſſchen zyn byzonder groot en van wert. Vervolgens begaven wy ons naer
gedaente als een Tarbot, hoewel veel den Commandeur, aen wien de ſchipper
korter van lichaem , ook zodanigh van zyne brieven ter hant ſtelde. Deze Heer
ſmaek, als men my bericht heeft. Zy onthaelde ons met een braef avontmael,¡¡¡¡¡¡¡¡
ſpreiden hunne vleugels aen beide de zy en begeerde dat ik des nagts om myneon-E
den zeer verre uit. De kop ſchynt voor paſſelykheit my van zyn huis zou bedie-man
by den bek wat ſpits te wezen. Achter nen. Maer ik liever willende by mynedeurs.
uit den ſtaert vertoont zich een langh ſmal vrienden en bekenden in de herberge zyn,

vlammetje, op de wyze eener ſpeelende ſloegh het af.
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Beſchryving van Kochin.

Vertrek van daer. De kaep Ko
meryn. Het eilant Ceilon. Adams piek. Komf tot Gale.
Schadelyke Krokodil gevangen. Zyn gedaente. Zel/ame
Gedierten.

Zeegewaſſen en Kruiden.

I;

vertrok dan, en den nagt overge zich vertoont op No. 19.1. en wees al het Aſieke
bragt hebbende begaf my weder naer kenlyke met ſyffergetalen aen. Dus wortning van
den Commandeur, verzoekende van door 1 beteként de Viflchery der Maet-Kºchin.
hem het gebruik van een vaertuig, waer |ſchappy: door 2 de wacht der Sterkte,
mede ik de rivier mogt overſteken, om en haer begin: 3 de punt Gelderlant: 4
aen d'andere zyde de ſtadtte gaenafſchet de Baeipoort: 5 't huis van den Comman
ſen. Hy beval aenſtonts een ſchuit met deur: 6 de Kerk: 7 't huis van den Ka
zes roejers gereedt te maken, waer mede |pitein : 8 het huis van den Secunde : 9
ik overgevoert wert. Aen lant getreden de vlagh op eenen vervallen toren: 1o het
zynde bevond ik de
vol Klapper-pakhuis der Maetſchappye : 1 1 het huis

..".

en andere boomen, ie ik met vermaek van den Spysmeeſter: 12 de zolder, waer

beſchoude, als zynde diergelyke van my op de matrozen ſlapen : 13 het uiterſte
noit gezien. Hier tekende ik het gezicht van den muur, genaemt Toornwerk.
der itadt van de Noortzyde, zoo als die | Deze ſtadt beſlaet een groot half uur in
ha
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Gelegen haren omkringh. Zy heeft twee poor geweſt is uittermaten vruchtbaer, luſtig,
heit der
ſtadt,

ten, waer van de eene is aen de waterzy en bloemryk: zoo dat de vernuftige An
de, daer men inkomt, genaemt de Baei tonides het met recht noemt

poort. De andere is de Waterpoort. Eer
men daer aen komt, heeft men een wa Het vruchtbare Kochin, daer een gewenſch

terkanael, dat uitgegraven is, waer in de

te AMai

vaertuigen der Maetſchappye leggen. Hier Gedurig 't velt vereert met haere bloemlivrei.
nevens is de werf. Dan gaet men nogh
over een lange houte brugh om tot de Van outs heeft Malabaer geſtaen onder
rechte poort te komen. Hier is de rivier, het gebiet van eenen Keizer, zynde toen
waer aen ik de ſtadt aftekende, haren uitgeſtrekt van de Kaep Komeryn tot acn

Bolwer
ken.
t

i

loop om het lant en de ſtadt gedaen heb
bende, op haer grootſte en bequaemſte
voor vaertuigen, ja zelf grooter ſchepen,
om in te komen. De Bolwerken, die
hier zyn, worden genoemt Gelderlant ,

Mangeloor, daer het Koningryk van Chan

des Kapiteins ſtaet op Stroomenburgh.

dert duizent weerbare mannen kon uitle

nara begint. Maer ſedert de doot des

laetſten Keizers is dit magtigh Ryk , dat

voorheen (gelyk my gebleken is uit een
gedenkſchrift, nagelaten door den Com
Hollant, Zeelant, Utrecht, Vrieſlant , mandeur Hendrik Adriaen van Rede, by
en Groningen. De kleene punt by de den Heer Jakob Lobs, die in zyn plaets
Viſſchery heet Overyſſel. De wooningh gekomen is) zevenenveertigh macl hon
Aen de Zeezael van des Commandeurshuis veren, in meer dan dertien Koningkry
is mede een punt, en nogh twee halve ken, alle van Oppervorſten beheerſcht ,
manen zyn'er tuſſchen andere werken. De geſplitſt. De voornaemſte dezer Vorſten

plaets is van buiten en binnen zeer acnge is de Koningh van Kochin, als geſproten
nacm, bezet met goede huizen van ſteen uit de linie van Cheram Perimal, en den
gebout. Men ziet er ook fraeie ſtraten. |grooten Samoryn.
Ook is er een ſcheepsbouwery tot gebruik. Meer niet heb ik om de kortheit myns
der vaertuigen en gemak dergaende en verblyfs hier kunnen vernemen , zynde
-

komende ſchepen. De woningh des|my dit nogh gezegt dat men de bene
Commandeurs is vry groot, verzien van denlanden kan doorreizen over groote en
ruime zalen en kamers. Die 'er tegen- kleene rivieren, die bevaren worden.

woordigh het bevel heeft is de Heer Wil- . Dezen middagh waren wy weder van
dem Moormans, geboortig uit den Briel,lden Commandeur onthaelt, en des avonts
een man van zonderlinge beleeftheit, zoo met den ondergangh der Zonne van daer
dat hy ook onzen ſchipper verzagh van ſcheidende quamen met groote moeite aen
een weinigh van verſcheide ſoorten van boort om het holle water dat er gaet we

groente, dat daer wel waſt, maer zeer gens de barningen der klippen. Des nagts
ſchaers. Tot vergeldingh deed men hem |raekten wy met goeden wint onder zeil.
een vereering van koorn. Hier rondom Wy kregen, na eenigen tydt regen, don
is veel viſch: vleeſch ook in overvloedt,|der, en blixem gehad te hebben, hoogh
wat ſoort men ook begeert. Men koopt|gebergte in 't oog, gelegen ontrent twee
een koe voor 3 of 4 ryxdalers, een var- goede uren van ons, zeilende meeſt Z.
ken voor een of anderhalven ryxdaler: een Ooſt aen. Met den avont liet zich we
hoen voor 2 ſtuivers: eenen entvogel voor der een voorteken zien van hart weder:
5 of 6 ſtuivers. Koorn en drank moet er waerom de zeilen daer toe bereit werden.

gebragt worden: dogh Rys is er overvloe Een uur in den nacht ontrent de Kaep Ko- De Kaep
digh. Deze plaets ſtaet ook onder den |meryn zynde kregen wy wel goedt we- Kome
Commandeur.

Zyn Secunde was een der, maer eenen ongunſtigen wint, die "",

Opperkoopman, genaemt de Bitter. In des anderen daegs bleef duren. Des nagts
't gemeen is er een predikant. Wy huis viel er weinigh regen. Des morgens den
veſtten in eene der fraeiſte en grootſte|8 waren wy voorby de Kaep gevaren,

woningen by Bartram de Graef, Vendrig

hebbende den wint uit den Noordooſten.

in dienſt der Maetſchappye. Ik vond hier Na den middagh verloren wy de Kae
twee ſoorten van munt.

De eene wort

Komeryn uit het gezicht,en houdende den
genaemt Fanums. Vier gaen 'er in eenen koers Ooſtzuitooſt, en Zuitooſt ten Ooſ
Hollantſen ſchelling. De andere pennin ten, kregen ſtilte en tegenwint den hee
gen noemen ze Baſaroeken, waer van er len nacht.
64 in een dubbeltje zyn.
De wint nu voor, dan tegen ons zyn
Deze plaets legt op de hoogte van 10 de, ſpoeiden wy echter zodanigh voort,
graden. Het is een Koningryk, en voorde dat wy den Io in den morgenſtont het Het eilani
zen een Biſſchoppelyke ſtadt geweeſt in A eilant Ceilon in het gezicht hadden. DitCeilon.
ſiein 't Weſterdeel, ten Zuiden van Ooſtin is een hoogh gebergte, op welker een
die op de Kuſt van Malabaer,byna Zuidelyk deel zich een ſpits evenals een ſuikerbroot
en Noordelyk uitgeſtrekt. Ten Ooſten vertoont, dragende dennaem van Adams Adams
heeft het een zeer hoogh gebergte.
Dit ſpits ziet men maer nu en dan,"
Yy
de
-

Het riek
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dewyl het den meeſten tydt met wolkenters, die my beleefdelyk ontſingh met
bezet is, die tot om laegh dryven. De aenbieding van my allen dienſt te doen,
becltenis gaet hier nevens.
dien ik begeerde. Hy was Opperhooft

Des avonts ten 8 uren ankerden wy op geweeſt op Zoete Kryn, en voor weinig

39 vademen waters, en gingen den 11 weken hier eerſt aengekomen. Dezen a
met het opkomen des dageraets wedervont veranderde ik van herberg, om in

onder zeil, krygende dus de ſtadt Gale in meerder ſtilheit en gemak te wezen, ter
't gezicht. Maer wy konden om de ſtil-|oirzake myner onpaſſelykheit.

Want

te voor den avont daer niet aenkomen. |myn oogmerk was my hier wat te ver

Wy bleven dan op anderhalf uur afſtant quikken zoo ontrent de ververſchingh

ten anker op 17 vademen waters. Des|van ſpyze, als anders. Ik nam dan plaets
morgens daer aen lieten onze ſchipper en ten huize van Sibrant Dirksz van Streek,
boekhouder zich naer de ſtadt roejen om ſergiant in dienſt der Maetſchappye, in
hunne brieven over te leveren. Wylicht-lwiens woningh ik den onderkoopman
ten ten tien uren door toedoen van den Pieter Denyſſen vont, die te voren ook

zeewint het anker, maer konden egter in Turkye en Egipten geweeſt, en in
door den harden wint, die ons tegen was, mynen tydt Venetie doorgereiſt was.
niet binnen de haven komen.
Het regende hier dagelyx tot den 17
Als men nadert tot deze Baei van Pun-lder maent : welk weder al twee maen

te Gale, worter om het half uur een ka-den voor onze komſt geduurt hadt, zyn
non geloſt tot ſein, dat het ſchip in de de zulk een gewelt van regen gevallen,

baei moet zyn: dewyl men zonder loots als noit by geheugen van menſchen gezien
niet dan met het grootſte gevaer naerbin- was, daer nogtans het voorleden jaer
Blinde men kan zeilen om de blinde klippen, droogh was geweeſt by uitnementheit. In
klippen. waer van eenige zeventien, vyftien, de volgende dagen beterde zich het we
twaelf, clf, en minder voeten onder wa-der merkelyk, ſchoon het fomtyts na den
ter leggen.

middagh nogh al regende.

Ik begaf my dan voor den avont met | In deze haven vond ik r ſchepen der
-

deſchuit van den Loots, die weder naer Maetſchappye leggen, waer van drie
" lant rocide, derwaert, en daer aenge-geſchikt waren tot de reis naer het va
komen nam cene nachtruſt in de ſtadts derlant, komende ondertuſſchen twee
herberge.
daegs daerNicolaes
aen begroette
ſchepen
der Maetſchappye
van Bengale
ik den heer Des
Commandeur
Wel-hier
ACIT.
ppy
Den

R

E

I

Z

E

N.

35 5.
, Den 18 der maent gaf de Comman Hy was van mannelyke ſexe, die men

deur het afſcheitmael aen de genen, die voor de ſchadclyxte hout. Dikwyls was
naer het Vaderlant ſtonden te zeilen. Dit

'erjagt op gemackt, maer altyt vergeefs.

gezelſchap beſtont wel in 60 perſonen. Omgebragt zynde wert hy den volgen
Myne onpaſſelykheit deed my de noodi den dagh binnen de ſtadt, en voor des
Commandeurs huis geſleept, die hem
ging, om 'er by te zyn, afſlaen.
Groot ge
Waer Van

brant.

Ontrent middernacht na den volgen gezien hebbende aen de Wontheelers .
den dagh was hier haeſt een groot onge van het Ziekenhuis verlof gaf om hem
luk gebeurt. Want iemant beſchonken te openen, dat den zelven namiddagh
zynde ſtak uit onvoorzichtigheit met geſchiedde. De nieusgierigheit dreef
een kaers den brant in het ſchip, ge my derwaert, om de inwendige geſtelte
naemt het Gein, die zyn begin nam aen niſſe van dit beeſt te beſchouwen, bege
eenen hoop uitgeplukt touwerk, waer rig te weten of er ook by avontuur een
door al eenigh beſchot in de zood was menſch in mogte gevonden worden. Het
aengeſteken, die tegens de kamer des was ook zoo. Zy haelden het meeſte
konſtapels aenkomt. Dogh de vlam wert gedeelte van een menſchelyk geraemte

binnen weinigh tydt meeſt door zorg daer uit, zynde armen en handen nogh
vuldigheit van het volk op de byleggen aen een, ook de beenen en voeten, maer
de ſchepen gebluſt tot behoudeniſſe vee het vleeſch verteert. Zy vonden ook een

ler menſchen, die met ſchip met al, in ſtuk van de herſenpan, en ongelooffe
dien de vlam vatten aen het buſpoeder lyk veel vet in zyn lichaem, dat zy'er
gevonden had, zouden opgeſprongen, altemael uitſneden om er zich van voor
en zonder twyffel eenige der byleggende een geneesmiddel te bedienen. Want
ſchepen met zich geſleept hebben, zoo het wort gehouden zeer dienſtigh te

dat wy Godt voor het verhoeden dezer zyn voor lammigheit, trekking van ze
zwarigheit, die door misbruik des dranks nuwen, en ongemakken door koude
veeltyts voorvalt, wel hartelyk te dan veroirzaekt. Men verhaelde my dat de
-

ken hadden.

ze beeſten op zommige plaetſen geen
Op den zo der maent voeren twee quaedt doen, dat my vremt voorquam.

'Toeree

ding tot
vertrek
ken.

ſchepen ter haven uit, blyvende op de Evenwel wort dat voor zekere waerheit Beſchry
reede ten anker, ook nogh een des daegs gemelt. Als deze gedrogten hunne eiers ving van
It onge
daer aen. Zy waren genoemt Carthago , zullen leggen, graven ze in het lant ee dierte.
't Gein, en Beverwyk. Hier mede nam ik nen diepen kuil, waer in zy die verber
de gelegenheit waer van een pakket brie gen. Daer broeienze zich zelf uit. Zoo
ven aen myne vrienden in het vaderlant dra dat geſchiet is, komt de Krokodil
af te vaerdigen. Middlerwylen wert de daer by, en ſpart den bek open. Alle
trom door de ſtadt geroert, en met uit die er in loopen ſlikt hy in. Die 'er voor
roepen het ſcheepsvolk aen boort ge by gaen, begeven zich aenſtontsnaer
preſt, met bedreiging dat al wie op den het water. Hier te lande zyn'er, die
gezetten tydt niet verſcheen, aen de ke eens zoo groot zyn als deze was, ja ook
ten geſlagen zou worden. Hier op haeſt grooter. Zy hebben geen tong. Als

te zich in de twee volgende dagen yder ze den bek openen ziet men een groot
om t'ſcheep te gaen, en daer gekomen gat als een hol, door het welk ze alles
zynde wert al het volk gemonſtert op kunnen inzwelgen. Als ze op het lant
den 23 der maent, en hier op ging men
den volgenden dagh onder zeil. Daer
quam ook een ſchip uit het vaderlantaen,
behoorende tot de kamer van Amſterdam.
Na dat de brieven afgehaelt waren, zeil
de men vervolgens voort naer Colombo.
Hier verſchenen twee Engelſche ſche
pen, die hunnen koers om de Weſt na
men. Nu overviel my de koorts weder

cenen zandigen of weeken grondt onder
zich hebben, loopen ze zoo ras dat ze
een menſch kunnen onderhalen.

Als de

gront ſteenagtigh is, niet, dewyl hun

pooten van onder te zacht zyn.

Zy

nemen de beeſten van het velt, zelf tot

buffels toe, ſomtyts wech. Eenige heb
ben zulke groote tanden, dat men uit
zinlykheit daer kruithoorntjes van maekt.

twee malen , nevens een uitnemend ſter Hun eiers zyn kleen, en niet grooter

ke afgangh, die telkens twee of drie et dan ganzeneiers , dogh wit van koleur:
mael nagt en dagh bleef duren , waer de manlykheit naer gelangh van het lyf
door ik zeer zwak bleef.
Krokodil
gevan
gen.

Op den eerſten Kersdagh was hier
een levendige Krokodil gevangen, hier
onder den naem van Kaeiman bekent. Hy
was zeſtien en een half voet langh , en
zes en een half dik.

Men wiſt zeker dat

niet groot, en voor aen als van een ge
ſpleten, aen welker onderſte gedeelte
iets als een tongetje uitſteekt. Men
droogdeze op myn verzock , en gaf ze
my mede op de reize. Men voegde daer
eenen der ballen by, zynde de ander in

hy op deze kuſt 32 perſonen verſlonden het openen vermiſt. Zy hebben ge
hadt, en men twyffelde niet of er waren droogt zynde eenen reuk van Muskus. Ik
meer menſchen van hem omgebracht. nam ook van hun een flesje met geſmol
ten VCt,
Yy z
De
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Deze beeſten worden gevangen met Commandeur Sloot met den zegen door

*::::: eenen grooten Haei-hoek, die vaft ge
ya: maekt wort aen eenen doorgefneden
der ro-ftrengh van zeilgaren van veertig of vyf
kodillen. tigh draden. Men gebruikt dit garen

't volk van ’t fchip, den Koningh van
Bantam, ontrent Jappaer gevangen was, Haligt.
een Haei met 45 jongen in 't lyf: wel- vangen,

ke geopent zynde alle de jongen daer

enkel om den hoek te beter vaſt te hech
ten in het lichaem van het beeſt. Want

uit quamen : zwemmende aenſtonts in
de tobben met water gevult, die daer
deze draden dun zynde zetten zich zoda toe gereedt gezet waren. De kleenſte
nigh tuſſchen zyn tanden, dat het den dezer jongen was als een gemeene ſchel
hoek niet kan afbyten, die dus inge viſch.
Ik bequam hier twee Kelder

zwolgen in de maegh vaſt raekt. Want fleſſen met verſcheide ſoorten van ge-Uitheem.
dierten in Spiritus, gefpikkelde Kroko- die die
keten, het zou 'er mede te werk gaen, dillen, jonge Leegwanen of Hagediſſen,"
deed men den hoek aen een ſterk tou of

of het een zwavelſtok was, en bryzelen Kameleons, Schorpioenen, Duizentbee

alles aen ſtukkep.

Zoo dat alle deze nen, een groene blinde ſlangh, en ande

draden dienen om het met den hock be

Manier .

re dieren: ook eenig zeegoet, dog van
dektelyk te verſchalken.
weinigh belang. Ik gingh zelf aen den
Op Ceilon en elders in Indie vint men waterkant om het een en 't ander op te

van hen deze dieren wel in groote tangen of vy zoeken, maer vond weinigh. Waerom
OII) te

brengen
in devy
wers.

vers. Om hier mede een ſchouſpel van ik verſcheide menſchen verder daer op
vermaek aen te rechten, is men dan well uitzond. Elk bragt al wat. Uit het
gewoon hen om hals te helpen: dat op gebragte zogt ik wat my behaegde, en
deze wyze toegaet. Men neemt eenen worp het overige wech. Want zy qua
darm, die zeer droogh is, en de lengte men met zoo veel ſteengewas, als 2 of
heeft van drie of vier voeten.

Dezen

3 mannen dragen konden, om dat zy

vult men met levendige kalk, en wind niet wiſten wat goedt of quaedt was:
hem om eenen kreng of doot hoen. Dit en ik was veel te zwak, om my met
aes in het water geworpen wort zeer hun derwaert te begeven. Men vint op Heilzame

gretigh van den Krokodil ingeflokt. dit eilant meenigte van planten en krui-kruiden.
Maer als het ontrent een etmael in zyn den, die voor groote geneesmiddelen ge
maegh gelegen heeft. ontdoet zich de houden worden: dogh die op te zame
darm, waer door de kalk zich door zy len is het werk van luiden, die zich des
ne ingewanden verſpreit, en hem als in verſtaen. Evenwel liet ik er eenige uit
vier en vlam zet, zoo dat hy dol van pyn het boſch halen, onder andere Hackemel
uit en in het water ſpringt tot dat hy den le, dat den naem heeft, als men in het
geeſt geeft.

bladt eenen keifteen rolt, en in den

Hoe ſterk deze beeſten zyn, blykt mont neemt, het den ſteen kan doen
Kracht
dezer

beeſten.

hier uit, dat meenigmael een Krokodil
op de eerſte wyze gevangen, en met
magt van volk op 't lant gehaelt, en
door middel van ſtokken omgekeert, na

verbryzelen. Zoo dat ook het drin
ken van het ſap uit de bladeren heil
zaem voor het graveel gehouden wort.
Het bladt gelykt naer dat van de Celle

dat men zynen buik opgeſneden, en de ry, dogh is wat donkerder groen. Ik
ingewanden daer uit gehaelt heeft, zich was van voornemen daer eenigen geeſt
eindelyk losgelaren zynde met groote uit te trekken, maer de tydt liet het niet
kracht heeft omgekeert, en nogh wel toe. Zoo dat ik my moſt te vrede hou

twintig of vyfentwintig chreden voort den met het medevoeren der gedroogde
eloopen is.
bladeren, nevens de uiterſte knopjes,
Men verhaelde my by deze gelegen die getrokken gelyk Teebladen de zelve
heit van het vangen dezes Krokodils dat kragt tot het verdryven van ſteen en gra
veertien jaren te voren ten tyde van den veel hebben.

LII,
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Inkomſten voor de Maetſchappye uit het eilant Ceilon. Be
ſchryving der ſtadt Gale. Meenigte van menſchen tot den
Chriſtelyken Godtsdienſt gebragt.
der Singalezen.
OvervloedtDragt
van Kaneelboomen.
Meenigte van Olifanten.
e

Y was hier, ik beken het, een Het derde voordeel komt uit het ver- lyvaten:
koopen der grove Madureeſche en Kor
groot velt geopent, om te
in de beſchryvinge van mandelſe Lywaten, die alle ongebleekt
dit beroemt eilant Ceilon, en te voldoen en ruw, zoo alſze van 't getou komen,
aen de nieuſgierigheit der lezeren, die met aengename winſt vertiert worden.

M#

geen

begerigh zyn om naeukeurige kenniſſe
Het vierde komt uit het verkoopen der Oiſans
tens
dezer geweſten te erlangen. Myn luſt olifanten, die gevangen worden in de
ook ſtrekte daer genoeg toe.

Maer ten landen van Columbo, Maturan, en

deele myne groote onpaſſelykheit, ten in het Koninckryk van Jaffnapatnam: op
deele ook de korte tydt, dien ik daer welke laetſte plaets deſe beeſten meeſtaen
maer zou hebben kunnen doorbrengen, de Golcondaeſche en andere Mooren
hebben my belet het lant in te trekken, met grootte voordeelen verkogt worden.
en kenniſſe te nemen van de

aenmerke

De olifanten, die in de landen van Co

lyke overblyfſelen der outheit, die men lumbo en Maturan gevangen worden,

my gezegt hadt dat daer te vinden waren. |plagten voorheen met veel moeite en Het ver
Evenwel heb ik uit geloofwaerdige lui- onkoſten door de ſchepen der Maet- voeren
den deſwegenbericht genoegh ontfangen. ſchappye buiten het eilant en naerJaffna- #
eeſten,

Maer dewyl ik my in het toeſtellen van patnam gevoert te worden. Maerſe
dit ganſche werk heb als eenen regel
voorgeſchreven niets teboek te ſlaen, dan
dat ik met myne eige oogen gezien en
zelf ondervonden heb, zal ik de aenmer
lykheden, die ik anders te melden had,
met ſtilzwygen voorbygaen; my verge

dert eenige jaren is er met zware moeite
een wegh door een dicht en woeſt boſch
van Negomb af, door het lant des Ko

nings van Kandie, tot Jaffnapatnam toe

gemaekt. Deze wegh beſlaet welvyftig
mylen. Dit werk is met grooten arbeit

noegende met den lezer ter loops iets te van de inlanderen, die in het gebiet der
Inkomſ
ten der

zeggen van de merkwaerdige inkomſten, Maetſchappye wonen, verricht zonder
die de Indiſche Maetſchappy in 't alge eenige noemenswaerdige onkoſten. Hier
door is te weeg gebragt dat nu die zwa
ſchappy. meen uit dit geweſt trekt.
Maet

Kaneel.

Deze beſtaen voornamelyk uit de in re beeſten met kleene koſten na Jaffna
zameling of het ſchellen der Kaneel, die patnam kunnen vervoert worden.
in geen andere lantſtreek zoo goet en
My is door luiden, die geloof verdie
deugtſaem als hier te vinden is. De Gou nen, en kenniſſe van zaken hebben, ver
verneur heeft maer te bevelen hoe veele haelt dat de Maetſchappy zoo veel oli
balen (elke bael hout 8o ponden) jaerlyx fanten krygen kan, als zy zelve begeert,
door de Chalins (dit is een volk, dat al moetende de zware jagten die aengeſtelt
van de heidenſche tyden af verplicht is
geweeſt de kaneel te ſchellen voor den
Lantheer, en dat voor een loon, die niet
noemens waerdig is) moeten gelevert
worden.

De tweede inkomſt ontſtaet uit de

worden om hen te vangen, worden uit
gevoert door inboorlingen van't lant,onder
het gezag eeniger Amptenaren der Maet

ſchappye. Indien my had mogen gebeu
ren zoodanigh een jagt by te woonen,

ik zou in geen gebreke blyven van die

Areecq. Areecq, waerin niemant buiten de Maet hier naeukeurigh te beſchryven met alle
ſchappy handel magh dryven : zoo dat hare omſtandigheden. Maer dit niet ge
alle de onderdanen der zelve gehouden ſchiet zynde zal ik daer niet in treden,
zyn hunne ingeoogſte Areeknoten in de en hier alleen aentekenen het geen my door
pakhuizen der Maetſchappye te brengen, ooggetuigen verhaalt is, dat ſomtyts in
en dat voor eenen geringen prys. Deze eene jagt in de Columbiſche landen wel
vrugt wort dan weder tot groot voordeel 16o en meer olifanten gevangen zyn. Hier
aen de handelaers, die hierom van Kor uit kan de lezer zelf wel oordeelen wat
mandel komen, omgezet: om nu niet werk daer aen vaſt moet zyn, eer zulk
te zeggen dat de Maetſchappy deze vrucht een jagt uitgevoert is, en wat het in
ſomtyts met haere eige ſchepen naer heeft een groot getal van zulke zware

Bengaleen Suratte verzend om verkogt te, en wilde beeſten te temmen, en hen van
worden.
genoegſaem voedſel te verzien.
-
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Hier kon men byvoegen het voordeel ontrent een kleen half uur op de wyze
trekt van dit eilant, eener ſterkte. Zy heeft eenige goede

dat de

*.

parelviſ of de landen die daer onder hooren, uit
fchery.

ſtraten van aerde, ten deele met grasbc

de parelviſſchery: het zy die gehouden groeit. Veel fracie huizen Zyner, on-Ha,
wortte Tutucoryn, leggende op de Kuſt der andere dat van den Commandeur, dat #
van Maduree: het zy in de bogt van groot en met brave vertrekken verzien man

Arippo, onder het gebiet van Mannaer. is. Het ſtaet op een hoogte ofzantheu-deurs
Maer hier is zoo veel ſtaets niet op te vel, tegen over het magazyn der Maet-Magazin.
maken, omdat de voordelen alle jaren ſchappye, dat zeer groot is. Maer de

niet even groot zyn. Evenwel als er op zydmuren van binnen aen den waterkant
eene dezer twee plaetſen een viſſchery ſtaende vond ik vochtigh en uitgeſlagen,
aengerecht wort, trekt de Algemeene en het houte bovenwerk meeſt vergaen,

Maetſchappy nogh al een winſt, die niet of opgegeten door de witte mieren, die
heel te verwerpen is. Onder my beruſten daer in groote meenigte zyn. De op
goede ſtukken, waer uit ik een nette be gang van het zelve komt binnende ſtadts

ſchryving dezer parelvangſt zou kunnen poort. Het eene einde des zelfs wort
geven. Maer dezelve reden, die my voor de Kerk gebruikt des morgens voor
doet zwygen van andere dingen, die van de Hollanders, en na den middagh voor
my niet gezien zyn, wederhout my ook de Singalezen. Buiten ziet men veele
hier, niet gezint myn boek te vergroo tuinen met Klapperboomen bezet, en
ten uit berichten van anderen, of uit de vint'er veele wegen, die vermakelyk om
verhalingen der aentekeningen, by andere te bewandelen zyn. Het gebergte ten
ſchryvers geſtelt. Alleen zal ik hier by Qoſtºn leggende is vol boſch, waer heen
voegen dat het voordeel der Maetſchap men bequamelyk langs de ftrant om de
Pye ontrent deze Viſſchery voornamelyk haven kan gaen. Daer in onthouden
voortkomt uit de zoogenaemde Steengel- zich veele Steenbokjes, ook Hazen, en

-

.

# den. Want elke parelduiker, zoo veel veelerhande gevogelte. Wilt wort'er

#" als er op een vaertuigh zyn, heeft eenen zelden te koop gebracht. Andere eetba Eetw1.
ſteen, waer mede hy zich naer den gront re waren bekomt men bykans voor zulk
begeeft. Naer de grootte nu der vaer-eenen prys als te Kochin, uitgezeit de
tuigen heeft elk veel of weinigh duikers. boter, die dier en ſlecht is. Viſch ge

º

IČí).

De grootſte hebben er niet boven de 16|noegh, maer niet in zulk eenen over
of twintigh: de kleenſte zes of agt. Als
deze viſſchery nu volkomen is, dat is,
beftaet in 4jo vaertuigen , zyn de in
komſten al van eenige waerde.

Parru
Was.

vloedt als te Kochin. Als men hier een
ſchip in 't gezicht heeft, wort de vlagh
opgehaelt, die anders noit wacit. Zy
ítact op een klip aen den zeekant, daer
De Parruwas, menſchen, die den cen gebou is gezet waer in men langs
Roomſchen godtsdienſt oefenen, beta verſcheide trappen opgaet. Hier wort
len voor elken ſteen zeven: de heidenen altoos cenige wacht gehouden.
negen en een halven: en de Moren ne De munt op dit eilant beſtaet in Koper. Munt.
vens alle die van den Mahometacnſchen De grootfte foort van gelt heeft de waer
godtsdienſt zyn, twaelf ryxdalers. Welk de van een dubbeltje, en maekt uit vyf
gebruik al van de Portugeefche tyden af Tamma-Kasjes. Dan heeft men een pen

ingevoert nu nogh by de Maetſchappye ning, die de waerde van eenen ſtuiver
onderhouden wort.
heeft, dat is 2, Tamma-Kasjes. De derde
Nu ga ik over tot de beſchryvinge ſoort is een Tamma- Kasje. De vierde een
Beſchry- der ſtadt Gale. Zy is uit den aert ſterk, half de vyfde is een duit, en heeft dezel
*::::: als zynde aen de meeſte waterkanten ve benaminge. De zeſte een penning. Alle
#" met klippen en banken bezet : zoodat deze munten worden in het algemeen boe
zonder lootſen in de haven niet te komen ſeroecke genaemt. Voor de reſt is het al
is, die half maens ten Ooſten der ſtadt Hollantſch gelt, wat 'er gaet.
legt , rondom wel verzien van kanon.
In deze ſtadt zyn verſcheideſcholen om scholen,

De ſtadt heeft goede muren, en brave de Singelezen, die Chriſtenſch geworden
borſtweringen ten deele van louteren ſteen zyn, te onderWyzen, en in den godts

op de rotſen gebout, ook bequame bol-dienſt op te queken. Hier toe zyn byzon
werken met verſcheide vaſte punten, dere ſchoolmeeſters, door de predikanten

genaemt de Zon, de Maen, de Star, bequaem gemaekt tot iº.

Waer tuſſchen de ſtadts poort komt. Dan |Deze houden zich op alle buitenpoſten,
Punten volgen de andere punten, de Matroze-|wordende alle zes maenden door de Die
der bol- Punt , Utrecht , de Vlaggeklip, Venus, naers des Goddelyken woordts befocht.
verken. Mars, en Eolus. Daer is maer gene poort | Door dit middel zyn 'er veelen tot het

agt de Ooflzyde; die de waterpoort ge-Chrifielyk geloof overgebragt.
‘‘N 9t. Het begrip der fladt De kleeding der Singelê en, die halfkleeding
in de rootte binnen om deh wal (want zwart zyn, is niet anders dan een witte"

Van buiten kan men niet omgaen) beſlaet linnendoek om het ondcrlyf geflingert º
han
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hangende tot op de knien, zoodat het o worden verkogt naer dat ze groot zyn,
verige des lichaems naekt is. De vrouwen geldende de voornaemſte wel zooo Ryx
binden een kleedt, dat wat langer is, om dalers, de kleener naer gelangh. Ook

het lyf hangende even als een rok. Dit wort hun jongkheit of ouderdom in agt
dragenze van verſcheide kleuren, elke naer
hare zinlykheit. Zy noemen het Saraſe.

genomen.

Het bovenſte hier van komt als een kort

zegt is, de Kaneelboomen uit, die hier

Onder de Gewaſſen munten, als ge- Gewaſſen,

linne borſtrokje onder los hangende ge in groote meenigte gevonden worden. De
naemt 'Tjolie. De aenzienlyxte dragen oli der zelve, die uit de bloem komt,
'er zulke twee, waer van het bovenſte wort dik als een pap en tot een half broot

baedjoe genaemt wort, en meeſt met kant je gemaekt. Zy is wit als kaersſmeer,
bezet is.

Als ze ter Kerke of anders uit die daer ook wel van bereit wort.

Gee

gaen, trekkenze witte kouſen en gebor nen reuk heeft zy. Zy wort voor een
In huis hebben ze goedt middel tot de Ambeien gehouden.
bloote voeten, gaende op houte ingeleide De Heer Fiskael Mode daer een geſchenk

duurde muilen aen.

voetplankjes voor met een verheven knop van gekregen hebbende had de goetheit
je, dat ze tuſſchen den grootſten en twee van my daer van mede te deelen.
Men hout dit eilant Ceilon, by ande- Gelegen
den teen weten te vatten, om er dus op
heit van
te kunnen gaen. Voor en achter legt ren ook genaemt Ceilan, ook wel Ceylan » Ceilon.
een houten blokje twee vingers breet en by de inwoners Lankaron en Tenariſim,
hoogh. Deze plankjes noemenze 'Tſe voor het oude Taprobana. Het is groot,
rie-poe. Het hooft is bloot, 't haer agter en byna rondt, vruchtbaer uittermaten.
als een tuit omgeſlingert en vaſt geſteken. Het legt in het Zuidweſter deel van Ooſt
Om den hals hebben ze een kleene goude indie, in 't Noorderdeel der Indiſche zee,
keten, waer aen een bootje of ander ju ten Z. O. en niet verre van de kuſt van

weel hangt, dat op de borſt komt. Daer Kormandel, aen de golf of zeeboezem
over hangt een grooter keten, die tot op van Bengale. Het heeft zeven verſchei
het onderkleet afhangt. Over de ſlinker de Koningkryken , waer van Kandea of

ſchouder hangt een Tooke of witte floerſe Kandy het voornaemſte is. De voor
doek of wel van andere ſtoffe en koleur, naemſte ſteden zyn Kandy, Colombo,
naer yders verkiezing, met goutdraet Punta Gale, Zegombo, Jaffnapatnam en
doorwerkt, die voor tot ontrent de knie

Baticalo.

De eerſte dagh des jaers 17o6 gerezen Begroe
komt, dogh agter kort is. Aen het wit
lytje komen de mouwen tot by de hant, zynde begaf ik my naer den Heer Com Nieujaer.
daer ze goude of andere armringen aen mandeur, om den plicht eener Nieujaer
hebben als aengewezen wort door het ge wenſch af te leggen, gevolgt van ander
tal 192. De gemeene vrouwen gaen veel gezelſchap, dat om de zelve reden daer
met eenen langen doek om het lyf, en een quam. Wy werden wel ontfangen en
borſtrokje: eenige ook met den doek om voor onze beleeftheit bedankt.
't onderlyf alleen, en voor de reſt nackt Den 3 der maent zagen we een ſchip
cven als de mannen. Onder de voornaem aenkomen, en den volgenden dagh nogh
ſte zyn veele Metſetſe, die goedt Hol twee andere, waer van het eene op de
lantſch ſpreken.
reede ankerde. Hier mede quamen ook
Olifan
tCIl.

Men ziet op dit eilant een groote mee brieven van den Gouverneur te Colombo
nigte van Olifanten, die zich ontrent 2o met laſt, dat ons ſchip alleen zou hebben
uren van hier onthouden, wordende daer te vertrekken, hebbende wy te voren al
van op eene jagt 1oo ja wel 1 yo en zoo beſluit genomen van naer Batavie te zeilen

gevangen in een korael of fuik, welker in gezelſchap van de twee ſchepen hier #
vleugels zich meer dan drie uren verre aengekomen. ,,Wy maekten ons dan den #
uitſpreiden.
Hier dryvenze deze beeſten| 5 der maent hier toe gereedt, namen naer Bata
naer toe. Dit jagen geſchiedt gemeen- afſcheit van den Commandeur, die my vie.

lyk om de drie jaren eens, doende de nevens den ſchipper de Haen, en onzen
Maetſchappy grooten handel met het ver-boekhouder des avonts ter maeltydt ont
zenden dezer beeſten naer de kuſt van |haelde, en van alle andere vrienden, die
Kormandel, Suratte, en elders. Zy'my vrientſchap bewezen hadden.

LIII.
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LIII.
Vertrek van Gale.

baer.

H o o f T S T U K.

Het eilant Engano.

De Straet Sunda.

Bantam.

De kuſt van Zilla
Kom/h te Batavie.

Beleefheit van den Generael van Indie.
P den zeſten der maent January

weſten begon te waejen.

Want wy

begafik my des morgens ten 6 u waren bekommert dat wy door ſtilte
ren aen boört. De Fiskael quam en ongunſtigh weder ligtelyk langh
'er ook om het volk te monſteren; waér zouden kunnen zwerven, nochte ee
op wy ons anker lichtten, en ontrent het nige vafle giftinge maken. Wy hiel

vertrek vroegſchaffen van den Kok op de buiten den den koers al Zuidooſt ten Ooſten.
van Gale reede geraekten met eenen goeden N. N. Den 5 hadden wy nogh al goeden wint,
Weſten wint. Toen keerde de Fiskael en vonden ons op 4 gr. 23. min. Het
met de andere vrienden, die met hem ge weder veranderde kort daeraen, en wy
komen waren, weder aen lant, en wy dus zwervende konden nogh al geen lant
vervolgden onzen wegh. Wynamen bemerken. Wy hielden den wegh al Z.
onzcn koers Z. en daer na Z. ten Ooften Ooſt aen. Kort daer aen kregen wy by
aen, gaende naer wenſch voort. Des nagt harde valwinden en zwaren regen,
nagts keerde de wint, en het wert ſtil. hoedanige buien mengemeenlyk verneemt
Wy worpen het loot uit, maer vonden ontrent de weftkuft in de quade Mu/or,
geenen gront. Des anderen daegs na den zoo als hier het winterſaizoen genoemt
middag verloren wy het eilant Ceilon uit wort. Hierom moſt men telkens zeil min
het gezicht. Wy namen den koers al deren. Nu hiclden wy O. Z. O. enten
Zuitooſt ten Ooſten, in zeer veran Ooſten aen met kleen zeil, omdat wy ver
deryk weder, ſtilte, regen, wint, moeden hadden van onder den wal te zyn.
ſtorm en beroerde lucht, zoo dat wy Les hielden wy al Ooft aen om den wal
fomtyts de braem- en marszeilen moften in 't gezicht te loopen. Hierop kregen
de hoogte of Zuiderbreette van 4 gr.
innemen. Des nagts na den 13 der maent
zagen wy by licht weder de Noortſtar .
38 min. de lengte van 127 gr. 25 min. ver
zeer laeg aen de kimmen, die men anders ſcheide dagen dus geſlingert door de ver

hier, als men de Linie nadert, zelden andering van wint en weder kregen wy
ziet, noit, altydt by onſtuimigh weder. 'den, 1 i der maent eenen Z. weſten wint,

Op den 18 den wint Noortweitten Weſ-|die luſtigh doorwoei. Op den middagh
ten hebbende hielden wy den koers Z. O. bevonden wy de hoogte van 5 gr. 3 min.
ten Ooſten, wanneer wy ten 5 uren giſ-ſlatende het by den koers van O. Z. Ooſt

ten dat wy de Linie • Equinocitael door|nogh heen loopen met donker weder en
waren, krygende hier de Zuider breetteregen. Wy worpen des nagts het loot,

of Pools hoogte, wordende die bevonden maer vonden geenen gront. Den voor- Meeu
o gr. 31. min. de lengte 124 gr. 32 min. |leden dagh hadden we een Starmeeutje , wen, een
Den 19 was de wint Weſt Zuidweſt, en en twee witte meeutjes gezien, dat de zee- .."

de koers Z. O. ten Zuiden, zynde de luiden nemen voor een teken van lant, jº.
Zuiderbreette o gr. 38 min. Den zodat naby is. Want deze vogels begeven
waren wy op 1 gr. 45 min. Des mor-|zich noit verre in zee. Des daegs daer aen
gens met eenen Weſten en Noortwef-vernamen wy weder zulk een Mecutje.
ten wint met ſtyve koelte kregen wy de Wy leiden het des nagts Z. Weſt aen, en
hoogte van 2 gr. 8 min. zeilende Z. O. lieten het ſchip met weinig zeil dryven:
ten Ooſten aen met ſchoon weder, dat totdat wy na verſcheide buien van regen
den volgenden dagh bleef duren. Echter en harden wint, en ongeſtadige koelte ,
veranderde het weder, zoo dat wy met onzen koers dan dus dan zoo nemende,
veel tobbens de maent van January ten ein naer gelegenheit van zaken, eindelyk het Heteilant
dc bragten.
eilant Engano ontdekten, leggende in 't "ë"

Met het begin der volgende maent Zuidweſten, zeven of agt mylen van ons,
keerde het ſchoon weder tot ons, waer en daer nevens de bergen der valie kult ,
door wy veeltyts ſtilte kregen en groote of 't hooge lant van Zillabaer ten
warmte, daer uit ontftaen, die ons zoo Noortooften

van

ons.

Tufichcn.

Wel by nacht als by dagh hinderde. Maer welke beide wy voortzeilden, wel ver

de wint den 4 draeiende, en het weder heugt zynde in het lant te zien, daer wy
beroert opkomende, gaf ons hope van zeer naer verlangt hadden. Wy hielden
veranderingh, die wy ook met blytfchap nu Ooft Zuidooft aen, hebbende weder
VCrnamen, toen de wint uit den Zuid

ongeſtadigen wint en regen. Wy m.
CIl

R

Keizers
eilant.

E

I

Z

E
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N.

den koers van 't Zuidooſten tot het Ooſ

tot eene der naeſte plaetſen in te loopen,

ten, en daer na Ooſt en Ooſt ten Noor
den. Wy waren nu naer giſſing 7 of 8
mylen van het lant van de Weſtkuſt. Wy
worpen hier het loot, maer hadden op
8o vademen geenen gront. Den 16 der
maent zagen wy het hooge lant in het
Noortooſten ontrent 5 mylen buiten den
wal, en bevonden op den middagh de
hoogte van 6 gr. 15 min. Toen ver

om den tydt van den goeden AMouſſon, of
voorſpoedigen lantwint, af te wachten.

Deze Straet Sunda, of het begin der
behoude Paſſagie, wort gerekent ontrent
anderhalf myl breet te zyn , zynde van
daer in de lengte tot Batavie 36 of 38
myl. Zy is een doorvaert of engte der
Indiſche zee in het zuiderdeel van Ooſt

indie, tuſſchen de Zuidooſtkuſt van het
toonde zich het Keizers eilant O. N. O. eilant Sumatra, en de Weſtkuſt des ei

half Ooſt 6 of 7 myl van den vlakken lants Java, waer by de ſtadt Bantam ge
hoek. Wv ſtierden nu Ooſt aen met legen is. Een weinigh innewaert geko- De Straet
ſchoon

"E: nemende voor den avont

de wint zoodanigh toe, dat wy naer on
De
Straetzen
wenſch op de Straet Sunda aenzeil
Sunda.
den. Hier zagen wy verſcheide ſtukken
houts, waer op eenige vogels zaten, on
trent het ſchip heen dryven. Onze koers

men tekende ik het gezicht daer van, Sunda af

leggende het Prinſeneilant ten Noorden g“k".
van Java, en het eilant Java in 't Zuiden:
waer voor zich een groote ſtreek heen
een ander lager eilant vertoont, genaemt

het Nieu Eilant. Deze afbeelding wort

was nu Ooſt ten Zuiden aen, en voort gezien op No. 193, daer het Prinſenei

varende bevonden wy ons den 17 der lant aengewezen wort met de letter A :
maent met het begin van den morgen Java met B: het Nieu Eilant met C. Dit

ſtont heel buiten onze verwachtinge, inkomen wort genoemt de behoude Paſſa
Prinſen
eilant.

dewyl de lucht zeer betrokken was, maer gte, om dat men daer in maer weinigh
een vierde deel van een uur van het Prin

voortgevaren zynde ankergront heeft op

ſeneilant af. De ſchipper was de eerſte 3o of 4o vademen waters; zynde met

die dat bemerkte, en geen kleene ont het inkomen aen d'andere zyde ten Noor
ſtelteniſſe hier over gevoelde, dewyl het den van 't Prinſeneilant geen ankergront,
om het ſchip gewedt was, dat ligtelyk daer het veel wyder is. Met den onder
verloren zou geweeſt zyn, indien de dag gangh der Zon wendden wy het O. Nu

Twee of

Ooſt omtrent drie vierde deelen van een

drie uitkykers waren, als men gewoon is,
gelaſt hier op te paſſen: Maer zy hadden
door onagtſaemheit dit verzuimt, en wer
den daerom hier over voor den maſt ge
ſtraft. Wy leiden het aenſtonts ten N.

myl van den wal, hebbende den wint N.

zich niet geopenbaert hadt.

Weſtelyk met weinigh koelte en tegen
ſtroom. Des nachts hadden wy weder
veranderlyke winden, daer na ſtilte, en
regen. Wy ſukkelden dus ook de vol

weſten en Noortweſt ten Weſten, en gende dagen, geſlingert door ſtorm en

bevonden door peilen den hoek Ooſt ten onweder: tot dat wy den vierden hoek
Noorden drie mylen van ons te hebben. in 't Noortooſten ontrent twee mylen van
Op de laetſte peilingh gegiſt Ooſt half den wal Krackatouw genaemt kregen.
Zuid 8 en een half myl waren wy door Hier quamen verſcheide viſſchers met
den ſterken ſtroom om de Zuidweſt ge hunne vaertuigen van 't lant: zoo dat wy
dreven 7 en een half myl: niet tegen de ſloep uitzonden om eenige ververſchin
ſtaende dat wy den ganſchen nacht eenen ge van hun te bekomen. Eenigen na- viſſchers
doorgaenden goeden Weſtelyken wint ge derden ons van zelfs en quamenaenboort, aenboort,
hadt hadden, hoewel de # ſomtyts verziende ons van Pampes, een ſoort van
onſtuimigh en betrokken was. Wy be viſchjes als botjes, en van Masbanker,
ſloten hier op zonder toeven den koers een kleener en ſmaller ſoort, maer ſleg
naer de veilige ſtreek of behoude Paſſagie te ter. ,,Zy veilden ons ook lantvruchten, Lant

vervolgen, dewyl wy nogh Zuidweſt be als Klappers, Pompelmoeſen, Pieſang, vruchten.
houden

konden voortraken.

ten eerſte in 't werk geſtelt.

Dit wert Kaffers, een vrugt ront en roodt van ko- De vrucht
Dus ſtier leur als een zeekaſtanje, dogh kleener Kaffer.

den wy Z. Zuitooſt aen, om boven het

en rondom met

ſtekels bezet.

Deze

rif van den Weſthoek te komen, gaende Kaffers zitten aen groote troſſen in mee
dus voort van het Z. Zuitooſten tot het

nigte te ſamen, dogh elk heeft een by

O. en O. Noortooſten , waer door wy zonder ſteeltje. Van binnen is een groo
twee uren na den middagh binnen den te ſteen, die als een pruim omzet is. De
eerſten hoek van Java quamen, daer de |ſmaek tuſſchen zuur en zoet is niet te ver

diepte bevonden wert te zyn 42 vademen|werpen. Ook bragten zy frute lanſe me
grof zantgront met ſchulpjes en kleene de ront, van koleur geel en ros, d'abri

keiſteentjes. Tot ons geluk bleef de brave koosjes niet ongelyk. Deze hangen als
koelte duren. Anders waren wy zeker- een tros druiven aen een. Hier nevens
lyk voorbygedreven, waer door de reize waren ook jonge Areek en Betelsblade

ligt 3 maenden veragtert zou geweeſt zyn: ren, waer van wy in de beſchryvinge van
omdat men zou genootzackt zyn geweeſt ,

ba, afzonderlyk zullen ſpreken.
Z

Op

T--"
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Op den 19 der maent hadden wy ver nen zwaren ſtorm en ſlagregen.
anderlyke winden.
Wy liepen N. N. Op den 22 der maent bragt ik twee Gezich
Weſt, en lichtten het anker, zeilende gezichten op het papier, waer van het eerſte en afge
Noort ten Ooſten en N. Noortooſt aen. ter regter zyde verbeelt is op No.

.*

Maer wy waren genootzackt door de ver waer in al wat genaemt is met letteren
anderlyke winden, en ſtilte, en tegen wort aengewezen. Dus betekent D het
ſtroom voor den middagh te ankeren op eilant Dwars in den wegh: E het eilant
2o vademen waters. Maer kort daer aen Selebeſe: F een gedeelte van het vaſte lant

lichtten wy het anker weder, ftierende by der binnenwettkuſt, namelyk den noord
den wint om de N. Noortooft en Noort hoek. In de tweede

ooſt ten Noorden.

ºft. No.

19ſ

Dus raekten wy op toont de letter G den hoek van Bantam:

den middagh weder voor het Tuianker H de kuſt Java: I het Brabants hoedtje,
op 19 vademen gronts met ſchoon weder. Zynde een ronde rots
of klip met geboomte
Na den middagh zeilden wy voort met bezet. Op dezelve wyze ziet men ook
wat gunſtiger wint , maer niet langh alle de bergen en eilanden vol geboomte;
daer na al weder ten anker, hebben dat een zeer aengenaem gezicht geeft. Nu
de

den hoek van Bantam N. O. ten

Noorden anderhalf myl van ons.

hadden wy den hoek van Bantam ten N.

Des Ooſten, en het Toppers of Brabantshoedt

nagts was de wint veclerhande en meeſt je ten N. N. Ooſten ontrent 1; myl van
met regen vermengt. Des morgens gin ons. , Ontrent den middagh zagen wy
gen wy weder onder zeil, nemende den een ſchip komende van Batavie, ook een

koers N. en N. ten Ooſten, rakende boot der Maetſchappye, en na 3 uren be
door de diepten van 19 tot 22 en 23 va- vonden wy dat het een groote fluit was,

demen waters. Voor den middaghan-geſchikt naer het vaderlant. Zoo als wy
kerden wy weder door ongunſtigen wint, zyn vlag zagen, toonden wy ook de onze,
en zagen veele eilanden meeſt al in hooge en zonden een ſloep uit om te hooren dat
bergen beſtaende. Na den middagh kre we gaerne weten wilden. De ſloep we
gen wy den wint uit den Zuit weſten, en derkeerende had twee ftierluiden in, die
gingen onder zeil, hebbende met den on na weinightydts weder vertrokken. On
dergangh der Zonne den hoek van Ban dertuffchen quam ook (gelyk gemeenlyk
tam N. O. ten Noorden 2 mylen naer op deze ſtreek geſchiedt, om de ſchepen
giffinge van den walaf Weingh in den waer te nemen, en daer van bericht te
avont leiden wy het ten anker op 27 va brengen) een boot der Maetſchappye,waer
demen waters, dewyl wy by nacht uit van de Stierman aen onzen ſchipper eenen
vreeze voor de eilanden niet durfden brief toonde, waer by door de regering
voortzeilen. Want wy hoorden ook van Batavie de boekhouder van ons ſchip
donderſlagen, en zagen weérlicht, en belaſt wert met de brieven der Maetſchap
wederzyts aen den wal eenige vieren.Den pye aenſtonts met deze boot af te komen

21 der maent hadden wy den wint nogh

om die over te leveren.

Dit zonder toe

al tegen uit den Noortooſten, ook har ven geſchiedt zynde, gingen wy voort

den tegenſtroom , zoo dat wy geankert onder zeil, dewyl de wint uit den Weſten
bleven leggen. Dezen morgen quam van begon te waejen, en de ſtroom ons voor
de kuſt Java een vaertuigh, waer van het deligh was. Nu hadden wy den hoek

volk ons weder vrugten als de vorige, en van Bantam O. ten Zuiden, en het Top
weinige kleene magere hoenders te koop pershoedtje W. Z. Weft, rakende door
bragt. Nu hadden wy den hoek van de diepte van 32 vademen waters. On
Bantam Noortooſt, en het Eilant, ge trent een uur voor middernagt leiden wy
Het eilant naemt Toppers hoedtje Noortooſt ten het door ſtilte ten anker op 16 vademen

Toppers Noorden anderhalf myl van ons, voor waters met regenagtigh weder, zynde nu
hoedje zoo veel wy giſſen konden. De wint na den hoek van Bantam voorby, en der
den middagh een weinigh uit den Zuit halven, gelykmen gemeenlyk rekent, ag
weſten waejende, gingen wy weder on tien uren van Batavie. Wy gingen den
der zeil, hebbende den ftroom te baet, 23 met het aenbreken van den dagh onder
houdende den koers N. O. ten Noor zeil met eenen Weſt N.

Weſten wint,

den. Met den ondergangh der Zonne die flyf doorwoei. Hier zagen wy *Inham
Hoek van hadden wy den hoek van Karackatouw N. inham van Bantam, die zich wydt heen van Ban

#fka. N. Ooft anderhalf myl van ons , gelyk ſtrekt. Hier voor of hier nevens legt Pon. #g.

"

het eilant Toppers hoedje ontrent 2

myl.

Pajong, of het lang Eilant, dat men in#"

Met den avont zagen wy vyf of zes het varen ter regterzyde laet leggen. Nu #we
Vieren aen den vaſten wal, ook veel weer hadden wy ook den blaauwenbergh in .
ligt. Twee uren voor middernagt wert het gezicht. In de verbeelding van 196 *:::::.
het weder ſtil : waerom wy het ten an wyft de letter K. Pon. Panjang: L den .

ker leiden op 27 vademen tuſſchen het blaauwenbergh, die zeer hoogh is: Mken.
cilant Dwarf in den wegh , en het Bra den inham van Bantam: N denhoek van
kant hoedje , krygende kort hier op ee-Bantam. Wy voeren ook voorby de ftadt,
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waer van men eenigſzins de grootſte ge-jik my begaf. Ik bevond den wegh bui
bouwen kon bemerken.

Baby.

Hier had-ten de ſtadt zeer luſtigh en aengenaem,
den wy Baby. N. N. Weſt 1, myl naer van beide de kanten beplant met geboomte,
iſſingh van ons, zeilende met eenen N. en langs den zelven veele fraeie hofſteden.

#

en Z. Weſten wint O. N. Ooſt, Een goedt half uur gereden hebbende
en O. ten Zuiden aen op 1o, 12, en 15 | quam ik aen de luſtplaets, daer ik, #Beroe

vademen waters. Wy hadden het gezicht hebbende aengegeven, door zyn Edelheit egroe
veler eilanden: en door ſtilte gedwongen beleefdelyk binnen, en ter tafel op het mid- #
dikwyls het anker uit te werpen naderden dagmael genoodigt wert. Want ik vond van India,
eindelyk op den 24 der maent de ſtadt Ba dezen Heer met eenigh gezelſchap van
tavie. Dus verre gevordert zynde quam Heeren en Juffrouwen ter tafel gezeten.
de Commandeur Broeug met zynvaertuigh Wel onthaelt vertrokken wy nadenmiddag

aen ons ſchip met gewenſchte tyding voor weder van daer, en nam door de gunſt zyner
my, te weten dat zyn Edelheit de Gou Edelheit myn verblyf in zyn hof binnen het Herber
verneur Joan van Hoorn my verwachtte, Kaſteel. Hier gaf hy my een pakket met ging des
als zynde van mynen togt onderregt door brieven over, onder welke ook een was#"
in het
voorſchryven van den Edelen Grootagt van den Heer Burgermeeſter Witſen, ge-Kaſteel
bare Heere Nikolaes Witſen, Burger dagtekent den eerſten Mei des jaers 17oy. van Bata:
-

meeſter der ſtadt Amſterdam. Hy verzogt My wert na het avontmael een vertrek vie:
Afhaling

my derhalven dat ik in zyn vaertuigh zou tot myn gemak aengewezen: waer naer
des
Schryvers overkomen. Ik toefde op dit verzoek ik zeer verlangt had. Want ik was zoo
uit het
niet lang, ſtak met hem af, en quam ten zeer vermoeit , dat ik naeulyx ſtaen

ſchip.
Komſt te

Batavie.

tien uren te Batavie aen.

Hier verſtondt

kon, hebbende al twee of drie dagen te
ik dat de Gouverneur naer buiten gereden voren zekere ſoort van zugt onder aen
was om den dagh op zyne luſtplaets door beide de beenen gekregen, waer van
te brengen, en nam voort een beſluit tot ik veel ongemak gevoelde, dat nu nogh
derwaerts heen te trekken. Hier toe boot veel grooter was, om dat ik my dezen
my de Heer Geerlagh, opperkoopman dagh zeer vermoeit hadt.
van het Kaſteel, zyn koets aen, waer in

LIV.

H. o o F T s T U K.

Zwaer ongemak des Schryvers. Bezoek gegeven aen den oud
Gouverneur en andere Heeren. Zuitlanders. Zware ſtraffe.
Vremde vruchten. Toneelſpelen der Chineſen. Lanthuis
van den Directeur Generael.
kinge gaf. Myn gezontheit dus aenwaſ
M#YN ongemak nam zoo zeer toe diſche
vruchten op doek af te ſchilderen, Indiſche
ik gedwongen wiert myn ſende hielt ik my bezigh met eenige In

-kamer te houden.

Waerom de

heer Brouwer, Opperſte Heelmeeſter om
den tydtſterker
te vermakelyker
te doen
#
zyn.myAllengs
geworden gingh
ik Begroevan het Kaſteel, en Adminiſtrateur van
het Medicinael pakhuis der Maetſchap de ſtadt in, om mynen plicht te gaen af- tingdes
pye, door laſt zyner Edelheit naer my leggen by den Heer Mr. Willem van ouden
quam zien. Dees de quael onderzogt Outshoorn, onlangs geweeſt Gouverneur #

e

hebbende gaf my hope van daer af te
zullen zyn na verloop van vyf of zes da
gen: en hy queet zich hier in zoo wel
dat ik met het begin van Maert myn ka
mer begon te verlaten, en by zyne Edel

Generael van Indie, die my met groote"
minzaemheit en beleeftheit ontſingh. Hy

was een man meer dan zeventigh jaren
out, maer zoo fris en vaſt van geſtalte
des lichaems, dat ik my deswegen niet
heit ter maeltydt te gaen. Sedert de genoegh konde verwonderen. Want dit
ziekte, die my binnen Gamron was aenge wigtigh ampt had hy dertien volle jaren
komen, hadt ik tot dezen tydt toe geenen bekleedt. Nu leefde hy in eenen ampte
ſmaek in wyn of bier kunnen krygen, be loozen ſtaet, hebbende zich van alle ſtaet
helpende my derhalven geſtadigh met wa zorgen ontſlagen, om het overige van
ter en ſomtyts een weinigh brandewyns. zyn leven geruſt door te brengen. Ik

Maer nu begon (dat een goedt teken was) had met dezen heer veel geſprek, en o
de luſt weder te keeren. Waer toe niet verladen van beleeftheit ſcheidde ik tegens

weinigh holpen de velerhande verver- den avont van hem af, nadat hy my ver
ſchingen, die men my tot myne
hadt hem dikwyls te willen komen

verker

Zz 2

zien,
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zien, niet ongenegen om eenige vrem kunnen ze niet verre toereiken: zoo dat
digheden die ik met my gebragt hadt, te ze veele pylen moeten ſpillen.
beſchouwen,en my daer over te hooren re
Terwyl ik my met deze vremdigheden
deneren. Hier na beſteedde ik voorname ophielt, wert'er een zware ſtraf gepleegt Strafple
lyk den tydt aen het begroeten van den aen drie perſonen, waer van d'een cen gºgh
Direćteur Generael van Ricbceck, den Velt Maleier, en de andere Chineſen waren.
overſten de Wilde, en andere Raden van Want zy werden eerſt met gloeiende tan
Indie, die ik nogh tien in getal vont , gen genepen, en toen gerabraekt.
ook den eerften Sekretaris Garfin, wor
Hier na zond de oud Gouverneur my Bezoek
dende van yder beleefdelyk ontfangen, zyn karos om by hem in zynen luſthof,#
voor al van mynen ouden vrient Jacobus weinigh buiten de ſtadt gelegen, waerond
Hoogkamer, voor dezen Gezant van het toe hy my den vorigen dag verzogt hadt, General
Hof van Batavie aen den Koningh van het middagmael te komen houden: om
Perſie, en nu Vicepreſident onder de Ra by die gelegenheit eenige uren door te
den van Juſtitie. Dewyl dit de eenigſte brengen met het bezichtigen myner afte
kennis was, die ik hier vont, vernieuden keningen van het Perfilche Ryk, waer
wy met veel genoegen onze oude vrient mede de dagh tot zyn groot genoegen
{chap.
wert doorgebragt. De avont gekomen
Eenige dagen hier aen den heer de Roy, zynde reedt ik weder van daer naer Bata

Major van het Kaſteel, bezoekende zagh vie. Van waer het Galjoot de Hazenoot
ik daer vier mannen, die met het ſchip de den 3o der maent naer het vaderlant trok,

Geelvink in het laetſte des voorledenjaers alleen om de brieven der Maetſchappye
met gewelt, naer men voorgaf, van het over te voeren. By welke gelegenheit ik
Zuidlan- Zuidlant waren afgehaelt , nevens twee ook brieven aen myne vrienden af
der*
of drie vrouwen, die weder vry gegeven Zond.
waren. De mansperſonen zes in getal
Ondertuffchen was ik al voortgegaen Afrhilde
werden naer Batavie gevoert, van waer met het afſchilderen van verſcheide vruch-ring van
twee zyn wechgevlugt, en de andere vier ten, waer van hier twee ſtukken nevensvruchten,

in handen der Maetſchappye gebleven, gaen. In het eerſte der zelve zyn op No.
wordende op de ſchepen en elders ge 198 de navolgende met letteren aenge
bruikt, om hen onze tael te doen leeren: wezen.

A verbeelt dan Froete Kafri, ñet:

het welk naer allen ſchyn wort in 't werk zyne groote bladeren. Deze vrugt is"
geſtelt om meerder opening van hun lant ſchoon roodt, rondom bezet met ſteke
te bekomen. Zent men hen ook weder len, als een zeekaſtanje, waer mede zy
in volle vryheit terugh, het magh zyn in grootte overeenkomt. Zy is zoet en
om hunne lantfluiden te vertoonen van byna rins van ſmack. B toont den Man
wat aert de Indiſche Maetſchappy is, of geflangus, dus gemeenlyk genoemt, dog Manguf.
'er by avontuur hoop was om handel in van de Maleiers A/angees. Dit is een tang is, of
dat lant te dryven, of zich op eene ande aengename en zoete vrucht zoo groot als "#"
re wyze met dien lantaert te vereenigen. een Chinaesappel, van binnen wit, en
Want tot dezen tydt toe begeren ze niet van buiten kaſtanjebruin. Die hier ge
dat iemant by hen onbekent op hunnen heel afgetekent daer nevens leggen, heb
bodem komen zal. Ook is er noit een ben aen den ſteel hun natuurlyk bladt.
fchip buiten dit gemelde aen die kuft ge Men hout dit voor cene gezonde vrucht.
Hun ge- weeft. Om de vremdigheit hunner ge C Verbeelt twee rype Gojaves, welker Gojaves,
* daente ſchilderde ik eenen van hun ver eene zich hier open vertoont. Deze zyn

#" zien met boogh en pylenzoo als zy die

van binnen root, en van gedaente als de

gewoon zyn te gebruiken, als op het ge Watermeloenen. Men ziet er onrype by
tal 197 gezien wort. Daer blykt, hoe leggen, die nog kleen en groen zyn met
deze menſchen geheel naekt gaen, heb de bladeren. Deze vruchten zyn zoet.
bende alleen een wit of graeu doekje voor De rype belaen twee duim in haer dia
hunne ſchamelheit, dat met een dun meter: maer daer zyn er ook kleener. D

bantje om 't lyf vaſt is. In hun hooft geeft de beelteniſſe van een Konings klap-koning'
haer ſteken ze een ſmal kammetje van

per, waer in water is, dat voor lekkerny"P"

been.

gedronken wort. Men ziet hier van ver

Onder aen 't eene been hebben ze

een bandt van ivoir of been, die maerten
deele daer om loopt, als enkel tot ſieraedt
dienende. Ik nam uit zinlykheit eenen
hunner bogen met verſcheide ſoorten van

fcheide foorten verbeelt.

De Maleiers

noemen deze vrucht Klapperaia, by ons
met den nacm van Kokuſnoot bekent.

Doorgaens zyn ze zoo groot als een Me
pylen, om die nevens andere aerdigheden loen, van binnen wit : welke wittigheit
te verzenden. Hunne pylen zyn van riet, hart en vaſt aen den baſt zit, en gegeten ,
de cene dikker dan de andere, hebbende wort. Evertoont Froete Rattan, gemeen-roete

voor aen vele punten als weerhaken, waer lyk dus, maer in 't Maleis Boeafalalai ge-Rottan,
door zeer gevaerlyk is gequetſt te wor noemt. Deze vrugt, rins van ſmaek, is

den.

Maer om dat ze zoo licht zyn, zeer geagt. Zy is blacuagtigh paers,
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vol bruine kleene vlekjes.
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F toont ons twee vademen langh, en eene breet. De

Piepiepje, een Oranje Piepienje, of groote komkom-boomen zyn ontrent drie vademen hoog,
mer met bloem en bladen, in het Maleisen tamelyk dik. De ſchors is waterach
genaemt Bon-ting. G een roode en witte tigh, waer van men het binnenſte wel

Jamboes. jamboes met de bladen: welke vrucht ee-ſtooft als kool.
nigſzins den geur van eenen Perſik heeft. |. Kort hier aen bezagh ik de Toneelſpe-Toneel.
Twee kleener ziet men aen den zelven |len der Chineſen. Hun toneelen ſton-ſpelender
ſteel.
den op de openbare ſtraet tegen hun Chineſen,

By het getal van 199 vertoont A de wooningen over, dat is voor de woonin
Schilp- Tamati, of ſchulpvrucht, dus genoemt gen der genen die zulke ſpelen doen aen
" om dat ze als een ſchulp geribt is. Van:#n, of de onkoſten daer in helpen
buiten is zy ſchoon hoogh roodt van ko- dragen: dat gemeenlyk de voornaemſte
leur, van binnen als een komkommer. Zy onder hen zyn. In het voorhuis van eenen

is vol korrels, en wort tot 't Sambal be- der zelve vond ik een hooge groote tafel of
reit om by ſpys te gebruiken,

# de bank,verzien met veeleſoorten van koude

Aiſſa by luiden van aenzien, dewyl men ſpyzen in ſchotelen ſierlyk opgediſcht:inee
er geenen grooten overvloedt van vint. |nige van welke waren ſchoone gekookte
Zy wort ook raeu gegeten, en is rins van hoenders, in andere groote viſſchen, in een
ſmaek. Onryp wort ze voor een middel ander het hooft van een varken midden
tot Ambeien gebruikt, dogh ryp en vol-|door geklooft, dogh evenwel aen een vaſt,
waſſen in hoendernat geſtooft, en dit nat|in andere wederverſcheide verſnaperingen
gedronken. B de Annona, die onryp en van ſuiker gebak, banket, en andere zoe
graeu van koleur en knobbelagtigh is. Als tigheden. Hier by lag een meenigte van
ze ryp is, is ze root en paersagtigh, en | ronde platte brooden op elkander geſtapelt.
wat grooter dan de Chinaesappels. De | Wat hooger verheven, (want al de toeſtel
bladeren zyn ſmal en ontrent eenen vinger was altaerswyze gemaekt) zagh men veele
langh. De ſmaek is zeer zoet en aenge- vruchten en tot meer ſierlykheit bloemen
naem. C eenen grooten Citroen, die aen-daer by. De plaets was vol lichten. Voor

genaem van ſmaek, vol van ſap, en dun de tafel ſtont een van hun in prieſterlyk
van ſchel is.

D twee Pompelmoezen, ee- gewaedt, hebbende voor zich een vremt

nen grooten in zyn geheel, en den ande-gefigureert opgeſlagen boek. Verſcheide
ren open. Deze vrucht is van binnen |malen worp hy ſtukken van kopere munt
root. Maer daer zyn ook andere ſoorten, op den gront, ziende daer op weder in het
die wit zyn, en weinigh korrels hebben.|boek. Ondertuſſchen quam een der toneel
De reuk zweemt zeer naer de Chinaesap-ſpelers zich nevens hem voegen, makende

pels, de ſmaek ook eenigſzins. Evenwel beweging van eenige Ceremonie,waer uit
vint men veele ſlechte, voornamelyk on-ik beſloot dat er iets geeſtelyx mede ge
der de witte. Men vint'er ook, in wel- ! mengt was, gelyk in het ſpel zelf de eene

ker midden nogh een kleene afgeſcheiden of andere geſchiedenis van hunnen afgodi

in zyn geheel zit. De gedaente hier van ſchen godtsdienſt ſcheen te zullen vertoont
is als van een groote Meloen. E is de worden. Maer dewyl zynogh geenen
Picſang. Pieſang, een vrucht, die zoet en aenge-|acnvangh van ſpelen maekten, ging ik
naem van ſmaek is. Men trekt er de ſchel verder een ander ſpel bezien, dat reets
af, gelyk men de verſche vygen doet.De- begonnen was. Dit was al van eene na
ze vruchten zitten aen de halve ronden |tuur, maer zoo groots niet. Hier in ver

der ſteel, die vry zwaer is, met veele toonden zich agt of tien perſonen aerdigh
partyen, elke van 6 of 7 by een. On-gekleedt, waer onder twee in vrouwelyke
ryp zyn ze groen, ryp

geelachtigh. Zy kleederen , nu

ſprekende dan

zingende.

beſlaen 5 duimen in de lengte, hoewel |By wylen zeide elk zyn rol in 't byzonder

eenige wat korter zyn. Zy hebben aen op, by wylen alle te gelyk met verſcheide
de uiterſte einden eene bloem, die paers bewegingen en draejingen des lichaems,
en root is, en afvalt, als de vrucht ryp, werdende dit ſpel beſloten met eenen ron
wort. Dit ziet men aen de uiterſte par-|den dans, waer door zy alle in goede orde
ty, die ryp is. Aen het einde der ſteel door elkander zwierden, en dus d'een na
zit een groote bloem, die een voet en den anderen zich naerbinnen begaven onder
een duim in de lengte, en vyf duimen in het geſpeel op verſcheide inſtrumenten.
haer diameter heeft. Zy is paers, blaeu-|Want men ſloeg er op bekkens, die men
agtigh, en root van koleur. Als men de ook twee tegen een ſloeg gelyk ik van zulk
bladen daer van open ſlaet, zyn de bin- ſpelen in Spahan verhaelt heb. Ook was
nenſte zyden ſchoon hoogh root. Tuſ-'er een kleene bazuin, nevens een ſoort
ſchen de zelve en de bloem ſchieten veele van een zoete fluit, met veele aerdige Chi

lange bloemen uit, waer van eenige geel,|neeſe lantaernen behangen, en met andere
andere licht blaeu, ook roodt van koleur|lichten en kaerſſen omzet. Hier van daen

zyn, dat een aengenaem gezicht geeft.|ſcheidende keerde ik naer de plaets, daer

De bladen dezer boomen zyn ontrent|ik te voren geweeſt was, te rng. Hier
ZZ 3

vond

366

CO R N E L I

s de B R U1 Ns

vond ik het ſpel nu begonnen, en meer gezet gebruikt wort, waer mede plant
der getal van perſonen, en grooter to voor plant wort afgeſneden. Een deel
neel, aen welx eene zyde ik twee vrou wert 'er nogh in d'aerde gezet: andere
wen, aen de andere twee mannen zagh, partyen weder waren half volwaſſen, an

die op den grondt eene wyle tydts neder-dere byna geheel ryp. Op het zelve lant
zaten op dezelve wyze, als ik by de vo zagh men alle ſoorten van vrucht- en an
rige ſpelers gezien hadt. Dit ſpelen ge dere boomen, ſchoon het nogh niet ge
fchiedt op veele plaetfen der ſtadt, en heel tot volkomenheit gebragt was, waer
duurt al den nagt over. Hoewel eenige toe dagelyx gearbeit wert. Want ſchoon
Toneelliſten vroeger, eenige later begin het huis voltoit was, moſt de ſtalling en
nen. Deze ſpelen worden gemeenlyk aen keuken nogh opgemaekt worden. Tot
gevangen in het begin van Maert, en ge het beploegen van dit lant en ander werk
eindigt in April. Vernemende naer den werden over de hondert buffelfs gebruikt.
aert dezer ſpelen verſtond ik dat ze oude Benevens dit huis was een ſmalle water
geſchiedeniſſen behelſden, en ſtoffe tot looping, komende van het gebergte hoo
treur- en blyſpelen, als by ons, gaven. ger op ten Zuiden, en ſtroomende ver
Men zeide my ook dat alle de perſonen, volgens door het landt naer de ſtadt. Wy

die in die ſpelen voorkomen, jonge maeg.

reden met het vallen van den avont weder

den waren, van kintsbeen af hier toe op vandaer langs den zelven wegh, dienwy

gevoedt en onderwezen, en dat zy hare
ſexe door het masker verborgen. Ik heb
be deze ſpelen in Indie dikwyls gezien,
maer geloof dat zy in het lant der Chine
ſen beter vertoont worden. My mishaeg
de meeſt dat de gebaerden en bewegin
gen deslichaems wat ſtyf waren, als hcb
bende in ons Europa beter proeven daer
* gezien, waer by deze natie niet halen
AI).

gekomen waren, rydende naer de zyde
der ſtadt een goedt ſtuk wegsbenevens de
rivier, daer veele luſtige hofſteden leggen,
even als in ons vaderlant by de trekvaer
ten. Binnen Batavie gekeert vond ik my
zeer vermoeit, dewyl ik nogh zwak was,
en nu de groejende warmte my begon te
vervelen, en myne nagtruſt te ſtooren ter
oirzake ook van het Roodt Hout, welke, Roodt

quale ik reedts genoemt heb. Zy beſtaet"

Myngenoegen hieraen gehadt hebbende in kleene vierige puiftjes, hier te lande
wert ik ontboden van den Heer Directeur

een gemeene plaeg, maer echter voor ge

Generael van Riebeeck, die my verzogt na zont gehouden, dat ik ook door de on
den noenvandenvolgendendagh methem dervinding gelooft heb. Want daer door

te willen naer buiten ryden om zyn lant werd ik dagelyx beter. Maer het onge
goet te gaen bezien. Wy reden op den mak, dat men daer van lydt, is onge
beſtemden tydt daer heen in de karos zy meen groot om het gebrek van ruſt.
ner Edlt., en na een uur rydens ſtegen wy Want men magh van geluk ſpreken, als
te paert om de ongemakkelykheit des men twee of drie uren in een etmael ruſten

Lua- wegs tegemoet te komen. De luſtplaets kan. Daer zyn geneesmiddelen tot het

plaets des was ten Zuiden anderhalf uur gelegen. Al- verjagen dezer quale, maer weinigh in
Direk
teutS

les in was,
het ronde,
zoo als ik
te ik
paert
dewylze
dikwyls
"*zeten
bezichtigende
vond
datge-gebruik,
de doen inſlaen,
waer de
uit vierigheit
dan veeltydtsziek

nCàCl

plaets naeſtaen Batavie lag, daer al het ten ontſtaen. Ik leed dus groot ongemak
land vol verandering van rooder aerde en door de warmte.

Ook bleef de duiſter- Zwakheit

vol laegte en hoogte was, als zynde|heit myns gezichts duren, zoo dat ik niets #"
WCIS -

eenige heuvels daer in, waer uit een aen doen kon als door middel van een bril.
genaem gezicht in de vlakte komt Al Ondertuſſchen liet ik niet na te denken dat
Rys.

het lant, ook dat van den gemelden Hee de jaren zelfs, buiten andere ongemak
re, is hier met rys bezet : tot welke te ken, veel hindernis met zich ſlepen.
verzamelen een kleen ſcherpyzertje in hout
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Luſtplaetſen buiten Batavie. Deugden der Baliers. Verma
kelyke Hofſtede. Pepergewas. Meenigte van Apen. Dragt
der Baliſche vrouwen. Vreugdetekens over het innemen van
Batavie.

der bekent

met den naem van Tſuliwan of
maent April weder van de koorts, Vrouwen-rivier, die hier 8, daer 1o,
wert aengetaſt, begaf ik my eg en elders twee roeden breet is. Op deze
ter nevens ander gezelſchap, daer toe ver plaets, daer een tamelyk goet gebouw en
zogt, op wegh om het lantgoedt des aengename Tuin is, hielden wy een def
OEWEL ik in het einde

Heeren Kaſtelein te gaen bezichtigen. tig middagmael, blyvende daer tot 3 uren.
Gekomen buiten Batavie ten Zuiden der Ik vond hier verſcheide ſoorten van fraeie

ſtadt voor de plaets genaemt Wellevrei, kapellen, waer van ik er tien opving,

gelegen een weinig boven de kleene ſterk waer toe ik een netje en doosje met my
te, die Noortwyk genaemt wort, vond ik genomen hadt. Middelerwylen was de
den Heer Kaſtelein, en zyn rytuig met meeſte trein met de paerden vooruitgere
twee paerden

# ſtaen,

zynde het den naer 't lant Tanjong genaemt, om voor

verdere gevolgh nevens de beeſten reedts onze komſt daer van de Ooſtzyde door de
Togtnaer vooraf gezonden tot aen de wacht van rivier naer de Weſtzyde gevoert te wor
het lant- Mr. Kornelis, om ons daer ter plaets af te den, om tydt uit te winnen. Wy volg
goedt
des wachten. Wy zonder vertoeven voortgere den dan van hier met drie karren, die elk
Heeren
Kaſtelein. den quamen na 3 vierde deelen van een uur door eenen buffel getrokken werden.
daer aen.

Ik bevond het gebouw ge Maer driemael in den tydt van een uur

maekt van hout, geheel omzet met door moſten we die voor verſche verwiſſelen.

nen, naer de wyze van een vierhoekigh De wegh was ook zoo hobbeligh en ſtrom
ſchansje, hebbende in elke punt een ver peligh dat wy geſtadig gehotſten geſchud
heven wachthuisje, dat zyn uitzicht over elkander zonder lachen niet aenzien kon
de vlakte heeft. Hier legt gemeenlyk een den. Wy geraekten eindelyk na zulk een
luitenant of vendrigh met 3o of 4o Euro ongemakkelyk ryden aen de rivier, daer
peeſche ſoldaten in bezettingh. Wy hiel we met praeuwen of Kanoos, een ſoort
den ons hier niet op, maertrokken voort, van lange ſmalle vaertuigen, uit den ſtam
beſtaende ons gezelſchap in 7 perſonen, van eenenboom gehouwen, werden over
geleid van drie dienaren, alle Europeers, gezet. Nu weder met al den trein voort
en daer onder den koetſier. Hier by wa trekkende quamen wy na verloop van een

Baliers. ren 5 of 6 inlanders te paerde, en 18Ba-|kleen uur op het lantgoedt en hofſtede van Luſthuis

liers te voet. Het geweer, dat deze lui- den Heer Kaſtelein, genaemt Seringſing. des Hee
den voeren, zyn lange pieken, van wel- Dit luſthuis doet zich fraei op, leggende en Kaſte
ke ik er twee met gout beſlagen zagh.l een weinigh in de laegte op eenen uit-"
Het hout der zelve is zeer zinlyk zwart ſpringenden hoek, van welker twee zy

gevlakt. Andere waren root geverft, en den men de groote rivier ziet. Deze hoek

volgens hunne manier met zilver beſlagen. heeft de gedaente van een Amphitheater,
Tuſſchen den gordel dragenze een kris, of ouden Roomſen Schouburgh. Het ge
een geweer gelykende naereenen grooten heele gebouw is van Kiatenhout, net en
Turxen Gansjaer of pook. Dit volk is in goede orde ſamengeſtelt, ſtaende alle
van een eilant gelegen aen het Ooſteinde zyne ſtylen op Arduinſteene voeten, on
van Java, bekent voor het ſtrytbaerſte van trent drie voet hoogh van den gront tot

al wat in deze geweſten is. Ja men geeft voortkoming van verrotten, en tegen de
hun na dat ze eer zouden beſluiten hun ſchade der witte mieren, die groot quaedt
leven te verliezen, dan voor hunne vyan-ldoen aen het houtwerk, daer ze
den te wyken. Hierom durft men 4o of men. De woning had twee verdiepingen
yo van hun ſtellen tegen zooJavanen. Byboven elkander, waer van de onderſte al

#

#

# deze dapperheit is gevoegt dienſtbaerheit|leen ſtrekte tot woning voor de huisdie
trou.

en trou voor hunnen Heere, zoo nogtans naren, lyfeigenen, en tot berginge van

dat ze niet zouden willen ſmadelyk gehan-allen voorraedt: zoodat het bovenſte ge
delt, of op eene onbillyke wyze gere-deelte eigentlyk de woning van den Heer
geert worden.

Een half uur voort gere-is, beſtaende in een fraeie voorzael, met

den zynde quamen we aen de Suikermo- twee kleene kamertjes, in elkenhoek een.
lens van den Chinees Tamſianko, gelegen. Hier by was een groote ruime kamer in

aen de groote rivier, onder de Javanen 't kruis, die uitzagh op de voorplaets en
de
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Deze heeft ook twee verdie ter Weſtzyde zoo als men van vooren in
gelyk het vertoont wort door het
pingen, zynde beneden aen beide de zy komt,» gCly
den zitplaetſen voor de wagters. Boven getal 2oo. Ten midden boven de poort Spelers,
is een vertrek rondom halverwegh in de ziet men de ſpelers zitten, die zich by

de poort.

hoogte open. De onderſte party is met wylen met tienen, twaelven, of veer
ruitwerk beſchoten. Dit is de plaets, tienen te gelyk laten hooren, ſlaende op

daer de Gomſpelers zich laten hooren, dat

verfcheide foorten van bekkens en trom

Baliſche ſlaven zyn, waer van ik in het meltjes, en ſpelende op fluiten van riet

byzonder hierna ſpreken zal. Dit plein
leggende in 't vierkant is rondom met een
fterk fraei groen geverft hek omtrokken.
Aen beide de zyden van het zelve is een

ſamengchecht op de wyze der oude har
deren. Zy hebben ook een ſoort van een
Citer, waer onder op eenen grooten

trom debas of bovenzangh geflagen wort,
gebou dat op zich zelve alleen ſtact. Het dat maer nu en dan geſchiedt, en wel
eene is geſchikt voor de keuken met twee maer naer myn beſte geheugen met ee
kamertjes voor de ſlaven : het ander daer nen ſtok : dat niet onaengenaem te hoo
tegen over voor een Pody of Ryspakhuis. TCI) 1S.
Beide hebben ze zulk een ſlavekamertje op
Hier wel onthaelt, en door de ge
zyde.
Elk wort van eenen huishouder zichten dezer luſtplaets vermaekt zynde

bewoont.

Achter het laetſtgenoemde ftegen wy met onzen gaftheer te paert,

komt een ruim hoender- en ander veehok.

en reden verder Zuidwaert op naer zyne Lande

ryen des
Buiten de voorpoort is nogh een veel groo landeryen, genaemt AMampang en Depok. Heeren
ter plein, waer op, als men aen de Zuid In 't eerſt hadden wy in het voortryden Kaſtelein.
of regterzyde aenkomt, een groote over aen beide de zyden aengename wel be

dekte loots ſtaet, dienende voor een ver plante fuikervelden , en klcene (pruitjes,
toef- of ruſtplaets voor de inlanderen, en genaemt Seringtingh , waer naer dit lant
ſtalling voor karoſſen en mindere rytuigen. genoemt is, als of men in onze tale zei

Vlak hier tegen over aen de Noortzyde de , Grofbiesgras.

Dit groeit daer veel

ftaet de koeftál en de paerdeſtal beide on aende boomen. Vervolgens quamen wy
der een dak, zynde dit voorplein met eene
breede ſchoone doorne hegge van Carinda
omzet, aen welker voorſteningangh nogh
een fraeie poort ſtont gemaekt te worden.
De tuin legt aen d'Ooſtzyde van 't huis,
dalende van de hoogte ontrent 36 voet van
alle de zyden allengs nederwaert naer de
rivier. Aen de Zuidzyde ſtaeteen geheim

aen een jongh boſch , zynde de wegh
doorgaens zuiver en fraei met kort gras
bewaſſen. Een uur gevordert zynde ont
moettenwyop zyde aen den wegh eenen
diepen kuil , daer de oirſprong was van

een kleene rivier, ſpruitende met ande
re aderen uit het hoogelant, en worden

de van groote boomen overſchaduwt,

gemak in 't water.
Om hier te komen daer de voorbytrekkende luiden gemeen
gaet men 36 trappen nederwaert, die ver lyk wat ruſten, en zich verfriſſen. Nogh

deelt zyn in drie partyen.

De bovenſte een half uur gereden hebbende quamen

is van 14 trappen, daer een ruſtplaets is wy op Depok, leggende in cene valei

van wederzyden met banken verzien. De
tweede party heeft 1 2 trappen, daer ook
zulk een ruſtplaets is. De derde heeft er
1o, daer men over een kleen bruggetje

aen den boort der groote rivier. . Hier
zagh ik twee peperplantaedjen, die om Peper.
zekere ſoort van geplante groene ſtok-plantacd:
CIl.
kenofboomen Dapdap genaemt geleit,en!

naer een ruim gemaekt geheim of ſekreet als gewonden waren: niet anders als men
gaet. Aen deze trappen is van boven tot gewoon is de boonen in ons vaderlant te
beneden wederzyts een leuning , zynde handelen, dogh veel digter en zwaer
alles zoo ſierlyk en fraei gemaekt, dat ik der. Deze ſtokken zyn naer giſſing on
niet weet ergens anders oit zulk eenen trent 18 voeten hoogh, ſtaende op ryen
fraejen gangh naer een ſekreet gezien te 6 voet van elkander afgeplant: tuffchen

hebben.

Ter Noordzyde van het huis welke het ongemeen aenlokkelyk was

is ook een afgangh naer de rivier, be om te wandelen, dewyl men op het heet

ſtaende in trappen dienende tot overgang
der rivier. Hier nevens ſtaet een ſierlyk
gemaekt ſpeelhuisje, maer aen de Ooſt
zyde, daer de tuin eindigt, is een ſpeelhuis
dat grooter is, daer gemeenlyk om de
fraeje uitzichten het middagmael gehou
den wort.

ſte van dendag zonder het minſte ongemak
der zonne daer kon gaen of zitten. De

eper groeit aen riſten, even als de ael
i.
Eerſt zyn de beſſen groen, en
ryp geworden wordenze oranje. Welke
koleur veroirzaekt wort door een dun

Wederom in de rivier ſtaet

vliesje, dat men er met de hant kan af
nogh een ander ſpeelhuisje op palen, dat wryven, vertoonende zich de peper dan
met een bruggetje aen 't eerſt gemelde vaſt zuiver en wit. Ik nam er een takje van

gehecht is, zynde het een en 'tander ook met my , om wedergekeert wezende het
met nette leuningen beſloten, ook met op papier in zyn eige grootte te verbeel-Peperge
Luſtplaets een trapje dat naer de rivier ſtrekt.
Ik den, gelyk nu op 2o1 vertoont wort. was afge

:* bragt het gezicht dezer plaets op papier

Ons middagmael gehouden hebbende tekent
voe
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Des
In dezen tydt nam ik een vaſt beſluit ſchryvers
rivier af, die hier over de klippen en kei van niet verder Indie in te trekken, heel beſluit om
ſtecnen vry ſnel, dogh zeer bogtigh af anders dan myn voornemen geweeſt was. uit Indie
ſchei
loopt. Dus voortvarende ſtapten wy na Want ik was van meening geweeſt de te
den.
twee uren tydts weder op Sering-ſing aen kuſt van Kormandel te bezoeken, om
lant. Wy waren in het varen verſcheide daer eenige outheden, ook beelden, en
Negeryen, in weinig huizen beſtaende, Pagoden te beſchouwen. Maer zwak
voorbygetogen. De oever aen beide de van lichaem zynde vreesde ik door de groo
zyden der rivier was zeer hoogh, en te hitte en andere ongemakken der reize
dicht met boomen bezet, waer op we weder te zullen inſtorten, te meer omdat
Apen. meenigte van apen zagen, ſpringende van ik op Sering-ſing nogh eens eenenaenval
den eenen op den anderen tak, ook by van koorts gehad had. Ook ſtont my
troepen langs den gront loopende. Meeſt vooral zorge te dragen voor myne gezont
al warenze graeu, eenige ook zwart, heit, omdat my ſterkte noodig was om
hoedanige wy ook in het heenryden in de myne reize weder over lant voort te zet
boſſchen gezien hadden.
ten , dewyl dat met een zwak lichaem

voeren wy met een lange ſmalle Kano de

Baliſche

Nu tekende ik ook twee der Baliſche niet te ondernemen is.

Ook had ik

ſlavinnen

afgete
kent.

ſlavinnen van den Heere Kaſtelein, zoo andere redenen, die ik daerna zeggen
zy in haer lant, ook in dit geweſt ge zal.
kleedt gaen. Haer onderkleedtje ge
Op den 3o der maent Mei, dagh van Vreugde
o
meenlyk geſtreept ſlaenze eenige malen de verovering van Batavie, geſchiedt in bedryf
ver de
om 't lyf, ſtekende het laetſte einde aen den jare 1619 onder het beſtier van verjaring
den middel vaſt. Dit hangt haer tot op den Generael Jan Pieterſz Koen, wert der vero
de voeten toe. Het bovenſte is van an- hier, gel k alle jaren, feeſt gehouden. De vering
Bata
dere koleur, en yder neemt dat nacr ver Generael rechtte een groot feſtein aen van
vie.

kiezinge. Dit wort tot half over de borſt voor alle de Raden van Indie, en Re
geſlingert en zoo aen het einde in geſte genten dezer ſtadt, ook voor die dezen
ken. Naer beneden hangt het tot ruim dagh tot Regenten gekoren waren. Hier
halver wegen de dyen. Gemeenlyk heb by werden genoodigt twee Raden van
benze eenen neusdoek in de hant, het Juſtitie, de twee Opperkoopluiden van

haer agter met een tuit ſamengeſlagen, 't Kaſteel, vier Predikanten, en eenige

# zy wel een bloem ſteken, en de anderen, waer onder ik mede was. De Banket
in
hof des
armen bloot, gelyk de beenen en voe vreugt begon ten 5 uren na den middagh 'tGeneraels

Waer

Wyders hebben ze geene andere op zondagh. Hier toe was een lange ta
kleeding aen 't lyf. Dezer afbeelding is fel geſtelt op de openplaets in de wonin

TCn.

op No. zoz. Een andere is verbeelt, zoo ge des Generaels, aen welke ſtoelen ge
als zy met ons te paert had gezeten, op zet waren voor den Generael en Raden

No. 2o 3. hebbende een zwart boven- van Indie, waer op zy gingen zitten.
kleedtje.

Het onderſte is als het voor Hier aen ſchikte zich yder naer zynen

gemelde.

Om het hooft is een los gefi ſtaet en rangh, dogh ſtaende, hoewel er

gureerde doek geſlingert, en daer op een banken gezet waren aen de eene zyde der
Toedon of Maleiſe hoedt van fyne rotting gemelde plaets of het voorhof. Hier gin
gemaekt, meeſtal root van koleur. De gen de glazen om op de welvaert van Ba
ze heeft ook eenen neusdoek in de hant.

Weder
komſt te
Batavia.

tavie en zyne Regeerders, onder het bal

Dit uitgewerkt zynde beſloot ik, om deren van al het kanon, dat binnen het
dat de tydt my begon te dringen, van kaſteel, rondom de ſtadt, op de byge
hier te ſcheiden, en het gezelſchap te legene ſterkten, en eilanden, en andere
verlaten. Ik ſchikte my dan daer toe, be plaetſen gevonden wert. De ſchepen ook
dankende den Heer Kaſtelein voor alle be op de reede leggende lieten zich ook hoo
leeftheit en onthael zoo rykelyk genoten. ren door hun kanon. Middlerwylen ver
Hy gaf my ook twee zyner ſlaven mede, toonden zich in de ſtadt eenige burgers
den eenen te paert, en den anderen te in 't geweer, beſtaende tegenwoordigh
voet, tot weghwyzingh en geleide. maer in 15 mannen uit elke compagnie met
Toen ik op wegh gingh ſtont het ganſe hun vendel. Want in het geheel zyn'er
gezelſchap gereedt om verder op te trek maer 6 compagnien, twee namelyk der
ken, en na drie dagen eerſt weder te kee Penniſten, twee der Burgeren, een van
ren op deze plaets. Men zette my dan de Werfwerkers, en een van de wyk der
met een Kano over de rivier, om een be Ambagtsluiden. Ook reed er door de
ter en bequamer wegh door 't boſch te ſtadt een compagnie ruiteren met alle de
hebben. Dus quam ik weder te Batavie officieren, die er toe hoorden. Nadat
aen, waer van Sering-ſing gerekent wort wy deftigh onthaelt waren onder het ge
ruim 5 uren af te leggen. Na myn aen ſpeel van trompetters en pypers, ſcheid
komſt vielen hier des anderen daegs twee de het gezelſchap des avonts ten negen

zulke donderſlagen, dat er een huis won
derlyk door beſchadigt wiert.
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voeren wy met een lange ſmalle Kano de
rivier af, die hier over de klippen en kei
ſteenen vry ſnel, dogh zeer bogtigh af
loopt. Dus voortvarende ſtapten wy na
twee uren tydts weder op Sering-ſing aen
lant. Wy waren in het varen verſcheide
Negeryen, in weinig huizen beſtaende,

voorbygetogen.
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Des
In dezen tydt nam ik een vaſt beſluit ſchryvers
van niet verder Indie in te trekken, heel beſluit om
anders dan myn voornemen geweeſt was. uit Indie

Want ik was van meening geweeſt de te
ſchei
den.
kuſt van Kormandel te bezoeken, om
daer eenige outheden, ook beelden, en
Pagoden te beſchouwen. Maer zwak

De oever aen beide de van lichaem zynde vreesde ik door de groo

zyden der rivier was zeer hoogh, en te hitte en andere ongemakken der reize
dicht met boomen bezet, waer op we weder te zullen inſtorten, te meer omdat
Apen. meenigte van apen zagen, ſpringende van ik op Sering-ſing nogh eens eenenaenval
den eenen op den anderen tak, ook by van koorts gehad had. Ook ſtont my
troepen langs den gront loopende. Meeſt vooral zorge te dragen voor myne gezont
al warenze graeu, eenige ook zwart, heit, omdat my ſterkte noodig was om
hoedanige wy ook in het heenryden in de myne reize weder over lant voort te zet
boſſchen gezien hadden.
ten , dewyl dat met een zwak lichaem
Baliſche

Nu tekende ik ook twee der Baliſche

niet te ondernemen is.

Ook had ik

ſlavinnen

afgete
kent.

ſlavinnen van den Heere Kaſtelein , zoo
zy in haer lant, ook in dit geweſt ge
kleedt gaen. Haer onderkleedtje ge
meenlyk geſtreept ſlaenze eenige malen
om 't lyf, ſtekende het laetſte einde aen
den middel vaſt. Dit hangt haer tot op

andere redenen, die ik daerna zeggen
zal.

Op den 3o der maent Mei, dagh van Vreugde
o
de verovering van Batavie, geſchiedt in bedryf
ver de
den jare 1619 onder het beſtier van verjaring
den Generael Jan Pieterſz Koen, wert der vero
de voeten toe. Het bovenſte is van an hier, gelyk alle jaren, feeſt gehouden. De vering
Bata
dere koleur , en yder neemt dat nacrvcr Generael rechtte een groot feſtein aen van
vie.

kiezinge. Dit wort tot half over de borſt voor alle de Raden van Indie , en Re
geſlingert en zoo aen het einde in geſte genten dezer ſtadt, ook voor die dezen
ken. TNaer beneden hangt het tot ruim dagh tot Regenten gekoren waren. Hier
halver wegen de dyen. Gemeenlyk heb by werden genoodigt twee Raden van
benze eenen neusdoek in de hant, het Juſtitie, de twee Opperkoopluiden van
haer agter met een tuit ſamengeſlagen, 't Kaſteel, vier Predikanten, en eenige
in
waer op zy wel een bloem ſteken, en de anderen, waer onder ik mede was. De Banket
't hof des
ar InCIn ## , gelyk de beenen en # vreugt begon ten 5 uren na den middagh
Generaels

ten.

Wyders hebben ze geene andere op zondagh. Hier toe was een lange ta

kleeding aen 't lyf. Dezer afbeelding is fel geſtelt op de openplaets in de wonin
op No. zoz. Een andere is verbeelt, zoo
als zy met ons te paert had gezeten, op
No. 2o3. hebbende een zwart boven
kleedtje.
Het onderſte is als het voor

zet waren voor den Generael en Raden

gureerde doek geſlingert, en daer op een
Toedon of Maleiſe hoedt van fyne rotting
gemaekt, meeſtal root van koleur. De

van Indie, waer op zy gingen zitten.
Hier aen ſchikte zich yder naer zynen
ſtaet en rangh, dogh ſtaende, hoewel er
banken gezet waren aen de eene zyde der
gemelde plaets of het voorhof. Hier gin
gen de glazen om op de welvaert van Ba

ze heeft ook eenen neusdoek in de hant.

tavie en zyne Regeerders, onder het bal

gemelde.

Weder
komſt te
Batavia.

ge des Generaels, aen welke ſtoelen ge

Om het hooft is een los gefi

Dit uitgewerkt zynde beſloot ik, om deren van al het kanon, dat binnen het
dat de tydt my begon te dringen, van kaſteel, rondom de ſtadt, op de byge
hier te ſcheiden, en het gezelſchap te legene ſterkten, en eilanden, en andere
verlaten. Ik ſchikte my dan daer toe, be plaetſen gevonden wert. De ſchepen ook
dankende den Heer Kaſtelein voor alle be op de reede leggende lieten zich ook hoo
leeftheit en onthael zoo rykelyk genoten. ren door hun kanon. Middlerwylen ver
Hy gaf my ook twee zyner ſlaven mede, toonden zich in de ſtadt eenige burgers
den eenen te paert, en den anderen te in 't geweer, beſtaende tegenwoordigh
voet, tot weghwyzingh en geleide. maer in 15 mannen uit elke compagnie met
Toen ik op wegh gingh ſtont het ganſe hun vendel. Want in het geheel zyn'er
gezelſchap gereedt om verder op te trek maer 6 compagnien, twee namelyk der
ken, en na drie dagen eerſt wedertekee Penniſten, twee der Burgeren, een van
ren op deze plaets. Men zette my dan de Werfwerkers, en een van de wyk der
met een Kano over de rivier, om een be Ambagtsluiden. Ook reed er door de
ter en bequamer wegh door 't boſch te ſtadt een compagnie ruiteren met alle de
hebben. Dus quam ik weder te Batavie officieren, die er toe hoorden. Nadat
aen, waer van Sering-ſing gerekent wort wy deftigh onthaelt waren onder het ge
ruim 5 uren af te leggen. Na myn aen ſpeel van trompetters en pypers, ſcheid
komſt vielen hier des anderen daegstwee de het gezelſchap des avonts ten negen

zulke donderſlagen, dat er een huis won

UITCIl,

*

derlyk door beſchadigt wiert.
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LVI.

-

H o o F T s T U K.

Gelegenheit des eilants Edam. Afbeelding van zeltſame viſ
ſchen.

reiden.

Chineeſche Feeſtdagh.

Manier van Suiker te be

Indigo.

D#

maent Junius gingh nu in met in handen, wiens lichaem bruin blaeu
ongeſtuimigh en regenigh weder,lagtigh en doorgaens wit getekent was.

hoewel niet zonder warmte.

Ik

De twee grootſte klaeuwen waren ſchoon

begaf my met eenen Stierman in zyn licht van koleur als lakverf, vol witte
vaertuigh, om over te ſteken naer een vlakken, en ſcherpe ſtekels. De andere
eilant zyn Edelheit toebehoorende, dat pooten waren meeſt geheel blaeu, en de
Het eilant genaemt wert Edam, gelegen ontrent binnenzyden der zelve vol roode ſtekels,
Edam.

vyf mylen van Batavie. Dit had voor die er langs heen liepen: gelyk boven om
heen de Generael Kamphuizen in eigen het lyf witte ſtekels waren. In twee
dom bezeten, en het by uiterſten wille verſcheide printen zal ik er eenige van

gemaekt aen den tegenwoordigen Gene vertoonen. Het getal 204 behelſt vyf
rael.

Eer wy daer aenquamen ontmoet visjes levens grootte.

De letter A wyſt

te ons het ſchip Munſter, komende van 'er een op het Maleis genaemt Ikam-peti,
Amboina , en op hebbende den oud dat zoo veel zeggen wil als Kiſtviſch. Ki"
Gouverneur Coyett.

De ſticIIIlan , die

Want Ikam berekent u ſch, gelyk Peti

my overvoerde, was zoo veel als Gezag een kiſt betekent. Het is van gedaente
hebber op het Eilant Edam, daer de vierkantigh, boven, onder, en aen bei
ſchepen by wylen tot nader laſt, of ook de de zyden vlak, en zoo hart als hout.
wel aen 't eilant Onruſt moeten blyven. Het is geel van koleur, doorgaens met
Waerom hy nu den ſchipper toeriep, hy kleene zwarte vlakjes bezet. Onder be
had maer voort te zeilen naer de reede

Gelegen
heit des
eilants.

nevens den kop is aen beide de zyden een

van Batavie, dat hy ook aenſtonts in het vin, gelyk ook agter aen het bovenlyf
werk ſtelde.
by den ſtaert. Het geen door B aenge
Wat dit eilant aengaet, het heeft in wezen wort, is blaeu en lakagtigh, heb
zynen omkring een goedt half uur, zyn bende eenen ringh om 't oogh als gout,
de de gront rondom niet anders dan van ook ten deele over het lyf. De bek is

ſteen en korael. 't Eilant is beplant met vol lange witte tanden. De oogen zyn
veele vrugtdragende en andere boomen, groot en zwart. De ſtaert is paers, geel,
Als men er aenkomt vint men een braef en wit. De vinnen ziet gy klaer. Dit
ſterk hooft, dat zich tamelyk wydt in viſchje heet in 't Maleis Ikam-batoe, of
zee uitſtrekt. Hier nevens is nogh een Steenviſch, als wordende meeſt tuſſchen Steenviſch.
ander niet verre van het zelve af. De de klippen der rotſen gevonden. C ver
Generael laetſt geſtorven heeft daer een toont een zeer kleen viſchje, dat zeer
groot ruim en aenzienlyk huis gebout ſchoon root van koleur is, met drie
van ſteen, verzien van byzonder groote ſchoon blaeuwe breede ſtreepen, die aen
vertrekken. Het is van voren en van ag de kanten zwart zyn, over het lyf. Het
teren op eene en zelve wyze getimmert, grootſte dat ik van deze ſoort bequam,
hebbende eenen trap, die aen beide de was maer van twee gemeene duimen
zyden opgaet. Deze plaets heeft de breette in de lengte. Het zydevinnetje
Heer Kamphuizen eenigen tydt bewoont, is aen de einden zwart, gelyk het ſtaert
ſtrekkende zyne zinlykheit om hier veele je, dat fraei om te zien is. De viſſchers
fraeie zeegewaſſen op te zamelen. De van my om dit goedt op te vangen uitge
zelve zucht dreef my ook derwaert, hoo zonden bragten 'er my drie, waer van
pende daer by eenige zeltſame viſchjes het eene byzonder kleen was. Men ziet
te zullen vinden. Het geluk diende my 'er gemeenlyk maer drie by elkander
ook, waerom ik er eenige dagen agter zwemmen. Dit heb ik zelf ondervon
Viſchjes een bleef, brengende den tydt dagelyx den en kunnen zien in het water, hier
afgeſchil door met de keurlykſte uit te ſchilderen, zoo klaer als kriſtal, zoo dat men tot
dert.
waer toe ik verf en doek met my geno op den gront zien kan. Deze ſoort is
men hadt, nevens eene groote fles met door geenen naem bekent. D vertoont
Spiritus, om ze daer in te bewaren. Ik een plat langwerpigh visje, dat naer den
kreeg er ook een byzonder grooten buik en boven licht blaeuagtigh, en voor
Kreeft. Kreeft, ſchoon gevlekt en gekoleurt, de reſt donker bruin is. Het heeft om
wiens wedergade ik noit ergens gezien den kop eenen zwarten kring, in wiens
Krab.
heb. Zoodanig een Krab quam my ook midden de oogen komen. De bek is bo
VCn

R
ven en onder ook zwart.

E

I

Tuſſchen den

Z

E

N.
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met zwarte vlakken. De punten zyn

zelven en denkringh is het ſchoon geel, boven ſpits als een zaegh. De ſtaert is
gelyk de ſtaert. Boven langs den rugh donker geel met zwarte vlakken. Door
loopt een zwarte vin, ook eene van den E wort vertoont Ikam-boeron of Vogel- Vogel

ſtaert tot by den buik.

Hout
viſch.

Aen beide de viſch. Hy heeft de gedaente van een viſch

zyden van het lyf is mede een vin, en
twee zyn'er onder aen den buik. Dit
viſchje heeft al mede geenen naem. Het
geen de letter E toont wort in 't Maleis
genaemt Ikam-kajoe, ofte houtviſch, de
wyl deze viſch altydt gevonden wort by
palen of ander houtwerk. Van gedaen
te is hy als Voren, van koleur licht blaeu
agtigh, langs den rugh geel. Over 't
lyf tot by den buik zyn vier donker brui
ne breede ſtreepen. Op den rugh is een
lange ſcherpe vin, en een andere tuſ

Schol, en de koleur wit, met twee

zwarte breede ſtreepen over het lyf: tuſ:
ſchen welke beide op het bovenlyf iets
als een witte wimpel uitkomt, die naer
het einde heel ſmal afloopt, hebbende
de lengte van eenen voet van elf duimen.

Het agterſte van het lyf met den ſtaert is
geel: gelyk ook de wederzydſche kleene
vinnen, die uit de zwarte ſtreep komen.

De kop is kleen, de bek ſpits. Deze
ſoort van viſch wort zelden gezien.
F verbeelt eenen Ikam-maes of Gout- Gout
ſchen den zelven en den ſtaert. Twce viſch, die wit blaeuagtigh is. Hy heeft viſch.
vinnen zyn'er nogh onder en boven aen roode ſtreepen langs het lyf, doorgaens
den buik,
met ſchoon geel, als of het gout ware,
In de print van 205 vertoont de letter getekent. De vinnen en ſtaert zyn root,
Klipviſch. A een rondagtigh viſchje genaemt Ikam geel, en wit. Boven op den kop is hy
-

batoe, of Klipviſch, zynde als een der
voorgaende.

Het lichaem hier van is

ſchoon roodt.

Door G wort aengewezen een viſch Devich

ros blaeu, loopende 7 of 8 ſmalle blaeu genaemt Ikam-kakatoua naer eenen vogel,ikant
we ſtreepen over het lyf, dat onder zwart die dezen naem draegt, en zodanigh een kakatoui,
is.

De ſtaert is kort en wit, hebbende blaeuwe koleur heeft. Het lichaem van

de gedaente van een beitel, en een door dezen viſch is groen blaeu, hebbende
gaende root ſtreepje aen het einde. Aen eenen weerſchynenden glans. Hy is ros
beide de zyden van het hooft is een vin getekent, even als een net, over het ge

meeſt geel, en ten deele blaeu. De kop heele lyf Aen de zyde van 't hooft is
is bruin blaeu: de gedaente van den viſch een roſſe geele vlek. De kop is groen
is als die van een Botje. Hy is goedt en root getekent, de vin langs den rugh
van ſmaek, maer dik van huit. B ver is ſchoon groen blaeu en geel. De twee
Karper
toont Ikam-tamar, of Karperviſch. De zydevinnen zyn groen blaeu en lakver
viſch.
ze viſch valt meeſt root en wit blaeuag wigh, gelyk de ſtaert, De onderſte vin

tigh, hebbende een hooft, dat ten dee is blaeu en lakverwigh. Ik heb verge
le ſchoon root is.

Onder aen den bek

ten te zeggen dat het ganſche lichaem

zyn twee ſpitſe dunne punten, die de
lengte van twee duimen hebben. On
der aen den buik zyn twee roode vinnen,
en nogh een vin tuſſchen den zelven en

van den Kreeft, daer wy van geſproken
hebben, groen, dogh voor aen de ſnuit

den ſtaert. Op den rug zyn er twee met
ſcherpe punten, en aen beide de zyden
van 't hooft een, die root en wit is, ge
lyk de ſtaert, die zich aen het einde af

roodt was : gelyk ook waren de twee

groote voor uitſtekende ſnuitangels tot
op 4 duim, zynde 3 derde deelen van ee

nen duim breet: waer uit dan nogh de

ſpitſen als horens komen die zwart zyn.

Deze hebben de lengte van 1 voet 7
ſcheit, en puntigh uitloopt. De buik is duim. Tuſſchen deze beide komen nog
doorgaens wit blaeuagtigh.

Hy heeft twee ſmaller horens uit, waer van d'een

de lengte van eenen voet, en vier dui wit, en d'ander meeſt zwart is. Deze
men, waer uit de grootte der andere af zyn maer ontrent half zoo lang als d'eerſt
te meten is. Want ze zyn alle in't klein genoemde, en voor aen als omgekrult.
Steen

Deze viſch is over het geheele lyf wit en
op papier gebragt.
C vertoont Ikam-Kakap, of eenen roo zwart gevlekt en geſtreept, ook over

braeſſem. den

Steenbraeſſem, hebbende den kop
boven en aen beide de zyden uitnemend
ſchoon roodt, onder wit blaeuagtigh.
Het lyf is blaeu met breede paerſe ſtre

den ſtaert.

Ten midden aen beide de

zyden van het lyf zyn twee breede geele
en witte ſtrepen. De pooten zyn ſmal
en langh , groen, zwart, geel en wit

pen van den rugh tot halverwegh. De doorgaens geſtreept van koleur. Het li
vinnen zyn ſchoon roodt. D tekent af chaem heeft de lengte van een voet en r
Zaeg
viſch.

Ikam-Gargasje, of Zaegviſch. Zyn bo duim. Daer werden er ook andere klee
venlyf is licht blaeu, de buik wit. Langs ner gevangen, waer van ik er verſcheide
het lyf loopen donker bruine of zwarte kookte en goedt van ſmaek bevond. Ik
ſtreepen. De bek is geel. Zoo zyn ook ſchilderde alles af in zyn wezentlyke
de vinnen: inzonderheit is die langs den grootte op doek om het in het vader
rugh loopt ſchoon geel, en doorgaens lant te kunnen vertoonen, doende ook
Aaa 2

alle

COR N EL IS de B R U IN S
372
alle de gemelde viſſchen in Spiritus, om
Te voren al had ik de vaertuigen van
hen voor bederving te bewaren, en aen dit volk ſierlyk toegeſtelt, en met Chi
de minnaers dezer vremdigheden te la neſen gevult, in de haven zien zeilen. Dit
ten zien. Deze Kreeft in 't Maleis ge ging met veel omſlag toe.
Men moet aenmerken dat de Chineſen
naemt Oedang wort vertoont door de let

ter H: de Krab, in 't Maleis Kapitein iemant, die onder hen iets nutbaers of
gedenkwaerdigs voor het vaderlant ge
Ik bequam hier ook eenige vliegende daen, of uitgevonden heeft, houden in
beesjes, Kapellen, en andere ſoorten, dierbare gedagteniſſe, en hem zoo veel
maer weinigh van belang.
eere na zyn doot bewyzen, als was hy nog
Om deze zeevruchten, om zoo te ſpre by hen in levenden lyve. Men zegt dan
ken, op te ſporen, gingh ik meeſt zelf dat voor dezen by hen is geweeſt zeker pleis,

door I.

heen by ſtil weder: dewyl ik dan het wa man, genaemt Phelo, die de allereerſte vinder
ter zoo helder en klaer vond, dat alles op het zout uitgevonden zou hebben. Wel- van
het
Out.
Zeeko
rael,

Oir

ſprongh
des Ko

raels.

den gront en de rotſen duidelyk te onder ke vond by hen verwaerlooſt en ver
ſcheiden was. Hier door geraekte ik aen agt , was de vinder van daer ge
verſcheide ſoorten van Zeekorael verzien weken, zonder dat men hem ſedert oit
van fraeie takken. Maer 't was al meeſt weder vernomen heeft. Ondertuſſchen
korte ſoort. Eenige koralen hadden de bevond men daer na de nutbaerheit en

gedaente der bladeren van bloemkool, die
zich in een ſluiten. Ik kleedde my aen
de ſtrant uit om dieper in zee te komen,
daer ik al wat my beſt behaegde met my
ne eige handen afbrak. Hier mede be

noodwendigheit van het zout.
Het
welk hen tot zulk een berou bragt van
hunne onagtſaemheit en onkunde, datze
uittogen om dezen Phelo te gaen opzoe
ken, om hem hunne dankbaerheit en eer

zigh zynde bevond ik dat dit korael zyn biedt te bewyzen. Maer hem niet heb
begin neemt van een vette of ſlymige bende kunnen opſporen hebben ze tot zy
qualſterheit des waters, dat zich als tot ne gedagtenis dit feeſt van Phelo-naphie
een wezentlyke ſtoffe op de rotſen vaſt ingeſtelt, dat ze met veel godtsdienſtig
zet, en dus allengs tot die gedaente en
vaſtigheit voortgroeit. Als het nogh
week is, vertoont het zich egter uitne
ment fraei in 't water. Want het is by
zonder ſchoon geel, ook wit, en rosag

tigh van koleur. Uit nieusgierigheit
brak ik eenige ſtukken, die reets vry vaſt
met de rotſen vereenigt waren, daer af,
om ze in de Zon of lucht te droogen, op
hoop dat ze die zelve koleur behouden
zouden, waer in ik my geweldigh be
droogh. Want de ſtukken werden al
temael bruin zwart en afzichtigh. Ook
was er geen droogen aen , zoo dat ik al
les weder moſt wech werpen.
Ziende dat voor my hier niet veel meer

heit onderhouden, gaende met vaertui
gen te water, en daer mede omzwer

vende, als wilden ze dezen heiligh nog
heden ten dage opzoeken.
Kort hier na noodigde my de Heer
Kaſtelein op zyn hofſtede , genaemt Hofſtede
Hee
Wel te vrede. Daer gekomen zynde zag des
ren Kaſ
ik op het lantgoet van dezen Heer, op telein.
welk een wyze de Suiker toebereit wiert.

Hiertoe was een molen geſtelt, die door suiker
twee Buffels omgetrokken wert. Een molen.
man zat voor het gat van den molen,
waer in het Suikerriet geſtoken wert,
dat voor d'eerſte mael alleen maer in het

doorgaen gekneuſt wort, wordende aen
d'andere zyde door een diergelyke ope

te halen was keerde ik weder in het vaer ningh uitgeſchoten. Het ſap daer uit
tuigh, waer mede ik digt by het eilant loopende valt onder in eenen put, en
De Eilan Alkmaer heen zeilde , dat er naeſt aen van daer in
een goot, die het on
den Alk
Inder,

legt.

Het eilant Enkhuizen legt wat

verder ten Zuiden af.

der door

de aerde

in een

daer

ne

Het eilant Leiden

vens ſtaende plaets leit, daer het ontfan
wort gerekent halverwegh te zyn. Hier gen wort. Hier zyn de Suikerpotten en
Leiden, waren geen menſchen op.
Het eilant fornuizen. Ten tweeden male word er
Hoorn, Hoorn legt hier tegen over, waer op ee uit het zelve riet meerder ſap gemalen: en
nige Makaſſaren en andere viſſchers woo ten derden male al het overige. Dan
en Smit. nen, zynde het eilant Smit ter zyden ver wort het, in de fornuizen gekookt zynde,
der naer het Zuiden afgelegen. De wint in aerde potten gedaen, die onder een gat
voorſpoedigh zynde bragt my in korten hebben, waer door zich het ſlechtſte deel
ontlaſt. Deze potten worden boven met
tydt weder te Batavie.
Hier na reed ik met den Heer Gene verſche klei toegeſtopt. Dit is de eerſte
rael door de ſtadt om een gezicht te ne en beſte ſoort. Dan volgt van 't uitge
men van zyne nieuwe en herboude hui lopene een tweede, en daer na ook een
zen. In dien tydt zagh ik aen de Chi derde ſoort. Het Suikerriet vond ik hier
Het Chi neeſche huizen, die nog geſloten waren, ſtaen op de zelve wyze als ik het voor
neeſche
eenen groenen tak hangen, dewyl deze heen in Egipten gezien hadt. Het heeft
feeſt Phe
dagh
de laetſte was van hun feeſt Phe gemeenlyk de hoogte van 7 of 8 voeten.
lonaphie.
De dikte is in 't rond 3, ook wel4duim.
lonaphie genoemt.
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Hier vond ik ook de Indigo, die in reis te Rama van Gaſa had bekomen,
kleene boomtjes als plantjes groeit, met hoewel veel kleener. Deze vrugt is
verſcheide takjes aen een. Zy zyn ge Zonder pitten en ſchoon geel van ko
meenlyk anderhalven voet hoogh. De leur. Zy is hier gebragt en aengequeekt.
Het ge
bladeren zyn kleen, daer de Indigo uit Gy ziet de beelteniſſe op 208.
My wert ook vertoont het gewas by was Jaka.
geperſt wort. Het zaet waſt daer
aen in lange riſtjes, gelyk het getal van de Portugeſen genoemt jaka, by de Ma
2o6 vertoont, aengewezen met de let leiers Nanka, en by de Hollanders Soor
ter A.
Hier verbeelde ik ook eenen tak van de
-

Koffiboo

ſacke. Het is groot by uitnementheit,
zwemende naer eenen Zakpyp, groen en

Kauwa of Koffiboonen, getoont door B. wat rosagtigh van koleur, dogh heel

I1e Il

Deze zyn onryp groen van koleur, half ryp zynde geel graeu. Inwendigh heeft
ryp geel, en geheel ryp zynde, purper het veele groote witte vrugten, die geel
root. De bloem is als een kleene Jaſmyn. zyn , met witte pitten. Veele men
Zy is in het midden geel, en heeft zes ſchen vinden er grooten ſmaek in. Want

blaedtjes in het ronde. De bladeren zyn ze zyn zeer zoet. Men hout ze voor ge
langwerpigh en ſpits. Deze boonen zyn zont. Twee der zelve aen den boom
voor eenige jaren uit Arabie hier gebragt hangende zyn verbeelt op het getal I13
Nam
Inn,
en voortgeteelt. Dogh in den aenvangh

desjaers 1697, toen Batavie zoo deerlyk

2.O9.

Nu volgt de Nam-nam, dus genoemt

geſchud wierd door aerdbeving, die eene by de Portugeſen. De Maleiers heeten
onnoemelyke ſchade en verwoeſtinge ver ze Poekie-ansjing. Het is een vrugt zeer
oirzaekte, zyn veele ongemeene planten, aengenaem om te eten, raeu of geſtooft.
door liefhebbers in hunne luſthoven aen Zy is rins en zoet van ſmack, graeu geel
gequeekt, verloren of vergaen. Zoo dat agtigh van koleur. Eenige zyn wat krom
de tegenwoordige Generael my zeide niet van gedaente als een peer. De bloem is root
te weten, dat hy'er eenige meer in zynen geel en wit in troſſen by een. Men ziet er
hof hadt. Maer andere kenners kregen de bladeren by en het geheele fatſoen
eenige opkomende ſpruitſels in 't oogh , op No. 21o.
Kaffée
aenge
fokt.

en bevonden dat het planten dezerboonen No. 2 I 1 toont ons de boomen met de De vrucht
waren. Hier op viel men weder aen het vrucht, genaemt Blim-bing. Zy is groot Blim
-

bezorgen en aenqueken der zelve, zoo
dat er ook nu reedts een groote meenigte
is aengefokt, waer uit binnen weinigh ja
ren groote overvloedt verwagt wort. Zy
doolen derhalven, die wanen dat deze
vrugt alleen onder de Arabieren gevon

en langwerpigh. De bloeſſem is roodt #
lakkigh van koleur. De ſmaek is als die
van onze kruisbezien, die zy ook behou

den, als ze geſtooft zyn. Als men zy
nen mond door azyn of eenige andere zu

righeit heeft raeu gemaekt, is er geen
den wort: gelyk zy ook bedrogen zyn , beter middel, dan # vrugtraeu te ge
die van gevoelen waren, dat deze boonen bruiken. Gy ziet haer aen den boom

*.

in geene andere landen zouden kunnen hangende afgebeelt.

voortgeteelt worden, als of die lantaert Ook is er de Areek, een vrucht, die Aresk.
deze planten zodanigh vergiftigt hadt, dat aen hooge dunne boomen waſt, met
ze niet bequaem zouden zyn om elders troſſen aen een tot een groot getal. De
bladeren der zelve zyn lang, even als die
dan by hen eenige wortels te ſchieten.
Hier nevens gaet by de letter C een der Klapperboomen. Deze vrucht wort
wilt boſchbladt. Eenige dezer bladen in 't algemeen zonder onderſcheit gebruikt
vallen groen, andere wit, en hebben ee zoo van mannen als van vrouwen doorge
nen rooden bloeſſem. Deze drie ſoorten heel Indie, zonder dat er eenige natie van
zyn wat kleener verbeelt dan de wezent uitgezondert blyft. Jong zynde is zy
groen van koleur, hebbende het fatſoen
Kakauw. lyke gedaente medebrengt.
Nogh is'er de Kakauw, waer van voor van een eierpruim. Op de kruin heeft «
namelyk de Chokolade toebereit wort. zy als een akerkapje, daer de ſteel aen
Deze vrugt vertoont zich byzonder aen vaſt is, in grootte als op No. 212. met de
genaem aen den boom, zynde root en letter A wort aengewezen. Out gewor
geel van koleur. Men ziet ze 4, 5, of 6 on den zynde is zy roodt en geel van koleur,

Wilt
boſch
bladt.'

Clminee-

trent den anderen hangen, hebbende ge gelyk de letter B aenwyſt. C toont een
meenlyk de lengte van ontrent 6 duim. De gedeelte der andere helft zonder bolſter.
bladeren zyn groot en langwerpigh. Zom Deze binnenpit half doorgeſneden wortin
mige hebben geele, andere roode vlakken. 7 of 8 ſtukken verdeelt: maer jong zyn
De gedaente wort vertoont door het de gemeenlyk in vier. Dan wort elk
getal 2o7.
ſtuk in een Betelbladt gerolt, dat te vo
- Ik bequam ook een aerdigh gewas van ren met Siamſe roode of witte kalk be

ſche Ci- een Ceder of Chineeſchen Citroen met veel ſmeert wort.
trO CIl.

Dit nemen ze dus in den

uitſpruitende punten. Hy was ontrent mont en kaeuwen het, tot dat hun ſpeek
van die gedaente, als ik in myn eerſte

ſel door de kalk bloctroodt wort.

Aaa 3

Men
wil
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wil dat dit een goedt middel is om den quam te zullen den halsbreken, en wat
mondt en het tantvlecſch zuiver te hou meer naer zulke ſnorkeryen ſmaekte. Hier
den.

*

Maer ik heb er noit de proef van by macktenze byfter vremde ſprongenom

willen nemen, dewyl ik genoegh aen het
gezicht hadt, dat my miſſelyk en onaen
genaem voorquam. . Ook wordenby wy
len menfchen, die dit niet gewoon zynte
gebruiken, daer zoo qualyk van, dat ze
wel, gelyk ik zelf gezien heb, van hun
zelven vallen. Maer dat gebeurende hebben

-

hunne bchendigheit, die verre by hen te
zoeken was, te vertoonen. Alle hunne

gebaren geleken meer naer de potſen van
den cencn of anderen marktgek, als naer

de tekenen van eenen manhaftigen krygs
man.

Hun moedt was verdubbelt door

dat zy, anders gewoon blootsvoets te loo

die menſchen zich vertaſt aen een ſoort, pcn, nu pronkten met kouſen en ſchoe
die niet goedt is. Dit is dan het zeggen. nen , waer door ze zoo parmant voort
Maer de allerbeſte ſoort kon my niet be traden, om quanſuis de deftigheit van een
kooren. Het gemelde Betelbladt waftals krygsbevelhebber te verbcclden, en onze
de Turxe boonen. Ik heb er een met de krygsoverſten niet toe te geven, dat men

letter D aengewezen. Het is donker
graeu van koleur : maer daer zyn blade
ren, die licht groen zyn, en die worden
wel meeſt by luiden van aenzien gebruikt.

-

-

De manier van het rollen dezer bladen tot

dit geneesmiddel wort getoont op de let

zich van lachen niet kon bedwingen. Zoo

dat de Heer de Wilde tegens my zeide:
Wij geven in 't vaderlant ons gelt uit voor het
zien van het een of ander Toneel- of Klucht

el, maer deze vertooming verdient beter
!hiº.
te worden. Het was ook zoo,

ter E.
Filanders

dewyl dit geen ſpel, maer ernſt was.
Deze ſoldaten verſchillen in kleedinggc- Hunkles.
Myne oogen verluſtigt door deze vruch
ten vielen nu op de dieren Flanders ge weldigh van elkander. Want eenige had- dingh.
noemt, waer van 'er de Generael cenige den hooge mutſen op, een licht rokje en
op zyne luſtplacts hadt.
Deze beeſten ſmal broekje aen : voorts de beenen en

liepen daer met de konynen in volle vry voeten bloot.

Andere weder droegen

heit , waer toe met voordagt een bergje cenen brcct gerandcn hoedt, by hen ïoe
gemaekt was, wacrinze hunncholcnhad dongs genoemt, gemaekt van Bamboezen,
den.

afgete-

kent,

Dit was met een hek omtrokken.

My beving de luſt van een dezer dieren af
tc tekenen. Hunne agterfte pooten zyn
langh, en de voorte kort. Van groot
te en koleur zynze als een goede haes. De
kop heeft veel van eenen vos. De ſtaert
is ſpits. Onder aen den buik, die witag
tigh van koleuris, hcbbcnzceeneopening
als cenen zak, daer het jong, als het al

zynde een ſoort van ſtruiken, die uitſchie
ten. Men eet er de uitſpruitſels van. An
dere hadden hooge opſtaende mutſen, an

dere maer eenen doek om het hooft ge
flingert. Drie of vier van dit volk, die

my de koddigſte voorquamen, hadden
aen beide de zyden van het hooft iets als

eenen langen vergulden hoorn. Eenige
waren verzien van een gemalyt harnas. .
vry groot geworden is , in en uit gaet. Hun wapens zyn vierroers, patroontaſſen, Hinwa
Deze jongen zitten ook dikwyls daer zo en kriſſen, ook pieken, maer langer "
danigh in dat ze het hooft en ten deele dan die der officieren, die by het gezei
den hals daer buiten ſteken, gelyk ik dik de geweer een piſtool tuſſchen dengordel
wyls gezien heb. Als de moer loopt, fteken.
trekkenze den kop meeft binnen, dewyl
Terwyl deze bezigh waren met hunne
zy in't loopen zich moet op en nederwer ceremonien te verrichten, trokken eeni
pen, omdat, gelyk gezegt is, de voorfte ge andere compagnien voorby om hun ge
pooten kort, en d'agterfte langh zyn. De weer te halen,dewyl zylaſtbrieven hadden
om te ſcheep te gaen, als zullende dit jaer
beeltenis is op No. 2 13.
Eenige dagen hierna vertoonde zich een weder optrekken naer Samaran , een ko

Bougies.

compagnie der Botgies in haer volle ge ningklyk gebiet der Ooſterſche kuſtJava,
weer binnen het kaſteel, om zich van den gelegen ontrent 60 mylen van Batavia,
Generael te doen zien, die zich ten dien ftaende onder den Koning Pangeran Poega, De Ko.
einde verzelt van den Veltheer de Wilde dien de Maetfchappy aen dat Ryk gehol-ning Pan
op den voortrap van het paleis vertoon pen heeft. Want hy was in oorlogh met i.

-

de. Ik voegde my om dit gezicht te heb
ben mede derwaert. Hier zag men, hoe
de officiers tot voor zyne Edelheit gena
dert elk in het byzonder, na het doen van

zyns Broeders zoon, genaemt Ade-patti, #"de
die reedts, het ryk in zyn gewelt hadr. Nie
Hy wert derhalven daer weder uitgedre-ſchappy

ven met hpe der Maetſchappye, die Ä

hunne eerbiedeniffen , den hellebaert of hem nogh blyvende aenſlagen ſmeden te- §
pick by hun Ha/gaey in den gront ſtaken, gen zynen Oom tragt onder te brengen,

en hun kris, een ſpits geweer, datze tuſ en hem, nu gevlucht, zoo het doenlyk
ge is, in handen te krygen, opdat de re
Hier mede maek gerende Koning ruſt magh hebben.
Hunne zegt is, uittrokken.
ſ# tenZe geene kleene bravaden, breedt op Weinigh tydts hierna gaf zyn Edelheit
rysa, gevende van al wat hun van vyanden voor my te kennen dat er een ſchip binnen wei

ſchenden gordel dragen, als boven

nigh

:
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nigh dagen naer Bantam zou zeilen, vra reis, en ontſing van zyn Edelheit des
gende my of ik nogh van voornemen was avonts voor den dagh van myn vertrek
dien togt te doen. En myn beſluit hoo twee brieven van aenbeveling aen den
rende oordeelde hy dat ik deze goede ge Commandeur van Bantam, en aen den
legenheit van het weder en ſchip moſt Koopman en Adminiſtrateur der Maet
waernemen. Ik ſchikte my dan tot de ſchappye.

LVII.

H o O F T S T U K.

Togt naer Bantam. Beſchryving van dat Ryk. Geſprek des
Schryvers met den Koningh.
Togt naer
Bantam.

P den elfdender maent Julius nam daer wy ten elf uren naer toe roeiden, en
aenquamen. ,,Ik begaf
ik afſcheit van den Generael, en op den
begaf my met een roeiſchuit van my aenſtonts by den Commandeur Bitter
den Commandeur Broegh naer het fluit van Rheede, dien ik den brief zyner Edt.

O

#

ſchip, genaemt Munſter, waer van ſchip overgaf. Hy ontſing my beleefdelyk, en
wees my te gelyk een plaets tot myn ver
blyf in zyn woning aen. Na den mid
dagh vertoonde ik my ook voor den ge
melden Koopman, den Heer Wys, dien

per was Jan Walburgh. Het voerde 26
ſtukken kanon, en 6 baſſen, en was be
mant met 67 perſonen, waer van 'er 57
Europeers, en 1o inlanders waren. Het
lagh een goet half uur van de ſtadt , en
was reedts onder zeil.

ik mede eenenhrief van zyn Edelheit over
handigde. Ik genoot hier even dezelve

Daer aen komen

de vond ik den ſchipper nogh niet aen beleeftheit, zoodat ik by hem bleef tot
boort, maer het liep niet lang aen,
hy in den avont.

#

-

#ar

uam.

#

Dus gingen wy voort, en kre

ontrent

Des anderen daegs ging ik deze plaets Beſchry

# ## eilant Hoorn,

ten deele van buiten, ten deele van bin-ving der

Hoorn, dat over 't eilant Onruſt gelegen is, ne nen bezichtigen. Ik ging eerſt door de Plaets.
Qnºſt, vens ons. Maer de wint begon zoo te waterpoort, die by de buitenwachtſtaet,
#" wakkeren dat wy wel haeſt d'eilanden dat een kleene poort is van den ouden
M#del. Amſterdam en Middelburghten Zuiden van muur, die geenen naem draegt, ſtaende
burg, ons voorby voeren, en daer nevens een weinigh buiten de punt Speelwyk, die
klip, die 5 of 6 voet onder water was, ten Noorden legt. Van daer gingh ik ten
waer van wy de barningen bequamelyk Ooſten op langs den wegh by # zee. De
konden merken. Zy was niet grooter dan ze wegh ſtaet veeltydts met hoogh water
een gemeen ſchip. Een diergelyke lagh onder. Waerom ik, dewyl hy ſlordigh
'er ter regter zyde. Wy hielden onzen om te betreden is, langs den zelven heen

kiesneen koers meeſt Weſt aen, zettende het op de gingh naer de lantzyde. Daer is het vol
#" eilanden de kleene en groote Combuis, die tuinen bezet met klappers en ander ge
combuis, wy met eenen gewenſchten Ooſtenwint boomte.

Men vint die zyde ook bezet

met ſlechte huizen, niet veel beter dan
hutten, opgeſtelt van Bamboezen, en

ter regter zyde van ons voorby voeren.
Menſch. Ten 5 uren # wy het eilant Menſch
"
eeter ter ſlinke zyde nevens ons, zynde nu
omtrent op 4 uren afſtants van Bantam ge
nadert.
De donkere nagt deed ons het
anker uitwerpen. Maer des morgens met
het eerſte licht van den dagh gingen #
weder onder zeil met donker en vochtig

overdekt met Adabsbladeren.

De men

ſchen, die zich hier onthouden, zyn al
le viſſchers, en woonen hier in groot ge
tal, brengende hunnen meeſten viſch naer

Batavie om daer te verkoopen. Het eer
ſte, dat men hier ontmoet, is de punt
weder begunſtigt van een mooi koeltje. Caranganto, die van ſteen ontrent in 't vier- De punt
Dus was het ontrent agt uren, als wy kant is opgehaelt, en verzien met 1o ſtuk- Caran

voorby den uitkomenden hoek van 't vaſte ken kanon. De zes voornaemſte, die vry 3"
groot lant Pontang quamen. Toen kregen wy groot zyn, ſtaen naer den zeekant. Een
Poelema- dicht benevens ons het eilant Groot Poele der andere ſtaet ten Ooſten, en drie klee
dy.

#

mady, leggende ter regter zyde van ons. ne ten Weſten. Van hier gaet men over
Hier waren wy op zes vadem waters. Wei een groote ſteene brugh, die opgehaelt

:"
nigh verder lagh Kleen Poelemady, daer
ilan-E" vier en een half vadem waters vonden.

wort, leggende over de rivier, die door Lantri

het lant vloeit.

Zy neemt haer begin in"

# # Toen verſchenen de twee eilanden by de het gebergte, en eindigt hier in de zee.
ledon, Maleiers genaemt Poele-doa, dat zoo veel Hier is het einde der ſtadt, daer zy aen
Komſt op is, als de twee eilanden. Dus raekten wy den zeekant legt, beſtaende in een goet
de regie
Vervol
van
Ban voor 10 uren ten anker op de reede van vierde deel van een uur gaens.
taII),

Bantam, naer giſſing een uur van de ſtadt,' gens vint men zich op de groote Baſaer,
-

{

Cas
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bezet met Chineeſche winkels, waer in mandeur onthaelde hen met veelerhande
vruchten en andere eetwaren te koop zyn. confituren, met vruchten, met kaes en

Hier benevens ſtaet een groot Chineeſch broot, met tee en tabak, dienze uit Hol
gebou, dat de woning is van den Kapi lantſche pypen, even als wy, rookten.
tein of Overſten der Chineſen.
Als men Hierna gingen zy naer boven om de gel
langs den zeekant verder opgaet, vint men den te ontfangen, dic zy natclden, cn in
langs de geheele ſtreek ook woningen der zakken, yder van duizent Spaenſche Ma
viſſchers. Hier achter zyn by den zee kaflâerfche of Spaenfche Realen , verze
kant veel zoutpannen, daer het zout be gelden. Toen vatte de Commandeur
reit wort. Hier ontrent is de plaets daer den Ryxbeſtierder by de regterhant, en
de Hollanders landden op den 7 April des geleidde hem tot buiten de poort aen het
jaers 1682. Den zelven wegh wederkce water. Des anderen daegs ten negen uren
rende vintmen tuffchen de gemelde punt, quam de ecrflc Koninglyke Opzicner van
ende Pagger of ſterkte Speeluyk eenenbree den Boom my aenzeggen, dat ik ten twee
den korten wegh, die zich recht op uren na den middagh voor zyne Majeſteit
's Konings plein uittrekt.

Aen het be te verfchynen hadt, die zoo aenftontsbui

É. van dit plein legt een groote ſteene

ten de ſtadt gereden was naer een Luſthuis,

rugh, genaemt de Ketenburg, over de

een half uur ten Z. Weſten van Bantam

reedts gemelde rivier, die met eenen an gelegen.

Hier op vraegde hy my of ik
deren arm daer door heen vloeyende in zee genegen was te paert te ryden, of liever
ſtort. Over deze brugh en op het plein, te voet te gaen. Ik hem voor zyne aen

É. de Paſſei-baen

vermaekt zich de bieding bedankende koos het laetſte. De

oning met de grootftendes Ryx gemeen beſtemde tydt gekomen zynde, wert ik

lyk op den laetiten dagh der weke met
het ſteekſpel.

door hem uit het huis van den Comman

Als men over deze brugh deur afgehaelt. Terzelver tydt was ook

inkomt ſtaet ter regterzyde de voornaem gelıoor vcı gunt aen den Heer Kaef, die
ſte Tempel of Kerk, die zy, even als de voordezen te Bantam, eer het in handen
Perſianen, AMit-zlid noemen.

der Maetſchappye was, voor Reſident ge
Ten elfuren wederinmynverblyfplaets legen hadt, en nu voor tien of twaelf we
keerende bevond ik dat het gelt voor de ken wegens de Maetſchappye over eenige
peper tot lading van het ſchip overgege zaken derwaerts gezonden was. De Sc
ven, reedts gewogen en nagetelt was: kretaris, die de Maleife en Javaenfe tael

zoodat ten vier uren na den middagh de
Ryxbeftierder by den Commandcur quam
om de gereet zynde gelden wegens de pe
per, die het ſchip Munſter voor Perſie in
te nemen hadt, te ontfangen. Deze ge
legenheit dagt mydienſtigh te zyn om hem
te doen aenſpreken wegens het gehoor,
dat ik gaerne by den Koningh zou heb
ben. Zyn Majeſteit ook was er reedts

verſtont, wert ons mede gegeven. Bui
ten de poort gekomen zynde vonden wy
daer vier paerden gereedt, die wynevens
ons lieten leiden, en te voet gingen. Wat
voortgegaen zynde vonden wy den Ryx
beftierder, by het katteel des Konings,
daer men voorby moet, gereet, om zich

met ons derwaert te begewen: gelyk ge
ſchiedde, zonder dat iemant zich van

van verwittigt door den Commandeur, paerden bediende. Wynamen onzen wegh
die uitdrukkelyken laft van zyn Edelheit langs een ſteene waterleiding, twee of
had om dat voor my te bewerken. Ik drie voeten hoogh boven den gront opge
voegde by myn verzoek dat ik wenſchte metſelt, en van binnen met een loodepyp
hoe eer, hoe liever, hier toe te geracken, verzien, ſtrekkende zich van het Luſthuis
om den haeft dien ik maekte met myne af tot binnen het Koningklyk kaſteel. De
reize weder met de eerſteſchepennaer Per ze waterleiding was voor drie jaren ge
De Schry

ſie voort te zetten. De Ryxbeſtierder
deet
my aenzeggen dat hy het dezen zel
zoekt ge
hoor by ven dagh den Koningh nogh zou aendie
den Ko nen, en my dan eenen zekeren tydt ſtel

ver ver

ning.

len. Ik hiel my dan om dezen ſtondt af
te wachten by de hant, en in huis. Deze
Amptenaer wasgenaemt Pangeran of Prins
Pour-ba-nagara. Hy was verzelt van agt

maekt. Dit water komt van het geberg
te, dat hier twee uren van daen legt,
vloeiende in dezelve met een rivier door

het lant. Het was drie uren, toen wy
aen dit luſthuis aenquamen. Na een kor
te vertoeving aen de voorpoort , quam,
als onze komſt
eene der .
Komſt
in
vrouwen
van 'taengedient
Hof, onswas,
orde brengen
luſt
-

" huis des

of tien koningklykefchryversen opzieners van binnen te naderen. Wy zagen hier #
van den peperhandel, zittende benevens onder eene opgeſlage logie drie karoſſen

den Commandeur en den eerften Opzie van den Koning, waer van de karoſſiers
ner van den Boom op eenen ftoel, dacr Hollanders, en op onze wyze fraei in 't

d'andere naer d'Ooſterſche wyze beneden roodt gekleedt waren. Wy traden dan
op den gront zaten. Zyn gevolgh buiten naer binnen over een lange houte brug,
het genoemde gezelſchap beſtont in vyf ten deele met ſmalle planken belegt, en
tien of zeſtien perſonen, alle met vaertui met leuningen bezet. Vervolgens nader
gengekomentotaen Speelwyk. De Com den wy door een kleene poort in de voor
plaets

plaets van 't gebou, daer de Koning aen! zaten op den gront drie of vier vrouwen,
d'eene zyde op eenen armſtoel gezeten waer van eene een vierroer in d'armen had,

was, ſtaende nogh vier of vyf andere ge

tegen welk zy met de borſt leunde, en
Hy verwel de tromp om hoogh hielt. Een ander hadt
#r komde ons minnelyk met hanttaſting, en een korte piek of worplans. Een andere
Gehoor meene ſtoelen daer nevens.

#- belaſtte ons neder te zitten. Dogh eer ik weder 's Konings wandelſtokje dat zwart
ning

zulx doen wilde verzogt ik den Sekreta verniſt was, en geſiert met een zilver
ris aen den Koning te zeggen, dat ik my hantvatſel. By wylen ſtonden ze ook over
verheugde in het zien dat zyne Majeſteit ende Dogh hier van zal ik in het byzon
welvarende was, op wiens gezont der ſpreken, en dan naeukeurigh noemen
heit ik op den avont voor myn ver al het gene den Koning altydt wort nage
trek met zyn Edelheit gedronken hadt, dragen.

die zyne Majeſteit wel hartelyk hadde
Achter deze waren op den gront geze
onthael doen groeten. Hier op bedankte de Ko ten vyf of zes jongſte zoontjes van den
den Schry-ning my met hantreiking en een vriende Koning, out twee, drie, vier, vyf, of
# # lyk wezen, bevelende my nevens hem ne ook zes jaren. By zyne eerſt getroude
#g en der te zitten. Hy zat aen het hooge en vrou heeft hy noit kinderen geteelt. Zyn
gedaen, de van een lange tafel, en wy alle van we
derzyden. Ondertuſſchen werden 'er kon
fituren, banket, vruchten, en andere
verſnaperingen opgedragen. Ook wert er
Tce geſchonken, ſtaende ook twee zilve
re ſchenkborden met pypen en tabak ge
reedt , twee brandende kaerſſen ook om

tweede was zyns Ooms dochter, ook ge

weeſt de echte vrou zyns overleden broe
ders.

Deze vrou heeft by haren eerſten

man, broeder van dezen Koning, ook

geene kinders gewonnen : dogh deze te
genwoordige Koning heeft by haer agt
kinders, zoo zoonen als dogters : waer
den tabak aen te ſteken. Waer toe de Ko van de oudſte princes den ouderdom van
ning zelf ons verſcheidemaelen noodigde. dertien jaren bereikt. Zy zyn alle ſchoon
Dog eer het daer toe quam, werden vaſt van koleur, niet bruin. By de derde
andere ſchotels opgedragen, gevult met (want hy heeft drie vrouwen) heeft hy

warme ſpyze, als 'Rys, of Pylauw met verſcheide kinders.

Hy heeft nogh een

zyn toebehoren, verſcheide ſoorten van vierde tot zyn echte vrou aengenomen:

gehakt hoendervleeſch, op de wyze van maer die voert dentitel niet van Koningin.
onze frikkadellen, en aen lange ſtokjes Zyne overige bywyven worden wel op
geſtoken, waer mede het gebraden of ge een getal van veertigh gerekent. Hier by
fruit was, hart gekookte hoendereiers, en zyn 'er nogh 8yo vrouwen, die dagelyx
radyzen aen lange ſtukken geſneden. Yder in zyn Kaſteel dienſt doen , zoodat het
wert met een ſervet of hantdwael verzien, 'er grimmelt van vrouwen.

ook met een bort gevult met dergelyke

Achter de genoemde jonge Prinſen za
Het vremſt dat my voorquam ten vyftien of zeſtien juffrouwen, vervol
was een groote ſchotel vol ſtukken als van gens op deze voorplaets drie of vier ande

ſpyzen.

ſtyfſel, even als ſchyven van peeren, dogh re troepen: ook aen het einde tot by den
wat plat, zeer goedt van ſmaek, te ge muur verſcheide buiten die gedurigh om
lyk rins en zoet. De drank was niet dan liepen om te dienen, en in het huis ge
water, dat in een pot, even als een tee vonden worden. Alle welke ſamen ge
pot, daer een tuit aen was, gedurigh nomen wy rekenen konden dat wel een
rontom de tafel gereedt ſtondt, dienende getal van tweehondert uitmaekten. Z
ook tot het waſſchen der handen, waer waren alle met het bovenlyftot op de borſt
toe ook een kleen keteltje gezet was.
naekt, gelyk ook de armen en beenen:
Over niets verwonderde ik my zoo zeer, hebbende alleen een kleedtje om het on
als dat 'er geen mannen in dit vertrek ge derlyf geſlagen, dat met de enden om den
zien werden buiten den Koning en ons, middel vaſt ingeſteken was, benevens een
wordende hy, en wy alle, door vrouwen ander, dat tot op de borſt ook op dezel

opgepaſt. De Ryxbeſtierder zat beneden ve wyze vaſt gemaekt was. Het hair
op den gront voor het ondereinde der ta was agter by een gedraeit, even als een
fel met de beenen onder het lyf, op d'Oo

loſſe tuit.

ſterſche wyze, zonder eenige ſpyze te Voor het tegenwoordige was de Ko- Gewaedt
nuttigen. Zyn egte gemalin diende me ning dus gekleedt. Hy had op zyn hooft des Ko
de de tafel, ſtaende benevens my terſlin een ſtyf gemaekt mutsje, ontrent vyf dui- "ë”
ke zyde, en niet naer de zyde des Ko men hoogh. De onder- en bovenrant
nings, zoodat ik de eere had van door eenen vinger breet was wit, de reſt paers.
haer gedient te worden. De Heer Kaef Hy had eenen Turxen rok aen kaſtanje
was geplaetſt ter regterhant van den Ko bruin van koleur, bezet met zilvere knoo
ning, aen wiens regter zyde gedurigh pen. De middel was met eenen gemee
drie of vier Juffrouwen, naer allen ſchyn nen paerſſen gordel omwonden , waer
van den eerſten rang, tot zynen dienſt ge van de enden voor neder hingen. In de
reedt ſtonden. Dicht agter zynen ſtoel linker zyde had hy den kris ſteken, waer
Bbb
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van de ſcheede met gout overtrokken was. gedenkfchriften aenzyne Edelheit terhant

Zyn beenen waren bloot, uitgezeit dat hy te zullen ſtellen, om ze dus zyne Maje
gemeene roode Hollantſche muilen aen de ſteit toe te ſchikken.
voeten hadt.

De ſpys na een groot uur wechgenomen
zynde boodt hy ons den tabak aen, doen
de my vragen, of ik wel tabak rookte.
Ik antwoordde ja, maer dat my zulx ech

De Koning dus verre vernoegt met

myne antwoorden en onderrechtingenver
haeldemy op zyn beurt, hoe in vorige
tyden al het lant hier ontrent was Hei

denſch geweeſt. Dogh dat de inwoners

ter onverſchilligh was, zoodat ik het doen door toedoen van eenenzymer Voorvade
en laten kondenaer myn believen. Dit ren, genaemt Soefoehoeman Aboel Macha

prees hy. Ik ook hebbende doen vragen /in, die by hen voor heiligh wert gehou
of de Koning zelf wel tabak gebruikte den, den Mahometaenſchen godtsdienſt
verftondt ja, dogh fpaerzaem. Hy deedt aengenomen, en zich onder zyne gehoor
my hier op vragen, als hy een pyp aen zaemheit begeven hadden. Zoodat ze dus
ſtak , of ik hem dan volgen zou. Waer van dien tydt af tot nu toe als lyfeigenen
op ik met eerbewyzing antwoordde, dat gebleven waren, dat nu ſtyf driehondert
ik my ſchikken zoude naer de zinlykheit jaren geleden was. Hy ſprak ook van
zyner Majeſteit. Toen wert my uit zy Turkye , en het heilighlant van Jerufa
nen naem weder gevraegt, of ik ook ta lem.

En het was of het wezen wilde dat

bak met my gebragt hadt, omdat die by juiſt binnen dit zyn luſthuis een Turx
avontuur licht beter zyn mogt. Hier op koopman, te Bethlehem geboren, tegen
wert myn jongen,die de doos by zich had, woordigh was, die alle zyne goederen
binnen geroepen. Ik nam hem de doos door ongeluk op zee verloren had. De
af, en ſtopte er een pyp uit, die ik den Koningh deed dezen man aenſtonts roe
Koning overgaf, die ze half uitgerookt pen om eenige ſamenſpraek over deze za
hebbende aen den Sekretaris overreikte, ken te hebben.
die nogh geen pyp hadaengefteken. Om Dus hadden wy zeer veel geſprek, waer
-

Spraek
zaemheit
des Ko

nings.

dat onze redenen over en weder zoo mee

in de Koningh zoo veel gevallen nam, dat

nigvuldigh en veelerhande waren, wert
'er van elk maer een pyp gebruikt. De
Koning zeker toonde zich byzonder
fpraekzaem en nieusgierig: zoodat hy my
veele dingen afvraegde : hoe de gelegen
heit was van deze en gene landen, hoe

hy my van vreugde verſcheide malen de
hant gaf tot bewyszynervernoeginge. Hy
begeerde ook, dat ik myn bezoek zoude
hervatten. Waer op als ik met behoor
lyke eerbiedenistebetuigde datik verheugt

was over zoo groot een geluk, en zeide
groot zy waren, en wat er aenmerkelyk dat aen 's Konings bevelen ſtondt mytydt
in was: wie de voornaemſte Koningen en plaets daer toe te ſtellen, belaſtte hymy
van den aertbodem waren, hoe verrehun den volgenden dagh des morgens ten ne

gebiet zich uitſtrekte, en wat zeden ver gen uren in zyn Kaſteel te verſchynen, en
ſcheide volkeren hadden.
Van dit alles de Befchryvinge myner cerfte Reizeme
onderrecht vraegde hy ook welke de groot de te brengen. Want ik verſta, zeide
fte en meeft befaemde rivieren in de wer

hy, dat uw boek hier beruſt onder den

relt waren. Hier op ontdekte ik hem de koopman Wys. Voorts keerde hy zich
hoedanigheit van den Nyl in Egipten, naer den Heer Caef, zeggende tot hem,
van de Wolga in Ruslant, waer van ik dat hy niet behoefde weder te keeren, de
het begin en einde gemeten hadt, nevens wyl de brieven , die hy had mede te ne
den aert van andere vloeden my bekent. men naer Batavie, gereedt waren, die hy
In het gemeen ook ſprekende van de des anderen daegs kon krygen en vertrek
my de Koningh, om
ganfche werrelt vraegde hy hoe lang de ken. Toen
dit
huis
van
boven
tot
beneden te bezich
zelve naer de rekening der Chriſtenen ge
ſtaen hadt. Ik beduidde hem hier op wat tigen. Het had drie verdiepingen, elke
de geleerden in Chriftenryk hier van ge met verſcheide vertrekken. Overal bleef
voelden, nevens het oordeel dat zommi hy al een wyle tydts ftaen, fprekende met
gen velden wanneer de werrelt een einde my van vele dingen, die de regeringe der
nemen zou. Dat ik dit evenwel door hen Vorſten betroffen. Hy ontdekte vooral
by maenden en dagen uitgerekent zyne zyn gevoelen over den toeſtant der Groo
Majeſteit zoo net niet kon uitleggen zon ten, en Raden der Vorſten, en hoe hy

ſº

der myne papieren in te zien, die ik nu meende datze te ſtraffen en te beloonen

niet by my hadt. De Koning nam zulk waren. Voor de deugt en trou liet hy
een behagen in mynantwoort, dat ik bree veel agtingh blyken, oordeelende dat de
der deet, dan hier noodig is uit te druk Vorſten hunne trouwe dienaers niet ge
ken, dat hy my beval het gene ik gezegt, noegh konden beloonen, noch hunne
en verder in myne papieren Taenge dienſten naer waerde vergelden. Hyvoeg
tekent had, hem in geſchrift van Batavie |de daer by, dat een Vorſt, al haddenze
toe te zenden. . Ik antwoordde hier op al eens, gelyk de menfchelykheit dat me
met eerbiedigheit, op my nemende myne de brengt, eenen misſlagh begaen, al

tydt
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tydt aen hunne vorige verdienſten moſt zelf te paerd ſteeg, en te gelyk na hem
gedenken, en daer mede deze vlek uit drie of vier der jonge Prinſſen. De vrou
wiſſchen , geenszins van gevoelen zynde
dat men aenſtonts vier moſt gebruiken,
maer zich van water te bedienen hadt,
dat bequaem tot verkoelen was. Want
met vier betekende hy de oploopenheit en

verbolgenheit, die den menſch dingen
doet beſtaen, waer van hy daerna berou
heeft. Hem was ook, zeide hy, niet
onbekent, wat quaedt de afgunſtdikwyls

wen van 't hof traden in de andere karoſ

ſen, onder welke men zeide dat ook was

de Koningin Ratoe-anoem, die buiten het
huis in een plaets aen 't water zich met
hare Staetjuffrouwen met viſſchen en an
dere vermaeklykheden had bezighgehou
den. De overige gemeene vrouwen lie
pen bloots beens te voet. Eenige der zel
ve waren beladen met eenige pakkaedje,
die ze op den rugh droegen. Dit maek

in de Hoven uitwerkt. Ik zeide het my
ne hier op, en bragt eenige voorbeelden te geen kleen gekrioel en gewoel. Want Lyfwach:

# by,

om myn zeggen te be hier by waren nogh tweehondertlyfwach-ten de,
ten des Konings gewapent met pieken. Konings:
krachtigen.
Gelegen
Die naeſt aen hem gingen, werden ge
Wat
wyders
dit
huis
aengaet,
men
had
heit van
in
het
opperſte
door
de
hoogte
byzonder
noemt
Kajorans : de andere Sourana-ga
het huis.
aengename gezichten over het lant en in ras, die achter de eerſte volgden. De
de zee. Om het huis liep een ſchoone onderdanen van dezen Koningh zyn alle
breede vyver, waer van de gront met Javanen : de andere vremde natien, die
ſteenen bevloert was.
/
men in zyn gebiedt vint, zyn Maleiers,
Terwyl de Koning my dus geleidde en Makaſſaren, en Baliers. Deze alle moe
onderhielt had hyſteedts het gevolgh der ten, als ze niet in zynen dienſt zyn, van
gemelde Staetjuffrouwen met haer geweer den wegh afgaen, als hy ergens met zyne
by zich. De avondt begon nu reedts te vrouwen komt, volgens het gebruik der
uit de

vallen: zoodat wy beneden gekomen zyn Ooſterſche landen. ,,Wy quamen dus met
den avont aen het kaſteel, daer wy uit- Afſcheit
de ons afſcheit kregen.
Toen wy de
Vertrek,

# bru

overgclco

tredc11de van zync

Majcſteit afſcheit na- van den

men waren, ſtonden er drie karoſſen ge men, werden de door eenen Hofdienaer Koningh.
reedt : in welker eene zyn Majeſteit be met twee groote lantaernen in onze her

geerde dat wy ons begeven zouden. Wy berge gebragt.
gehoorzaemden. "Waer op de Koning

LVIII.

H o O F T S T U K.

De Schryver heeft andermael gehoor by den Koningh. Aerdige
danſerinnen.

Konings.

Afſcheit van den Koningh.

Hofprael.

Gedaente des
Spraek der Javanen. Hun godts

dienſt. Afkomſt en lyſt der Koningen van Bantam.
K begaf my dan des anderen daegs op te ryden. De Koningh ons vernemende
den beſtemden tydt met den Sekreta wenkte ons om boven te komen: terwyl
ris Gobius eerſt by den Ryxbeſtier my een Europeeſche Lieutenant, die bin
der, om van daer met eene der Hofjuffe nen het kaſteel woonde, wyn en bier deed
ren in 't kaſteel by zyne Majeſteit geleit aenbieden. Ik aenvaerdde den drank, en
te worden. By dezen heer een weinigh ledigde een glas op zyn Majeſteits gezont
nedergezeten liet ik myne oogengaen over heit. De Koning ſtondt omzet van vele
zyne woning, die ik byzonder gemeen Jufferen : en zes zonneſchermen, twee
vondt voor zoo groot een perſonaedje. van gemeene, en vier van witte koleur,
Onderwylen quam eene der Jufferen aen, werden achter hem van mannen gehou
met welke wy naer het kaſteel wandel den. Deze plaets bezichtigt hebbende
den. Hier zagh ik op deszelfs muurbo gingen wy naer beneden. Hier traden
ven de voorpoort den Koningh onledigh wy door de poort in een voorzael, zyn
met het beſchouwen eener groote karoſſe, de de gehoorplaets ter regter zyde der wo
nu wegens de Regeringe van Batavie tot ninge afgeſcheiden. Deze was vol Juffe
een geſchenk overgezonden met het Bom TCn. Hier onder waren drie danſſerinnen, Danſerin.
bardeergaljoot, dat des daegs te voren gereedt om te danſen als de Koningh dat nen.
aengekomen was. Zywert in orde ge bevelen zou. De voornaemſte was byzon
ſtelt, en de paerden daer voor geſpannen der fraei, ſierlyk, en op een vremdewy
om de plaets voor het kaſteel eens rondt ze gekleedt en toegeſtelt. In deze Ge
Bb b 2.
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hoorzael ſtondt een lange tafel bereit even ſche ſlavin was, dewyl ik in Konſtanti
Tweede als des daegs tevoren. Zyn Majeſteit zet nopolen, daer vele zulke zyn , wel een
gehoor by te zich aen het ende der zelve, mygebie diergelyke gezien hadt.
Het was even

#89 dende aen de regterzyde te zitten, enne
ningh,

wel mis.

Want deze vrou was uit het

vens my den Sekretaris, blyvende de reſt gebergte, gelegen meeſt om de Z. Ooſter
ſche eilanden by Ternate, welker inwo
van de tafel met ſtoelen bezet ledigh.
Na een kort geſprek onder het drin ners Kackerlacken genoemt worden. Dit Kacker
ken van Tee vertoonde zich de Koningin, volk ziet beter by nacht dan by daegh: lakken.
voor wie de Hofjuffers plaets maekten om zy kunnen ook de zon niet wel verdragen.
haer aen de tafel te doen naderen. Zy Het heeft gedurigh de oogen half toe, en
voegde zich aen de ſlinke zyde des Ko zit veel by den dagh in donkere hoeken.
nings, aen het zelve einde der tafel. Op Deze vrou was zodanigh vet, dat men
haer aennaderen ſtonden ik en de Sekreta

haer gezicht naeulyx bemerken kon. Een

ris overende, en deden onze eerbiedeniſ weinigh tydts daerna gingze by d'andere
Tweede
onthael
des Ko

nings.

fen : dogh de Koningh geboodt ons aen vrouwen op den gront zitten. Toen deed Kinderen
ſtonts weder te gaen zitten. Ondertuſ de Koning zes zyner voornaemſte kinde-#*
ſchen werden vele gekookte ſpyzen, ren aen tafel zetten, twee aen twee, de-"
vruchten, en andere gerechten opgebragt: wyl zy kleen waren, op elken ſtoel. De
waer onder ook een

Échoteltje met geſme

ze kinderen waren van de gemelde Konin

de Hollantfohe kaes.

Dit fchoof de Ko

ginne. Zy waren fraei en wel beſneden,

ningin voor my, als willende daer mede zoo ſchoon en blank van koleur, als eeni

te kennen geven dat die ſpyze myns va
derlants my beſt gevallen zoude. Ik
maekte eenige beweginge van dankbaer
heit, en nam er een weinigh af, proe
vende voorts alles wat my voorquam :
het welk de Koning ziende my van

!

e van de onze op Batavie, die al veel
ś
vallen. Twee der zelve waren Prinſ
ſen, en de andere vier Princeſſen. De
oudſte mogt ontrent negen jaren zyn,
-

voorts minlyk van wezen, blank, aer
digh en welgemaekt. De Koning liet my Bewys

alles deed toedienen en vragen hoe de cindclyk vragen, hoe my het onthael ge-yann gunt
den

ze ſpyze, dus bereit, my ſmaekte. Ge viel. Als ik met eerbiedt myn genoegen:
Schryver,
lyk het grootfte gedeelte vry wel toege betuigde ſprak hy vervolgens : De gunſt,
maekt was : zoo had ik reden van te ant

die ik u in deze myne Gehoorzael bewyze,

woorden dat ik de ſpys ſmakelyk vond, heeft niemant der Raden van Indie, nochte
en geen krachtiger bewys daer van kon de Commandeur, oit genoten. En ik begun
geven dan dat ik er myn deel wel van |ſtige n hier mede, om dat gy een vremdeling
Afbeel
nam. De Koning lachte my hier op toe, zegt, in wien ik gevallen hebbe. En ik zeg
ding der
betuigende
dat hem lief was my verge het u met mynen eigen mont, opdat gy'er van
Koningin.
noegt te zien. Ondertuſſchen begonnen verzekert moogt zyn. Ik opſtaende toonde
de danſferinnen vaft haere gaven te too my verheugt over de ongewoone eeremy

De Koningin, zynde zyn Maje bewezen, en dankte den Koning in alle
. Hier op reikte hy my
zyn
hant
tot
verder
blyk zyner genegen
genaemt Ratoe-anoem (wy hebben erreets
heit.
Te
voren
al
toen
de Koningin aen
van geſproken) was nogh jongh, welge
quam
had
de
Sekretaris
my gezegt , dat
maekt, minlyk, en ſchoon, niet bruin,
nen.

fteits tweede vrou , ook de voornaemfte, onderdanigheit.

maer aengenaem van koleur, hebbende hy zulk eene gunitbewyzing noit gehoort
eene ftatigheit en deftighcit in haer we of gezien hadt. Want dat de Comman
zen en manieren. Zy was gekleet vol deur en zyn vrou by de Koninginne ge

gens de wyze van't lant,, als van de Staet weeſt zynde altydt boven of in een ander
juffrouwen gezegt is. Als zy een vol uur byzonder vertrek ontfangen waren: maer
aen tafel gezeten hadt, ſtontze op, en de Koningin zich noit in deze openbare
De Ko

vertrok. Toen de tafel opgenomen was, plaets aen vremden vertoont hadt.

ning be
ziet het
Reisboek

doorzagh de Koning voor een gedeelte dertufchen rookten wy tabak : en de
myne Reisbefehryvinge , tot dat einde voornaemſte danſerin begon nu eerſt recht

desSchry

mede gebragt : waer van ik de verbeel haer werk te doen. Zy was, als wy be-ne.

On

Toeſtel
&% ner

WCIS.

dingen naer gelegenheit destydts, zoo veel gonnen hadden te zeggen, ſierlyk dogh
my doenlyk was , uitleidde, waer in hy vremt toegetakelt. Want op het hooft
Bywyfdes genoegen nam. Midderwylen wert een hadze een groote goude kroon, vol af
Konings. derbywyven regt over my aen tafel gezet hangende ſierſelen, van bloemen ſamen
uit laſt zyner Majeſteit. Zy was grof en gezet, en komende tot op den middeldes
dik van lichaem, maer blank en blond lichaems.

Boven het hooft vertoonden

van haer. T gezicht was heel gezwol zich nogh andere aerdigheden. Haerklee
len, d'oogen half toe. Dus gezeten vraeg ding beſtondt in een ſierlyke bovenveſt,
deze my , van wat landt ik meende dat en onderrok. De armen waren bloot tot
zy was.

Ik antwoordde dat ik dat niet aen de ſchouders, waer aen groote bree

weten kon, maer als ik er naer mogt ra de gulde armbanden zoo boven als onder

den, half zou geloven dat zy eene Ruſſi by de handen tot ſieraedt dienden. Een
gou

anferin
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gouden gordel had ze om 't lyf, de voe willende ſpreken quam zy nader, trek
ten bloot. Op haer aengezicht en het kende haer zwart bepekte troni in hon
voorhooft hadze verſcheide groene vlek dert vremde Ploien, dat een byſter ge
ken. De winkbraeuwen hadden dezelve zicht gaf. Dit duurde tot twee uren na
koleur.
Al het danſſen beſtondt in be den middagh, wanneer het danſſen en
wegingen des lichaems, wordende de ſpelen een einde nam. Toen wert ons

armen en voeten als langſaem voortge het gelt, dat wy in de ſchael gelegt had
den, wedergebragt. Maer weigerende
dat aen te nemen bad ik haer dat zy het

ſchoven. Het hooft en bovenlyf hieltze
gedurigh voor over. Dit quam my miſ
ſelyk voor, kunnende daer geene de min
ſte bevalligheit in vinden. Dan by dit
volk moet het een fraejigheit zyn. Voorts
nam zy twee bloote kriſſen, waer van
zy de eene met de punt op haren blooten

voor zich zelve wilden behouden, met

byvoeginge dat dit ook een gewoonte by
de Chriſtenen was.

Toen geleidde my

de Koningh om het Hof van onder tot
boven te bezichtigen, nadat hy zelf de

hals zettende egter haren dans vervolgde. muilen van zyn voeten gedaen, en wy
Diergelyke beweginge deedze meer, maer daer op ook onze ſchoenen uitgetrokken
betoonde in alles een groote zedigheit. hadden, dewyl deze plaets voor heiligh
Andere De twee andere hadden het aengezicht
als of het ko
renten waren geweeſt. Deze waren in
gemeene kleeding, die beſtont in een
bovenrokje en eenen langen broek boven
het hemde. Zy dienden allebeide voor
kluchtſpeelſters, waer in zy by uitne
mentheit afgerecht waren. De eenever
beeldde eenen man, als van onze natie.
Kluchten. De vrou , onze ſpraek nabootſende,
#" klaegde over dezen, als of hy by andere
"We vrouwen bragt, dat haer gerechtigh toe

#ir geheel vol zwarte vlakjes,

--

--

gehouden wiert. Ik bezag dan alle de bo
venwoningen, zelf die der Koninginnen.
Zeer vele vertrekken waren er , maer de
meeſte kleen.

Als ik hier en daer wat

gezeten, en van verſcheide zaken met
den Koningh geſproken hadt , gaf hy

my eindelyk afſcheit met bevel om zyne
Edelheit weder hartelyk te groeten. Ik
dankte zyne Majeſteit voor de overgroo
te eere aen my bewezen, met toewen
ſching van lange gezontheit en gelukkige

regering, en bede dat 's Konings erfge
quam. Hier onder maekte zy vele be namen hem en hunne voorouders in be
wegingen en trekken van wezen en roemtheit van naem mogten volgen. De
lichaem, vermengt met onkuiſche ge Koning wenſchte my hier op van zynen
baerden, en dit alles met zulkeene zwak kant ook allen zegen, en eene gelukkige
heit en gezwintheit van leden en lichaem, wederkomſt in myn vaderlant. Toen
als of ze daer toe gemaekt ſcheen. Dit leidde hy my van daer langs eene houte
was de inhout der klucht, die wel ver galery tot aen een ander gebou, altoos
diende gezien te worden, en waer over verzelt van zyne twee oudſte dogteren,

weinigh gelacchen wert. Hier na die toen boven bleven. De Koning ging
quamen twee dwergen des Konings voor met ons naer beneden, daer hyzyne mui
den dagh ſpringen, die hun beſt deden len en wy onze ſchoenen gelaten hadden.

Dwergen. niet

om dit danſſen na te bootſen.

De aer

Hier nam ik myn laetſte afſcheit van den Aſſcheit

digſte was de kleenſte, dien de Koningh goeden Vorſt, die my met hanttaſting van den
had uitgetrout aen eene Juffer van verliet. Dus keerde ik weder in myne Koningh.
't hof, die daer tegenwoordigh zyn herbergh.

-

de my van den Koningh gewezen wert.
Wat aengaet de geſtalte van dezen geg
Ondertuſſchen quam de voornaemſtedan Koningh. Hy is bruinagtigh van koleur, #
ſerin met een zilvere kom gevult met dogh gloeiende en aengenaem van wezen. nings. '
Pieſang, welke vrucht, gelyk gezegt is, Bruine oogen heeft hy, en byna zwarte
hier te lande gekaeut wort. Zy bood winkbraeuwen, en een baert waer van de
my en den Sekretaris dezelve aen, en wy knevels kleen en ſmal zyn, loopendenaer
leiden eenigh gelt in de plaets, volgens beneden tot de einden des monts. Zyn
de onderrechtinge, die my de Sekretaris kleeding hebben wy gemelt. En ik heb
deſwegen te voren gedaen hadt. Onder daer niets by te voegen, als dat de muts
spys aen dit kluchtſpelen wert nogh al warme ſpys of bonet nu paerſſer van koleur was. Hy
gebracht opgebragt in de gedaente van groote frik is ontrent drie en dertigh jaren out, en
kadellen, elk in een groen bladt gerolt. heeft ook net drie en dertigh kinderen.
De beſchryving van den toegangh en
De Koning gaf 'er een van aen de geeſtig
ſte kluchtſpeelſter, die dezelve met voor het gehoor, deze laetſte reize by dezen
dagt zeer onbeſchoft aen ſtukken brak, Vorſt genoten, heb ik hier als iet vremts
werpende de brokken in haren mont, zynde willen byvoegen. Waerom ik er
die hier door overladen (want zy ſprak
evenwel) woeſte en onverſtaenlyke woor
den uitbragt. Terwyl zy den eenen brok
in den mont worp, vloogh'er d'ander
weder uit. In deze gedaente als met ons

daer ter plaetſe een kleene ſchets af maek

te zonder dat het iemant wiſt, dewyl
men meende dat ik iets aentekende: hoe

wel ik den Koningh had doen zeggen dat
ik het geluk my by hem te beurt gevallen
Bbb 3

door
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door eene afbeeldinge der geheugeniſſe Souaſſe kuispidoor, een hantrottingske, of
bevelen zoude.

Hier over ſchenen de

wel een ſtokje van zekeren boomwortel
vrouwen zich te verheugen. Ik ſtelde het met ſouas beſlagh , twee piſtolen, twee
in het werk, en geef er u de verbeelding karabyns , een waterkannetje genaemt
van op No. 214.
't Sjaratan, met een Souaſſe kom. Dit

Eertekens

My luſt hier by te voegen de ſieraden zyn zoo de gewoonlyke ſtacyſieraden, die

des Ko

en eertekens, die tot de ſtaetſie van de de Koningh naer zyne zinlykheit en gele

nings.

zen Koningh behooren, als die hy meeſt genheit des tydts verandert, vermeerdert,

altyt by zich heeft. Tien edele vrouwen of vermindert, nadat hy het een of 't an
dragen een praelkris of Tſjelor, eenengou der tot zyn gemak noodigh of onnoodigh
den Haen, of Sawoeniggaling : eenen ver acht.
gulden houten vogel , of Ardawalika ,
Van de ſprake der Javanen heb ik niet Spraek
waer op 's Konings kleeding gedragen te melden dan de afbeeldinge der twin- de Java
wort , een Stry-ptenangdoos, zynde een tigh letteren, die hun A, B, C (om zoo"
ſoort van klappus, die op de Maldiviſche te ſpreken) uitmaken. Gy ziet ze hier
eilanden valt, en hier Podjenggi genoemt nevens uitgedrukt.
. Hun
wort; voorts een lante of ſtaetmatje, een
Wat aengaet hunnen godtsdienſt. Die #
ICIllI,
A.

B.
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weeſt is. Deze grafſtede is omringt van Koningk

ganſch Java, zynde al over drie hondert veele gebouwen en muuraedjen, en heeft lyke &#jaren van deze natie aengenomen, gelyk een prachtigh gezicht, wordende zoo ſtede.
ik uit het verhael des Konings reedts ge heiligh gehouden, dat veele Grooten en
melt heb. Evenwel zyn de Javanen aen Geeſtelyken zoo van de Mahometaenſche
't Ooſtelyke end van Java op verre na zoo als Bantamſe zyde zelfs in den naem hun
godtsdienſtigh niet, als aen 't Weſtely ner vorſten daer jaerlyx hunne offerhan
ke, hebbende deze laetſte nevens de Chi den en bedevaerten komen doen. Nu
rebomeſen ook aengenomen de Arabiſchen zal ik hier byvoegen de lyſt der Koningen
naem van Sultan,die over 't geheele lant nog van Bantam en hunnen oirſprongh, voor
niet aengenomen, maer geweigert is door zoo veel my ter kenniſſe gekomen is.
den Soeſoehoenang of Koningh der Javaen De afkomſt der Koningen van Bantam Afkomſt
ſche Ooſtkuſt. Men zegt ook dat meer is uit Arabie. De eerſte is geweeſt Bant der Ko
dan een derde deel van Java nogh onkun Iſrael, uit wien voortgekomen is de Ko- #.

digh is van den Mahometaenſchen godts ningh Choet, die eenen zoon won, gehe- lam.
De beeldendienſt geſchiedt door ten Machdoem ofte Soeſoehoenang Goemoeng
gaens, naer het voorbeelt der oude Java Djaty , die begraven legt op Cirrebon.
dienſt.

Geſlacht
des Ko

nings.

nen, nu nogh op het eilant Baly.
De gemelde Koningh Machdoem of
Soeſoehoenang Goenoeng Diati was volgens
aentekening van oude Bantammers een
zoons zoon van den Koningh Bani Iſrael,

die zynen ſtoel hielt in Arabie, en van
daer om de werrelt te bezien, reiſde over

Deze was het, die den Mahometaenſchen
godtsdienſt op het eilant Java ingevoert
heeft. Hy verliet zyne ſtadt, en quam
naer de Javaenſche geweſten op Sirrebon,
daer hy troude met de dochter van Kiay
Geudheng Babadan. Uit dit huwelyk teel
de hy geene kinders : maer nogh eene
vrou getrout hebbende, die de dochter
was van Ratou Ayoe, won hy eenen zoon,

China naer het eilant groot Java, daer hy
aenquam op een plaets, genaemt Dammak.
Hier eenigen tydt geweeſt zynde, ver dien hy noemde Paneumbaham Strrebon. Hy
trok hy vervolgens naer Chirebon, daer nam daerna nogh een dogter van Ratou
hy veele aenhangers kreegh. Hy ſtorf Ayoe Padjajaran, die de jongſte was, ten
daer endelyk, en wert'er begraven. Men huwelyk, en bragt uit haer twee kinders
zegt ook dat zyne grafſtede nogh heden voort, een dogter en zoon. De dogter,
daer gezien en in eere gehouden wort ter die de oudſte was, wert genoemt Ratou
gedagteniſſe, dat hy de eerſte inſteller van Winaon. De jongſte was een zoon, dien
den Mahometaenſchen godtsdienſt ge hy noemde Aſanocdin, anders Pang : Di
Patty
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patty Socraſowan. Dezen verklaerde hy die hy noemde Katoe Ayoeingalengkah waer
voor Koningh. En na zyn doot is hy voor na de Koning Moechamad ten huwelyk nam
Soeſoehoenam of Pangeran Seda Kingkingh de dochter van Keay-maas Patimangkoeboe
bekent gebleven. De Koningh Haſanoe mi, die genoemt wert Katoe Srenganawati,
Eerſte din verliet Sirrebon, en ſtelde zich tot daerna ook de dochter van Pangeran Aria
Koningh Koningh van Bantam, onder den naem Kalen. Uit een zyner bywyven won hy

#"
van
Pangeran.
had hem
ten Aboema Vachir Abdul Kadir, die de vier- Vierde
tdIIl,
huwelyk
gegevenZyneenvader
dochter
van den

de Koning van Bantam geweeſt is, en #Koningh van Demack, welker vader d'eerſte den naem van Sultan gevoert heeft. En.

genaemt was Aria Tranganoe. De vader van Dees nam ten huwelyk de dochter van
dezen heette Aria Soemangſang,en Soemang Pangeran Aria Ranga Singa Sari, die ge

ſangs vader was Copo tot Moechoel, hebben noemt wert Ratoe Adjoe , waer by hy
de de gemelde Koning van Demack drie vyf kinders won. De oudſte der zelve
kinders gehadt, genaemt Pangeran Katoe,die was Aboel Maalt, die de vyfde Koning vyfde
Koning
de dogter was, waer mede Saba Kingkingh was, en den naem voerde van Sultan A-,"#ntroude: Ratoe Gapara , en Pangeran Ra boel Maali. De andere waren Ratoe De- tam.
toe, waer uit de Koning Haſanoedin voort wi, Ratoe Ayoe , Pangeran Aria Ban
teelde eenige zonen en dogters, genoemt tam, Ratoe AMira, Pangaria Soehamangala,

Tweede Ratoe Pambajoen, Joeſoeph , die ook Ko Ratoe Balinghingh, Ratoe Gedong, Ratoe
Koningh ning wert onder den naem van Pangeran Dalem , Pangeran Aria Mandoeraradia,
van
Ban- Soenina
Paſſareean
: Pangeran
GaparaPadjadjaran
: Pangeran: Pangeran Aria Rana Mangala, Ratoe
ta111,
Raras
: Pangeran
Elor, Pangeran Aria Sminingrat, Ratoe
Pangeran Pringalaya , Ratoe Ayoearſa Kidoul, Pangeran Aria Soeta Mangala,
neunga , Ratoe Ayoe Koemoedaragi. De Pangeran Adria Wiratmaca, Pangerang
kinders van den Koningh Haſanoedin, by Aria Danoewangſa, Pangeran Ariapra

zyne bywyven gewonnen, zyn geweeſt bangſa, Pangeran Aria Wira Soeta, Ra
Pangeran Padjajaran: Pangeran Sabrangeu toe Pandan, Pangeran Aria Wira Sma
lor : Ratoe Toemeur goem - ARatoe Kewbean. ra, Pangeran Artadjaya ningrar, Ratoe

Ratoe Tirpatra: Ratoe Wetan, en Ratoe Bi Sendi , Ratoe Tjitra , Pangeran Aria
roe. Haſanoedin troude nogh een dochter Diwangſa , Pangeran Soeta Koeſoema,

van Radja Indrapoera, die met zich bragt Pangeran Aria Djayaſantica, Ratoe Aph
de Sallabareſſen, een volk van Banca Hou ſa, Ratoe Patsjar, Ratoe Bangſal, Ra

lon, of de weſtkuſt Pollawbang. By de
ze vrou won hy eenen zoon , genaemt
Pangeran Sabrang wetan. Hierna troude
Ratoe Pambayoen met den grooten Heer
ofte Prieſter van Angke. Uit dit huwe

toe Gendong, Ratoe Poeljoek, Ratoe Sala
ma, Ratoe Ratuala, Ratoe Gaſanna, Ra

toe Hoeſena, Ratoe Koulampok, Ratoe
Djoung-out, en Ratoe Wourachil. De Ko

ning Aboelma-aliachmad tradt in huwelyk
lyk teelde zy Djaja Karta, en Ratoe A met de dochter van den Pangeran Djaja

joeſokawanna. De Pangeran Djaja Karta karta, die eerſt genoemt Ratoe AAarta
troude met de dochter van Pangeran Pad Koeſoema, na het voltrekken haers huwe
jajaran, die hy noemde Ratoe Ajoe Pam lyx hernoemt wert Ratoe Koelon. Buiten
bayoen, dogh verwekte geene kinders uit deze troude hy nogh een dochter van Ki
haer. Uit zyne bywyven won hy Ratoe mas Demang Aſtrang Patr, gewonnen by
AMarta Koeſoema,en Pangeran Aria Andika zyne gemalinne Ratoe AMira, die, nadat
ra. De Koningh Haſanoedin overleedt in hy eene dogter genaemt Bayoen by haer
den ouderdom van hondert en twintigh geteelt had, geworden is Ratouwetan. Hy

jaren, wordende in zyn plaets tot Koningh troude ook nogh een dogter van Ratoe
van Bantam gekoren Joſeph, die ten hu Bagus Sariyaſing-andarou, genaemt Ratoe

welyk nam de dogter van Ratoe Winaon, Elor - daerna ook de dogter van Pange
genoemt Chatidja, waer by hy won eenen ran Aria Wangſapaty, genaemt Ratoe
zoon, dien hy Machomed noemde, dat is, Kidoul. De Koningh Aboema-aliachinad

Derde Pangeran Seedangrana, die de derde Ko won by Ratoe Koelon, Ratoe Pambayoen,
Koning ningh van Bantam geweeſt is: ook Pan Ratoe Poetra, den Koningh Aboel Pha
van Ban-geran
Aria Oupapati:
Pangeran Aria
Adi tachi Abdoelphata, Pangeran Aria Koe
taIn.
kara: Pangeran
Aria Mandalika:
Pangeran
lon, Pangeran Aria Koelon, Pangeran
Aria Ranamangala: Pangeran Aria Mandoe Aria Elor, en Pangeran Arta Aywara

raradia: Pangeran Aria Seuminingrats Ratoe dia. Uit Ratoe Wetan won hy den Pan
Toemeungoen: Ratoe Patsjadangrana: Ratoe geran Aria Wetan, Pangeran Aria Ki
Panga Ratoe Manis: Ratoe Wijoos, en Ratoe doul, Ratoe Inteun, Ratoe Tinoempoek,
Balingbing.Wyders troude de Koning Ma Ratoe Neungenck, Ratoe Wyos , Ratoe
chomet op Sirrebon, nemende ten huwelyk Nenng-a , Ratoe Poeſpita , Pangeran
de dochter van den Paneumbahan van Sirre

Ariadipa Nagara , Pangeran Abdoel
bon, genaemt Ratoe Radjadewi. Hier by Moechdſena Boeloher, en Abdoelphatachi, zedeko.
troude de Koningh Machdoem nogh eene Abdoelphata.

Deze geworden de zeſte ning van

dochter van den Keay-maas Aria Djambi * Koningh van Bantam tradt in huwelyk, Bantam.
4CIn
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Zevende

won Abdoel Kahar Aboenaſar, die hem Ratoe Ajoe Inga Leungka, en daerna ook
in 't Ryk volgde , Pangerang Ingajodia, Rocatma , en Ratoe Sultan Seppe. Hier

Koningh en
:
van Ban
tºllll.

Pangeran Poerobaya, Ratoe Radjamu, Ra uit won hy vele kinders, als Afoechamed
toe AMarta, Ratoe Ora, mou, Ratoe AMad jachein, die de agtſte Koning wert, en Agis Ko.
jida , Ratoc Phatima , Ratoe ~!/íkach , die
AboedeMa-cha/in
*.
negendeAMoechamad
Koning djemvelabidin,
is , en nu #.
-

n

Ratoe Oemoemoe , Raden Aria .Mamdara
ka , Raden Roem , Raden AMen/ir, Ra nogh regeert. De andere kinders waren Negende
den AMochamad, Auph , Ratoe Bagus : Ratoe Rachima , Sultan Aboe Falal, Ra- Koningh
Radja Soetra , Ratoe Bagus , Radja/oeta, toc Oembad, Pangeran Ci/urian, Ra- *
Ratoe Bagus AMouh/in , Ratoe Bagus We toe Amid, Ratoe Bagus /Moechamad, Ra
tan , Ratoc Bagus Abdul , Ratoe toe Bagus Oe/een , Ratoe Bagus Aboeta
Bagus Oufeen, Ratoe Ajoe, Ratoe Ba hier. Voorts troude hy Ratoe Panemba
gus Moechammad , Ratoe Kidoel, Ra han, waer by hy won Ratoe Safja en den

toe Ajoe Koemoedaragi, Pangeran 4 Pamembaham. Hy troude ook nogh Ra
ria Kalih , Pangeran Aria . Bantam , toe Sanya, en won by haer eenen eeni
Pangeran Aria Ingawangfa, Ratoe Ba gen zoon, dien hy noemde Pangeran
goes Soeliman.
De Koningh Abdoel ka A Moechamad.
har Aboenafar troude de dochter van

LIX.

H o o F T S T U K.

Gelegenheit van Bantam. Adelyke vrou van hoogen ouderdom.
Vertrek van Bantam , en wederkomſt te Batavie.
ADAT ik deze byzonderheden een bark, om op de reede voor de ſtadt
Nº.
had, bleef my de luſt myne tekeningh op het papier te brengen.
Ik lagh ter Noortzyde der zelve, gelyk
by van de ftadt Bantam af te beel

den.

Afteke

Hier toe gaf my de Commandeur dit gezicht hier nevens vertoont. Al wat

ning der
ftadt Ban
tain.

;

kennelyk is wort aengewezen door geta wagt op de punt Speelwyk. 3 Het hoek
1 Verbeelt het huis des Comman
huis op de ſpeelpunt, zynde een ſpeel
deurs, dat geheel wit is, hoewel alle huis, waer in de Koningh , als hyb
de daken van roode pannen zyn. 2 De den Commandeur komt, gemeenlyk º
len.

Ver

i
i

R

E

I

Z

E

N.

385

vermaekt. Voor dezen was het van hout, ontrent 24 of 25 uren ten Weſten der

maer daer na is het van ſteen opgebout.

ſtadt Batavie.

-

- --

Boven om loopt er een hek van houte
Op dezen namiddagh nam ik een kleen
roode latten, van waer men een verma vaertuigh van 't lant, by de Javanen ge- Kanoos.
kelyk gezicht heeft. 4de poort der Bui noemt Jou-con, en by onze natie bekent

tenwacht. 5 den muur. 6 de poort, waer met den naem van Kano. Dit tuigh is
door men in het huis treedt van den Com ſmal en langh, voor en agter ſpits, ge
mandeur. 7 den Peperbergh. 8 't hoog houwen uit een Bayer-ſouriam, ſomtyts
lant van Seringa. 9 den Pienangbergh. ook uit Satiboomen, waer van eenige
1o de haven, waer in de kleene vaertui drie, vier, of vyf voeten dik zyn. Men
gen komen, ſtrekkende een ſtuk wegs in gebruikt voor eenige der zelve riemen,
zee, of reede, daer het ondiep is. Deze voor andere ſcheppers. Onder dusdanige

haven loopt door de geheele ſtadt, en ag boomen vint men er, die ongeloofelyk
ter benevens het Koningklyk Kaſteel heen. dik zyn.
De weinige kleene huizen, die er ſtaen, Tot dezen watertogt nam ik tot myn
zyn van geen belangh. Het overige van gezelſchap den Oppermeeſter David Hein,
de ſtadt, noch het Kaſteel, kan door de geboren van Marienburgh in Pruiſſen, ee
menigvuldige boomen van den waterkant nen man door lange ervarenheit kundigh

niet bezien worden, dewyl alles als in een des lants en der tale.

Wy gingen een

boſch beſloten legt. Terwyl ik met te plaets bezichtigen, die genaemt wort Ca
kenen bezigh was, verſcheen niet verre ranie, beſtaende in menigte van grafſteden, Grafſte
van my een groote Krokodil, die eenige gelegen ontrent een uur ten Weſten van den.

malen voor een gedeelte boven 't water Bantam, nevens de groote rivier, die van
quam, dat hier nevens ook wort aen het gebergte komt.
gewezen.
Het Kaſ
teel.

Wat verder het Kaſteel aengaet, het van Bantam. Het voornaemſte gebouw
is een langh vierkant gebouw, met een en vond ik zeer vervallen, en alle de andere
redelyk hoogen muur omtrokken. Het zeer gemeen in overdekte plaetſen, daer
heeft vier punten en twee halve manen in vele lyken by een lagen zonder zerken, al
't midden, beſlaende ontrent een vierde leen wat verheven boven den gront , en
van een uur in zynen omkringh. Het is met eenige kleene ſteenen ſamengezet
wel verzien van geſchut. De bezetting, zerkswyze, ſmal en laegh. Alle deze
die er in legt, is geheel van onze natie. graven waren ſamen met eenen gemeenen
Zy is by wylen vier hondert mannen
ſterk.

Gelegen
heit der

Deze grafſteden

zyn altemael van de huizen der Koningen

ſteenen muur omtrokken.

Van daer wedergekeert namen wy ons

De ſtadt zelve legt langs den zeekant, vermaek met in de rivier te zwemmen,
en ſtrekt zich in de lengte wydt heen. of liever, om ons te waſſchen, voor ee

ſtadt.

Zy heeft, gis ik, twee uren in haer be nen tuin, daer de Koningh zich op die

Eetwa
TCIl,

grip. De woningen, die er zyn, zyn wyze vermaekt.
meeſt ſlecht, en van arme luiden, al meeſt
Nadat wy nu wat digt onder de ſtadt
van Bamboezen opgeſlagen, en met A gekomen waren, traden wy aen lant, om
dabbladeren bedekt. Buiten de ſtadt vint te gaen bezien eene oude edelvrouwe,
men nogh vele woningen, als voorſteden, waer van de Koningh my geſproken hadt.
zoo langs de rivier, als elders. Groote Want hy had my gevraegt, hoe veele
rykdom van volk is er, en daer onder by jaren de oudſte menſch wel gehadt had,
zonder veel kinders, zoodat het geweſt dien ik oit gezien hadt, en op myn ant Hooge
ſchynt bequaem te wezen tot de voortte woort my gezegt dat eene zyner edel ouder
vrouwen den ouderdom van hondert en dom ee
linge.
Onder de eetwaren was er byzonder 'S
dartigh
jarenOudmoeje,
bereikte. Zy
by VIOuWC,
# Edel
Konings
die woonde
het O zigt
goede palingh , waer van ik een gedeelte
deed opkoopen, en in vyf groote potten heeft over alle de danſſerinnen, en #

met water gevult leggen, om met my te ve onderwys geeft. Ik had hier op den
Handel.

nemen naer Batavie, en ze daer aen my Koning verzogt om verlof van haer te
ne vrienden uit te deelen.
mogen bezoeken, en hy my dat gunſ
Al de handel, die hier omgaet, beſtaet tigh toegeſtaen. Nadat wy dan op ons
in peper. De haven der ſtadt is groot by verzoek waren ingelaten in het vrouwen
uitnementheit, zoo dat de ſchepen daer timmer, meende men dat ik daer geko
veiligh leggen. Ik zeker heb noit zoo men was om te zien danſſen, dat voor
groot een haven gezien. Als men inkomt my geſchiet zou hebben, zoo ik het be
is de lengte ontrent zoo als de breette, geert hadt, dewyl het aenmelden van my
beſlaende naer giſſing ontrent drie uren. uit 's Konings naem geſchiet was. Men
Dit Koningkryk is gelegen in het Zuider bragt my by 's Konings Outmoeje, die
deel van Ooſtindie op de Noortkuſt ten ik de reden myner komſt te kennen gaf,
Weſten van 't eilant Java digt by de ſtraet en haer te gelyk bedankte voor de be
Sunda, gelyk ik reedts gezegt heb , en leeftheit, die ze my betoonde van de
Cc c

Juf

386

C O R N E L I S de B R U I NS

Juffrouwen voor my te willen doen danſ en traeglyk voort kunnen. Op myne aen
ſen, ſlaende het zelve met eerbiedigheit komſt dan badt ik den Heer Wys een bark

af, dewyl ik het reeds by den Ko van 't lant voor my te willen huren, de
ningh gezien hadt. Hier op geleidden wyl men dacr mede gemeenlyk binnen
my eenige juffrouwen, die zelve nieus een etmael overzeilt. Deze heer boodt
gierigh ſchenen te zyn om my te zien, my hier op zyn eigen vaertuigh aen, dat
en by de oude vrou, om welke ik geko vry gemakkelyker en ruimer was dan ee
men was, te brengen. Ik vond haer nige andere van 't lant. Ik aenvaerdde

zitten in een ſlegt en kleen vertrek op ee
nige verhevenheit als een tafel, al vry
hoogh. Haer lyf was met een gracu lin
nen kleedt omſlingert. Zy was nog hel
der en ſterk van ſpraek, maer zoo krach

de aenbieding, en de gemelde heer Kacf
nam een beſluit van met my te vertrek
ken, dat dan des avonts ten zeven uren

gefehieddc: op welken tydt de Comman
deur en de Heer Wys my de brieven tot

teloos van beenen, die ze my vertoonde, antwoort aen zyne Edt. ter hant telden.
dat ze er niet meer op ſtaen kon. Het Ik bedankte hen voor alle genotene eere
vleeſch ook was zodanigh verteert, dat en yrientfchap: en de Commandeurge
'er weinigh meer dan het gebeente ove leidde my zelf tot buiten de poort dezer
rig was. De dagh was nu al vry aen het beſlotene woonplaetſe, daer vaſt de Heer
dalen. Waerom ik verzogt een kaers te Wys, de Sekretaris en de oppermeefter
mogen hebben, om alles beter te konnen ons ſtonden te wachten om afſcheit tene

zien.
Ik nam de kaers in myn eene men, en elkander veel heils enz egens toe
hant, en hielt d'andere ter zyden daer tc wenfchen.
voor, doende haer vragen ofzy het licht

De haven, daer men hier in komt, is De Ha

wel zien konde. Gy, hout'er, zeide zy, niet breedt en meeſtal ondiep, maer langh: "
'uwe handen voor: en ſtak hier op zeer ge zoodat'er moet geboomt worden om er
zwind beide hare handen om hoog. Het uit te raken, dat langſaem voortgaet.
wczen evenwel der menſchen konzy, Toen wy daer uir waren leidden wy het

niet bekennen. Ik wilde hare geheu
geniſſe ook toetſen, waerom ik haer
deed afvragen waer ze geboren was. Ik
ben, zeide zy, te fakatra geboren (dus was
voorheen over 97 jaren Batavie genoemt,
eer het in handen der Maetſchappye raek

tcn ankcr om den lantwintafte

ºft.

dien wy na weinig verloop van tydt kre
gen, wanneer wy onder zeil gingen met
zeer aengenaem weder en heldren mane

ſchyn. Des morgens daer aen rackten

we zoo ſnel voort, dat wy al vroegh ons
te) en in myne jeugt te Bantam komen wo gemelde ſchip 't geenden wint tegen hadt
nen, daer ik zeven Koningen gekent hebbe. voorby zeilden. Zoodat wy niet verre

Zy noemde hen ook alle elk by hunnen

van 't lant en tuſſchen de eilanden door
-

-

Weder

-

naem. Zy nuttigde nogh, als oit te vo zeilende ten drie uren na den middagh #

ren, haer gewone ſpyze. By wylen be
vont men dat zy wat kintſch was : op
welken tydt zy geene ſpys eiſchte. Maer
die moſt haer dan zonder vragen gege
ven worden van de genen, die haer ge

weder te Batavie aenquamen. Ik quam Batavia.
heel onverwagt by zyn Edelheit, aen
wie ik de groeteniſſe des Konings deed,
en de twee brieven, my toevertrout, o

verhandigde. Ik deed een kort verſlagh
woon waren op te paſſen. Haer oogen van myn wedervaren, daer zyn Edelheit
ftonden vry diep in 't hooft, dat zy na 's veel genoegen in nam, en begroette nog

lants wyze bloot hadt. Weinigh hair voor den avont zyn Outedelheit, die zich
was haer nogh overigh, dogh geheel ook verheugde, omdat ik alles zoo naer

grys. De langheit destyds had alle ha |myn genoegen gevonden hadt.
re vingers krom getrokken naer de bin
Van Bantam had ik met my gebragt Uitheem.
nenzyde der hant. Dit gezicht genoten, eenige vogeltjes, waer van ik er eenige ſchevo
en de Outmoeje des Konings bedankt opzette, en de overige in Spiritus bewaer-geltjes.
hebbende, vertrok ik weder van daer.
Toeree

de. Zy waren meeſtal groen, de Paro

Des anderen daegs maekte ik gereedt kietjes in koleur niet ongelyk, onder

ding tot

ſchap om tegens den avont te vertrek welken naem zy ook hier te lande be

vertrek.

ken, zynde het ſchip, waer mede ik ge kent zyn. Het fraeiſte had op zyn hooft
komen was, des daegs te voren van hier een paerſe vlak. De borſt was ſchoon
gezeilt. Ik had het laten varen, omdat roodt, gelyk de flaert. De reft was bo
ik niet dienſtig oordeelde met het zelve ven en onder groen. Andere waren wat

weder te keeren, dewyl zulke ſchepen kleener, maer ook groen. Het onderlyf

in dezen tydt des jaers door tegenſtrydi

en flaert was roodt. Van andere was het

ge winden langh opgehouden worden, onderlyf cn ftaert graeu.
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F T S T U K.

Manier van het ontfangen der brieven des Konings van Ban
tam te Batavie.

Wilde boſchvruchten.

brieven van den Keizer van Java.
maerden Zeezwervers Dampier.
ET was den negentienden der vie.
H#

July, als te Batavie binnen
gebragt wert een brief van den
Koningh van Bantam, die met den heer
Kaef gezonden was, dat zich dus toe
Manier droegh. Het was een uur voor den mid
van het dagh, als de Sabandhaer of meeſter der

Geſchenken en

Aenkomſt des ver

Het is nu al in het derde jaer dat

die oorlogh duurt. Want de verdre
ven vorſt is niet genegen de Kroon te ver

laten. Hier van moet de tydt de uitkomſt
leeren.

-

In deze dagen werden my eenige wil- Vruchten
de vruchten uit de boſſchen gebragt, #ete

# Ceremonien, die gebruikt wort ontrent waer van ik de volgende zes ſoorten op"
# alle natien, zoo wel inlanders, als Eu het papier bragt, en wel eerſt den Atap, Piek
des Ko- ropeers, nevens zes of agt aenzienlyke of Piekboom, van wiens vrucht het bin-boom
nings van dienaers der Maetſchappye, eenige Op nenſte gegeten wort, even als van de

**" perkoopluiden en anderen, gelaſt wert Klappers, waer mede het in ſmaek over
dezen brief van de reede te gaen afhalen. eenkomt. Deze vrugt zit met byzon
De brief (want anders was er geen pak der groote troſſen aen een, ontrent een
kaedje) afgehaelt zynde wert gedragen voet en vyf duim in haer diameter. Dit
van eenen helbardier in eene groote Zil geeft groote zwaerte aen zulk eenen

vere ſchotel, overdekt met een geel ge tederen ſtam, dien ik bevonden heb ze
bloemt kleedt van Damaſt, gehouden ven of agt voeten hoogh te zyn. De
door eenen lievreidragenden ſlaef. Alsze bladeren zyn lang en ſmal, gelyk door
binnen het Kaſteel quamen, gingenze het getal van 215 vertoont wort. Hier Froete
door de bezetting van 't Kaſteel, die in by is de Froete Mieri, een vrucht met Mieri.

orde gerangeert ſtondt in dubbele ryen groote witte pitten, zodanig vergiftig,
van de lantpoort af tot aen de woningh dat men daer van etende ſterven zou.
zyner Edelheit met vliegende vendels, en Zy heeft ontrent de grootte der Klap
ſlaende trommen, onder het geluit van pervrucht. Bezie dezelve open met een

trompetten en ſchalmeien, wordende na der pitten, en bladen daer by op het ge
het ontfangen van den brief door het ge tal van 216. aengetoont door letter A en

melde krygsvolk driemael met mosketten Froete Tjackou met B , van deze vrugt
geſchoten onder het losbranden van 't ka wort het binnenſte gegeten, en is
non. Voorts werden ze in de zael der van ſmaek als de Kojaves. Zy is groen
Raden van Indie met een banket ont van koleur. De kruin ſpringt met agt
haelt, zittende in die gelegenheit de Ge bladeren of ſpruitjes om. Twee vertoon
nerael, en de Veltoverſte van Indie, en ik hier in haer wezentlyke grootte. Een
ſtaende de Sekretaris daer by, en in 't lange vrugt is'er, genoemt Kandeke, in
fatſoen als de Kaſſe. Uit de bloem ko
ronde de helbaerdiers zyner Edelheit.
Den drieentwintigſten der zelve maent men geene zaden. Zy wort met takjes
Paerden werden hier 33 paerden tot een ſchen voortgeteelt. De bladeren zyn groot en
# kaedje aen de Maetſchappy binnen Bata fraei, gelyk de verbeelding der zelve op
# vie gebragt, afgezonden van Soeſoenang 217 met de letter C aenwyſt, maer in

gezonden Pakocboana, of Keizer van Java: waer op gedaente ontrent de helft kleener dan zy
van den den 26 zyne brieven volgden, weder op is. De letter D toont een vrugt, waer
#, dezelve wyze afgehaelt. By dit geſchenk van my de naem niet genoemt kon wor
" " waren gevoegt vyftien of zeſtien ſlaven, den. Zy is onryp groen, en ryp zynde
meeſt al kleene jongens, die er miſſclyk
uit zagen. Dit is dezelve Keizer, die in
Keizer het voorleden jaer door de Maetſchappy
van Java op den troon gezet is, zynde zyns broe

#

#

ſchoon root van koleur.

De bladeren

lang en ſmal hangen digt by een.

De

zeſte of laetſte vrucht is Baple-kammie ge-Baple
noemt.

Van deze worden de middelſte kammie.

ders zoon Adepattie, die het Matarmſe pitten, die vry groot zyn, gegeten, en
Ryk reedts onder zyn gebiet gebragt had, ook geplant , als zynde het zaet der
daer van gejaegt. Dit Keizerryk, ge vrucht, zacht en zonder eenige hardig
naemt Sematarm, is van de Ooſtkuſt Java, heit daer binnen. De bladen zyn als die
verbeelt in de wezentlyke
gelegen ontrent zeſtigh mylen van Bata Van

Er",

Ccc 2

groo
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grootte op No. 218. Ik ſchilderde hier
by een ſierlyke roode bloem met haer ko
leur, zynde als een dichte roos by een
gezamelt, dogh evenwel in kleene afge

zulke merkelyke ſchatten haelden, even
als de hofdienaers van den Koning Sa
lomon (a), gelyk ik dat in myne eerfte (a) Reg

Reisbechryvinģe aengetekent heb.Want9 **

ſcheide bloemtjes beſtaende, als het ge voor Malacka legt nu nogh een kleen ei

tal 2.19 acnwyfl.

lantje, dat by de Inlanders Ophir genoemt

*

Bergſlof. . Onder andere aenmerkelykheden, die wort, en by het zeevarent volk en kaert
fen.

de zinlykheit eens weetgragen menſchen ſchryvers bekent is onder den naem van
kunnen bekoren, bequam ik hier eenige het Roode eilant. Ook wort nu nog op
bergſtoffen uit de goutmynen van Cille Sumatra veel gout gevonden, zoo aen de
baer op de Weſtkuſt van Sumatra, be Ooſt als Weſtzyde, waer van ik byzon

ſtaende in Gout, Zilver, Antimoni, Kriſ der fracje ſtukken gezien heb, waer me
tal , en Bloem van gout. Hier onder de de minſte ſteen niet vermengt was:
Aerdigh was ook een zeegewas, dat in Amboina ſtukken, zeg ik, byna rond, en ontrent
zeege
gevonden wort, beſtaende uit lange tak zoo groot als een duivenei, behalven ook
was.

ken op de wyze van rottingen, hoedanig langwerpige brokken.
Op den Noortweſthock van Sumatra Destadt
eenen tak, om voor een rotting te die
nen, ik van daer met my gebragt heb. legt de ſtadt Achem of Achim, binnen"
Het is zwart van koleur. De Maleiers welke de Koningin haer hofhout. Want
noemen het Akkaer-bahaer, waer van de
eerſte helft van 't woort een wortel, en
de laetſte de zee betekent, als zeide men
Zeewortel. , De Arabieren geven het den

naem van Kal-bahaer, waer van de eerſte
lettergreep een hart, en de volgende de
zee betekenen, komende dus by een ge

deze ſtreek, gelyk men my bericht heeft,
wort alleen van vrouwen geregeert, die

hare voornaemfte inkomfien of rykdom
men uit eenige mynen trekken. Voor
heen heeft de Hollantſche Maetſchappy
hier een kantoor gehadt, dat ſedert ee
nigen tydt opgehouden heeft.
My luſt hier aen te roeren het ongeval

voegt uit op hart van de zee, of zeehart.
Men hour her voor een zeer krachtigl, en ontmoetting eeniger menſchen op de
Genees

middel.

geneesmiddel in de opſtoppinge dcs wa ze kuſt. Te weten in den jare 1691 is Beklaeg.
ters, als men het in water kleen wryft, gebeurt dat het ſchip Waveren in zee door lyk geval
en een kleen Teekopje daer van inneemt. ongeluk verbrandde : zoodat zeventigh
Het red ook de zware baringe der vrou menſchen zoo Hollanders, als ſlaven (daer
wen, op de gezeide wyze gewreven, als was ook een Hollantſche juffrou by) zich
men by een derde deel twee derde deelen uit den brant redden, en met de boot en

mengt van Den-ty de bada, en Adas en floep wech vluchtten. Zy zworven 19
Poele-ſary , en drie malen een middelma etmael op zee, en quamen eindelyk aen
tigh Teckopje dezer mengelingh uit de gemelde kuit van Sumatra, en tien
dagen daer na te Achin in een zeer elen

drinkt.

My dunkt ook niet ongevoegelyk hier digen ſtaet, te landen, hebbende op zee
aen te roeren de zeltſame boomen ge zulk een gebrek van montkoſt geleden, dat
naemt Gabbe-gabbe. Hun takken zyn als ze al een beſluit genomen hadden tot het
die der Klapperboomen, maer vry lager dooden van eenen der jongens, om het
en

dikker.

De

Maleiers

noemenze

vleeſch voor ſpys te gebruiken. Dogh

Roem-bia. Men vint in Amboina en Ter

door Godts goetheit quam het zoo verre
nate ganſche boſſchen van deze boomen. niet, dewyl zy zich op het lant bergden.
De inlanders maken er een gebruik van Alwaer opgetreden kuſten zy de aerde

ſpys van in plaets van Rys op deze wyze. |ſchreiende van blyſchap. De Koningin welda
Zy ſplyten den boom , en nemen er het | hun acnkomft verflaen hebbende quam digheit

binnenſte dat zagt als een ſpongie is uit, zelf aen, die den noot ziende, daer ze in de Ko
en bereiden het als rys. Als de boom tot waren, hun milddadiglyk de hant reikte,"ë"
zyne rypheit gekomen, of zeven of

agt doendé

aen alle de Officieren elk twee

jaren out geworden is, wert hy af, en ſtukken lywaet, 't een blacu, en 't an
Sagoe.

tot kleene ſtukjes gekapt. Uit welke der wit, geven, en aen de gemeene lui
ſtukjes in het water gezuivert de Sagoe den elk een om zich te kleeden Zytrooſt
met veele moeite bereit wort. Dit is het

te de elendigen zelf met goede woorden,

geen de Amboineſen en andere Ooſterſche betuigende hoe zy zich verblydde over

volkeren voor broot gebruiken. Zy ma hunne verloſſing uit de gevaren der zee,
kener ook biſcuit of tweebak van , dat en hunne aenkomftin haer lant, daer zy
lange jaren kan goedt blyven, gelyk ik verdere hulpe van haer te wachten had
ondervonden , en de bewyzen daer van den. Zy deed haer ook ſpyzen en ande
in handen heb.

re nootlykheden toebrengen, handelen
Wat aengaet het gemelde eilant Suma de en onthalende hen met zoo minnelyke
heit van tra, het is lang, gelegen tegen over Ma bejegeningen, als men van een edele en

Gelegen.

Sumatra lacca. Men gelooft dat het de ſtreek is welgeborene vrouwe zou kunnen wach

van het oude Ophir, daer die van Tyrus ten. Zy volhardde in het bewyzen dezer
-
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weldadigheden, tot dat zy gelegenheit de twee eerſtgenoemde hunnen Kapitein
kregen van met een vrymans vaertuygh met 32 man ook verlieten, en zich met
van daer naer Malacka te zeilen, van waer een Spaenſche bark in January des jaers

zy met een ſchip der Maetſchappye te Ba 17of naer Indie begaven, vervallende op
den 28 Mei in eenen elendigen ſtaet in
tavie gelukkigh aenquamen.
Aenkomſt In het laetſte dezer zelve maent quam Amboina, van waer zy (nadat zy hun
des zee te Batavie met het ſchip der Maetſchap vaertuig de St. Jan, dat niet meerbequaem

# pye, genaemt den Eenhoorn, uit Ter was, verkocht hadden) met de ſchepen
" hateaendevermaerde zeezwerver Kapitein der Maetſchappye naer Batavie zyn over
Willem Dampier, nevens 28 mannen van gevoert, en vervolgens naer Europe ver
zyn volk. Hy was in de maent September trokken. Zy hadden voor hun ſcheiden
des jaers 17o3 met twee ſchepen uit En van Dampier te ſamen ontrent 12 of veer
gelant gevaren zynde, over Madera, St. tien zoo kleene ſcheepjes, als Spaenſche
Jago, Ilka, Granida, en voorts langs de barken van tydt tot tydt in de Zuidzee
zynavon-kuſt van Braſil op 6o gr. Zuiderbreette de verovert, zonder daer egter eenenaenmer
turen. kaep Hoorn voorby gevaren. Op den 1o kelyken buit in te vinden. Dampier door
February des jaers 1704 aen Ilka van Fer deze laetſte verlatinge verzwakt tot op 28
nando in de zuidzee gekomen ontmoette of 29 koppen volhardde des onaengezien
hy een Franſch ſchip, dat hy en dezynen nogh eenigen tydt in zyn kruiſſen, en be
na een ſcherp gevecht weder verlatenmoſ quam nogh vier pryzen: totdat hy zyn
ten. Zy begaven zich op het ontdekken ſchip de St. George zoo qualyk geſtelt be
van nogh twee andere ſchepen naerde kuſt vindende, dat hy het niet langer boven
van Chili en Peru. Vervolgens tot op 8 water kon houden, genootzaekt was daer
gr. Noorderbreette gekomen zynde land af te ſcheiden, en in eene zyner genome
den zy met ſlegt gevolg aen de rivier van ne barken over te gaen, die hy weder
St. Maria. Want hier werden ze afgewe den naem van St. George gaf. Hier me
zen : waerna het kleenſte der twee ſche de beſloot hy insgelyx Indie te gaen zoe
pen, genaemt de Cina, Portº, Dampierby ken: terwyl zy na eenigen tydt zwervens
Panama verliet, zonder dat men ſedert eindelyk mede in de Ooſterſche provin
gehoort heeft, waer het gebleven magh cien en by de Noordelyke Ooſtindiſche
zyn. Kort daer aen, ontrent half Mei, Maetſchappye aen't eilant Bathan in eenen

gaet de ſtierman Jan Clipton met zo man ſoberen ſtaet belanden, en hun vaertuig,
op een Spaenſe veroverde bark in de bogt geheel vergaen, verkoopen, en dus, als
Hy dus al reedts gezegt is, uit Ternate overkomen.
leen gelaten ontmoet een groot Manilkas Dampier ook kort daerna meteenigh volk
ſchip, waer tegen hy den ganſchen dagh op het Engelſch ſchip Feterſan zich be
ſlaet, zonder dat hy het egter kon vero gevende vertrok daer mede naer Engelant.
van Nicaija ook van hun af.

veren. Ondertuſſchen ontſtont hier over De overige met hunnen Kapitein zeer over
tuſſchen hem en den Factoor Eduart Mor hoop leggende ſtonden met de Nederlant

gan, benevens den ſtierman Jan Ballaſch, ſche ſchepen, die naer het vaderlant kee
en de meeſten van'tgemeene volk, groo ren moſten, hem te volgen.

te oneenigheit, die zoo verre uitborſt dat
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Beſchryving van Batavie. Het Kaſteel. Vermakelyke buiten

plaetſen. Vremde natien. Groot getal van Chineſen. Wilt
gedierte. Overvloedt van viſth , en groente. .
Beſchry-

ving van
Batavie.

U kome ik tot de beſchryvinge gehoorzaemheit der Nederlanden behoo
van Batavie, te voren Jacatra ge rende, in deze geweſten zouden gere
noemt, eer het in den jare 1619 geert worden. Van dien tydt af is de
door den Gouverneur Generael Jan Pie oude naem door laſt der

N#

terſz Koen bemagtigt, en onder de heer

verandert in BAT A VIE.

Dit koningkryk is gelegen in Aſie, in't Gelegen
bragt wert. By hem en zynen Raedt wért Zuiderdeel van Ooſtindie op de Noort- heit.
goet gevonden hier een ſtadt en kaſteel te | kuſt, ten Weſten van het eilant Java.

ſchappye der vereenigde Nederlanden ge

bouwen, als zullende zyn de plaets, daer | Het heeft een goede reede en haven voor
voortaen alle landen en ſteden, onder de 1 de ſchepen. De ſtadt zelve legt op de
Ccc 3
hoog

39o

Wapen
van Bata
-

WIC.
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hoogte van 6 gr. 10 min. De lengte is

mant, de Parel, en den Saffier, alle wak

127 gr. 15 min.

ker met metael kanon verzien. Het heeft

Het wapen der ſtadt is een zwaert van eenen braven hoogen ſteenen muur, en
'Azuur in een Oranje velt, waer van de binnen deftige Magazynen wel voorzien
punt opwaerts ſteekt door een bruingroe van krygsbehoefte, voorraedt, en koop

me laurierkrans.
De lantpalen der zelve
ſtrekken zich uit tot aen de Ooſtzyde van
het koningkryk Serebon, ter Weſtzyde
tot aen Bantam, ter Zuidzyde over het
geheele lant tot aen de Zuidzee, en ter
Noortzyde over de zee, en alle de eilan
den daer ontrent gelegen.
GodtsBinnen de lantpalen van het gebiet der
dienſt on-Maetſchappye wort geen andere godts

manſchappen. Door de Lantpoort ko
mende gaet men over een ruime plaets tot

de woningh zyner Edelheit den Gouver
neur generael, zynde langs dit pleinfraeie
huizen gebout, maer minſt aen de zyde
van het Hof.

Over het zelve woont de

Heer Directeur generael. Tuſſchen de
woninge van dezen en het Hofſtaet de

kerk van 't kaſteel, die wel niet groot,
der het ge dienſt gepleegt, veel min geleert of voort maer net en rondt gebout is, overdekt

# "geplant, het zy in 't heimelyk, het zy

met een tamelyk hooge koepel. Vooraen

ſchappye in het openbaer, dan alleen de gerefor heeft ze eenen ruimen opgang, waer van
meerde, die in de openbare kerken van het eene ende der plaets beſlagen wort,
Nederlant gepredikt wort.
Hier wort als zynde wederzyts tegen de huizen ge
zulke ſtrenge orde op gehouden dat ie timmert. De Generael gaet uit zyne wo
mant, van wat natie, geene uitgezon ningh door een kleene deur in de kerk,
dert, hy ook zy, bevonden wordende hebbende daer zyn afgeſcheiden geſtoelte
hier tegen aen te gaen, geſtraft wort met nevens den predikſtoel: waer nevens een
verbeurtmaking van alle zyme goederen, andere bank is voor den Directeur gene
voorts aen een keten geklonken, uit den rael , den Veltheer, en verdere Raden

lande gebannen, of ook naer eiſch der

van Indie. Voorts hebben anderen hunne

zaken aen den lyve geſtraft. Ook op de zitplaetſen naer hunnen rangh en waerdig
zon- en heilige dagen wort alles gedaen heit.

De vrouwen zitten op ſtoelen voor

dat men ontrent den godtsdienſt in de ver den predikſtoel, waer van niet dan twee
eenigde Nederlanden gewoon is te doen. of drie der voornaemſte, die binnen het
Gelegen- Wat de gelegenheit der ſtadt aengaet, kaſteel wonen, in deze kerk komen. Aen

heit van zy is eene der vermakelykſte # die de eene zyde langs het plein heen wonen,

Batavie ik oit in de werrelt gezien heb, en in vyf als gezegt is, de Directeur generael, de
of zes jaren, gelyk my bericht is, mag Veltheer de Wilde, en nogh twee of drie

tigh verbetert zoo in meenigte van brave andere Raden van Indie. Van de gemel
gebouwen binnen, als ſchoone hofſteden de poort regt over het plein komendegaet
buiten, ook tuinen en vermakelyke wo men tuſſchen eenige Magazynen, zynde
ningen. Tuſſchen deze rydt men door aen elk ende een poort met woningen of
langs wegen van wederzyden beplant, of vertrekken overdekt. Tegen over de laet
langs vermakelyke rivieren. Maer dat het ſte ſtact de Waterpoort, daer ook zulk
lant zelf geeft ſteekt boven alles uit. Want een plein is, mede aen de eene zyde met
overal is 't groen, en met veele ſoorten brave huizen bezet, waer in de twee op
van boomen zoodanigh bezet, dat 'er perkoopluiden van 't kaſteel, en andere
niets luſtigers aen het gezicht zich zoude bedienden der Maetſchappye wonen. Aen
kunnen vertoonen.

De omtrek der ſtadt beſtaet ontrent in

anderhalf uur.

de zyde der poort vint men Magazynen,
ook de ſekretarye of ſchryfplaets voor de
Op deze plaets kan

De gragt, die daer om luiden der penne.

loopt, is twaelf of vyftien roeden wyt, men ook door een agterdeur uit het paleis
omtrokken met eenen aerden wal van an zyner Edelheit komen. In al dit gemelde
derhalve roede, dat is 21 voeten hoogh, beſtaet het voornaemſte van het kaſteel.
van buiten met ſteenen bezet. Zy heeft Benevens de lantpoort in het kaſteel gaet

vyf poorten, eene aen het Vierkant, ge men vele trappen op naer de woningh van
naemt de Waterpoort, ſtaende ten Noor den Major, daer het geſchut en de be
den. Van de vier aen de lantzyde is d'eer zetting is. Van de hoogte der zelve heeft
ſte genaemt de Utregtſe poort, die ten men veele vermakelyke gezichten zoo van
Weſten legt : de tweede de Dieſtpoort, de ſchepen op de reede, als van 't lant.

leggende ten Zuiden, gelyk ook de Nieu Wat aengaet het Hof des Generaels, Het Hof
het heeft
van wederzyden
eenenſteene
aenzienGene
we poort. De vierde aen d'Ooſtzyde wort lyken
opgaenden
trap met vaſte
leu- de
raels.
de Rotterdamſche poort genaemt.

Het ka:
ſteel,

Het kaſteel heeft twee poorten. Die ningen. 'T gebou heeft eenen deftigen
hoogen en breeden voorgevel, op d'Ita

aen de lantzyde is ten Zuiden, wort ge
noemt de Lantpoort: die ten Noorden
is de Waterpoort. Het heeft een vierde
van een uur in zynen omkringh, verzien

liaenſche wyze. De ingang en voorzael
doet zich acnzienlyk op. Hierhebben de

hellebardiers hunne wacht: en altydt ſtaet
met vier punten, den Robyn, den Dia 'er een ſoldaet met zyn kasket en piek ge
W3
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wapent op den trap.
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Ter rechterhant ber des volgenden jaers thuis geroepen

-

der voorzael zyn brave vertrekken langs wert, komende inzynplaets JAN PIE- #rie
het voorplein heen. Door de voorzael komt TERSZ KOEN , van hier vertrok-Koen.
men ter ſlinke hant in een ſchoone lan

ken in den jare 1618. Deze was het die
ge galery, die ter regterzyde door groo Jakatra innam op den dertigſten van Mei
te glaze venſteren't gezicht op eene groo
te opene plaets heeft. Aen de andere zy
de zyn verſcheide vertrekken, die hun
gezicht ſcheppen op het voorplein. Het
einde dezer galery # tot de eetzael zy

in het jaer 1619, dat toen den 28 van
Auguſtus 162 t zynen naem in dien van
Batavie verwiſſelde. Hy vertrok den twee
den van Februarius des jaers 1622 naer

het vaderlant met het ſchip Mauritius,

ner Edelheit, en tot een vertrek om da hebbende voor zyn vertrek by voorraedt

gelyx met de gaenden en komenden te tot zynen navolgeraengeſtelt PIETER Pieter de
DE KARP
ËNTIER.,
die naer1627
het tier.
Karpen
ſpreken. Boven deze galery is een dier vaderlant
vertrok
den 12 November
gelyke met vertrekken, ſtaende boven
het gebouw een fraei torentje, waer uit
men aengename uitzichtenheeft. Aende
andere zyde der opene plaets zyn de ver
trekken der voornaemſte huisgenooten.
Ook is daer de keuken, waer voor langs

met het ſchip, genaemt Frederik Henrik.

-

Op den #September 1627 quamJAN #"
PIETERZ KOEN weder in Indie #.
met het ſchip de Galeas, zynde nu voor

de tweede mael Generael. Maer hy over
heen een overdekt poortael onder met een leed den 20 September 1629 des nagtson
hek loopt. Om het einde der plaets heeft trent ten twaelf uren.
men nogh verſcheide vertrekken. In het

In dat jaer wert op den 25 September Jakob
tot Generaelaengeſtelt JAKOB SPELX, Spelx.
tuintje, waer benevens men doorgaet tot die den vierden van December 1632 naer
inkomen door de voorzael is een kleen

de plaets der vergaderinge, die vry groot het vaderlant vertrok met het ſchip Prins
Afbeel- en hoogh van verdieping gebout is. Hier
dingen hangen de afbeeldingen der voorgaende
der Gene- Generaels, elk byzonder levens grootte
# van tot de knien toe afgemaelt, uitgezondert
" alleen den laetſt afgeganen, en den nu re

gerenden: welke beide ik daerom, hoe
zwak myn gezicht ook was, zoo veel ge

Willem.
Toen wert des daegs te voren tot Ge

nerael gekoren HENRIK BROU- Henrik
WER, die den 31 December 1635 naer Brouwer.

het vaderlant keerde met het ſchip Nieu
Amſterdam.

•A

Voor zyn vertrek wert ANTONI #
ſchieden kon, op doek gebragt heb. E VAN DIEMEN Generael, die den Etº'º"
venwel kon ik aen de afbeeldinge des ou 9 April 1645 overleedt, en den 22 der
den Generals niets anders ten einde bren zelve maent begraven wert.
In dit zelve jaer den 19 der zelve maent
gen dan de troni, ten deele om de on

paſſelykheit van dezen Heer , ten deele wert deze bediening opgedragen aen
KORNELIS VAN DER LYN, Kornelis
om het opkomen van andere beletſelen.

My luſt hier te laten volgen eene lyſt die den 11 January 165o vertrok met het van der
Generalen van alle de Gouverneurs generael, die van ſchip Weſtvrieslant voor de kamer van"

Lyſt der

van Indie de Maetſchappye aengeſtelt het bewint in
deze geweſten gevoert hebben.
Pieter

De eerſte is geweeſt PIETER BOTH,

Hoorn.

In zyn plaets wert des daegs te voren .

die
den 18
van Mei REINIERSZ,
des jaers 1653 der"
geſtelt
KAREL
#t

Z•

Both

by de kamer van Zeventienen aengeſtelt in
den jare 1609, hebbende dit ampt bekleedt werrelt overleedt, en den twintigſten
tot het jaer 1615. In dit zelve jaer den daer aen ter aerde beſtelt wert, worden
tweeden van January zeilde hy van Ban de op dien zelven dagh by voorraedt aen
tam herwaert aen met vier ſchepen. Dogh geſtelt JOAN MAET SUIKER, Joan

als hy aen 't eilant Mauritius lagh om te en den zeſtienden Juny daer aen in zyn Maetſui.
ververſchen, zyn twee van deze ſchepen ampt beveſtigt. Hy ſtorf den 4 van Ja-"
door een orkaen overvallen en in zee ge nuary 1678 des avonts, en wert den ze
dreven, en daerna met het veranderen van venden daer aen begraven.
Op den zevenden dezer zelve maent
den wint op den wal verongelukt met de
helft ontrent van 't volk, waer onder de wert in het zelve jaer in deze waerdigheit

ze Generael dus ongelukkigh zyn leven geſtelt RY KLOF VAN GOENS, Ryklof
Geraert

eindigde.
die den 25 November 1681 op zyn eigen #n,
In zyn plaets wert in denjare 1613 aen verzoek naer het vaderlant keerde, en in

# geſtelt GERAERT REINST, die zyn plaets liet KORNELIS SPEEL- #
den tweeden van July uitgevaren in Jaka MAN , die den 11 van January 1684"
tra aen den Rooden Loop quam te ſter overleedt, en den vyftienden der zelve
ven op den zevenden der maent Decem maent des morgens begraven wert.
Toen wert op den 1 1 January des jaers Joannes
ber des jaers 1615.
Toen wert den 19 Juny des jaers 1616 1684 by voorraedt aengeſtelt JOAN-k#
Laurens by de Raden in Ternateaengeſtelt LAU NES KAMPHUIZEN , en den 7 huizen.

Reael.

RENS REAEL, die den 25 Oéto van Auguſtus des jaers 1685 in zyn ampt
C
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beveſtigt. Dees leide op den 24 van No overgegaen is, bevint men zich in de
vember des jaers 169r zyne bediening ne j , die zeer wydt en breet is,
der, en overleedt den 18 July 1695 , en aen welker einde op een groote vierkante
plaets het ſtadthuisgeboutſtaet, dat breet,
wert den zo begraven.
Op den 24 September des jaers 1691 tamelyk hoogh, en met eenen aenzienly
Willem wert Mr. WILLEM VAN OUTS ken voorgevel verzien is.
Maer het is
-

#" HooRN

tot Generael verheven, die zoo veroudert, dat men het afbreekt om

den 1ſ van Auguſtus des jaers 1704 zyn

te vernieuwen.

Als men het ter ſlinke

ampt verliet, dat op denzelven daghaen hant laet, gaet men door de Nieuwe

Joan van vaert wert van JOAN VAN HOORN, ftraet, en zoo vervolgens door de Nieu
Hoorn, die den 29 Očtober des jaers 1709 zyne we poort in de Zuidvoorſtadt. Als men
bediening afleidde, ftellende op den zel ontrent hondert roeden voortgegaen is,
Abraham ven dagh in zyn placts A BRAHAM komt men aen de waterplaets. Dit water
van Rie- VAN RIEBEECK , vertrekkende Van komt van 't gebergte afloopen door eeni
beeck. Hoorn nogh den zelven dagh met het ge riolen. Dit wort in vaertuigen opge
ſchip Zandenburgh naer het vaderlant, als vangen, en binnen de ſtadt gebragt, als
Hooft eener vloot van twintighſchepen. zynde zeer goedt om te drinken. Dit en
Deze zael, daer de Generaels in af vyf kruitmolens benewens vele fraeie tui
beeldinge ten toonhangen, is om hare out nen laet men ter ſlinke zyde, en ter rech
heit afgebroken, en wort tegenwoordigh ter veele kalkbranderyen en ſteenbakke
vernieut. Zoodat de buitenzael aen de ryen, die de rivier genaemt het Molen
vyvernu totdevergaderplaersftrekt. Hier vliet ter ſlinke, en de rivier Corrot ter reg
in gaet men door twee verſcheide deuren terhant hebben.

Een uur verder op ge

van het einde dezer plaets. Deze zael is gaen komt men aen de buitenwagt van
langh en ruim: de grontleggingen der zel Ryswyk , een half uur verder ten Zuiden
ve ſtaen in 't water. Aen het einde is een op het voorgemelde lant van den Direc
fpeelhmis , wacr uit mcn ccn acngcnacſin teur Generacl van Riebeeck , genaemt
gezicht op het water heeft langs het ka Tanna-aban, dat, in het Maleis Roode

ſteel en verder. De zael is wederzyts be aerde betekent, dewyl die verandering
zet met groote glaze venſteren, die met van aerde daer begin heeft. Ontrent vier

houte beſloten worden. Wederzydts aen uren verder op is Sering-ſing, het lant van
het inkomen dezer zael loopt langs den den Heer Kaſtelein, waer van geſproken
muur van het kaſteel een ſmalle tuin, waer is. Van hier wort de Blaeuwe Bergh ge
in aen d'eene zyde verſcheide vruchtboo rekent nogh ontrent twintigh uren af te
men en wyngaerden op latten gelegt ge leggen.
zien worden. Tegens den waterkant of Als men uit de gemelde poort komen
vyver is een lage muur, waer over men, de de groote rivier aen de regterhant laet,
als men een of twee trappen op treedt, gaet men over eenen byzonder fraeien
bequaemlyk heen zien kan. Tuſſchen wegh, die zeer breet, wederzyts met
dezen muur en den tuin is een fraei be boomen beplant, en met ſchoone hofſte
vloerde ſteene wegh van het eene tot het den verzien is, tot aen de fterkte ge
ander einde, hebbende ter regterzyde ee naemt Jakatra, waer ontrent men voor
-

-

nen uitgangh om te lande en te water te by de Chineeſche graven of kerkhoven
kunnen gaen, daer men wezen wil, als komt, die daer in meenigte zyn. Als

zynde nevens den buitenkant der water men vervolgens den grooten Zuiderwegh
opgaet, komt men aen den meergemel
Nu zal ik mynen lezer leiden uit het den tuin zyner Edelheit. Als men een
kaſteel door de Lantpoort naer de ſtadt, weinigh verder de punt Noortwyk ter
daer men vooreerſt gaet over eene lange regterhant laetleggen, heeft men de plaets

poort.

-

ſteene brug, leggende over de gracht van van den Heer Kaſtelein, voerende den zel

het kaſteel : vervolgens langs een groote ven naem van Noortwyk. Hier niet verre
vlakte op eenen breeden wegh, die aen
beide de zyden beplant is. Aen het einde
van dezen wegh ſtaet een wachthuis by
een loopende rivier, over welke men door
middel van een brug met een beſlotenhek,

van daen legt het lant des Generaels, ge
naemt Struisuyk, daer zyn koeſtal is. Een

half uur hooger op is de wagt, genaemt
Mr. Kornelis, die veeltydts in vyftigh ſol
daten beftaet, zynde een buiten-ořbrant

Hooger op legt ook de wegh
daer een ſchiltwagt ſtaet, moet gaen. wagt.
Aen de andere zyde tegen over het wagt naer Sering-ſing , daer men veele fuiker
huisſtaet de paerdeſtal des Generaels, en molens aen de groote rivier ziet.
de woningh des ſtalmeeſters.
Hier digt
Van de Rotterdamſche poort Ooſtwaert

by ſtaet voor de plaets van het Gerecht
een ſchavot, dat altydt blyft ſtaen, ten
behoeve van de Raden der Juſtitie des
kaſteels , geſchiedende het regt der ſtadt

- voor het ſtadthuis.

Als men deze brug

aen een kleen uur voortgegaenzynde komt
men aen de punt Ansjol, eenen inham uit

de zee, die met dertigh Europeeſche ſol
daten bezet is. Op die plaets is een ſchoo
ne Oeſterbank.

Van hier laet men zich
OVCT
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overzetten, en gaet langs de ſtrant tot
Wat de ſchepen op de reede aengaet, schepen,
Tanjompree, zynde daer een vermakelyke ik vond op myne aenkomſt dat er ontrent
hofſtede, die met tuinen en vyvers ver dertigh lagen, en even zoo veel toen ik
zien is, en aen de erfgenamen behoort weder van daer ſtont te vertrekken, om

van den overleden Kapitein Egberti. Zy nu niet te ſpreken van de inlantſchevaer
heeft mede een ſchoon gezicht in zee. tuigen.
Als men het voornaemſte der ſtadt zal Grachten
Verder langs de ſtrant komt men op de
kleene en groote Maronde, daer de rebel aenmerken, zal men de gragten niet in
Kapitein Jonker voorheen zyn lant en wo denlaegſten rangſtellen, als waer op veele

ning aen de zee gehadt heeft. Deze plaets deftige huizen ſtaen.

Aen beide de zy

is drie goede uren van Batavie, en meeſt den zyn ook fraeie boomen geplant. De
al het branthout, dat op Batavie gebruikt ze zyn voornamelyk de Tygersgragt, de
wort, komt hier van daen.
Wyders Jonkersgragt, de Kaeimansgragt, de Rhi
wort de wegh geſtopt door vele wilde bos nocerosgragt, en de groote Rivier. De
andere zyn kleener en van zulk aenzien
ſchaedjen.
Van de Dieſtpoort een half vierde van niet. De voornaemſte ſtraten zyn de Prin- straten,
een uur Ooſtwaert aen draeit de wegh ſe-, de Heere- en de Nieupoortſtraet.
naer het Weſten, en men komt een half Drie kerken zyn 'er, de Hollantſche, waer Kerken.
uur van de ſtadt af aen de punt genaemt in het Nederduitſch gepredikt wort, de
Vyfhoek, omdat ze vyf hoeken heeft. Een Portugeeſche, en de Maleiſe, waer in,

half uur verder is de Zevenhoek anders An- deze talen gebruikt worden. Vyf predi- Predikers,
kee genaemt.

Vervolgens komt men na |kers zyn 'er, die in 't Nederduitſch pre
diken. De Portugeſen hebben er vier,

een vierde deel van een uur aen de Moo

kervaert, die van Tangerang haren loop de Maleiers twee. Buiten deze elf predi
heeft, zynde deze rivier door den Lant kanten zyn 'er nogh andere, die hier en

droſt Moock doen graven, aen wien
het groot gelt, dat ze gekoſt heeft, be
taelt is.

Evenwel is ze geheel onbruik

baer, zoodat dat gelt voor wechgeworpen
moet gerekent worden. Anderszins wa
re zy zeer voordeeligh geweeſt voor Ba
tavie, dewyl die lantſtreek een meenigte

daer naer de buitenkantoren verzonden
worden.

Meenigte van vremde natien vint men vremde

hier, waer van veele zeer geeſtigh ge- natien.
kleet zyn. Eenige der zelve loopen half,
andere byna geheel naekt. De Chineſen

maken wel het grootſte getal uit. De- Gewaedt

van branthout uitlevert. Men komt door ze gaen bedekt als met een wit hemde, #
deze rivier heen tot Tangerang, dat vyf waer onder ze eenen langen broek dra
uren van Batavie afgelegen is. Daer is' gen, die tot de voeten ſmal toeloopt.
Veele hebben de mouwen der hemden
ook de afſcheiding van Bantam.
Dezelve wegh is ook te nemen van de wydt: andere dragen ze by de hant dicht
Utregtſe poort aen de Noortzyde tot aen toe. Zy hebben muiltjes aen de bloote
de Fluit. Deze is bezet met een wagt voeten. Het haer zit hun agter als een
van vyftien ſoldaten, nevens eenen Ser tuit te ſamen gevlogten even als de vrou
jant en twee Corporaels. Zy legt aen wen dat dragen. Zy ſteken er eene lan
den Weſthoek der zeeſtrant. Waerom ge naelt door, en gaen voorts altoos
men niet verder komen kan.
blootshoofts, houdende gemeenlyk ee
Buiten alle de genoemde poorten heeft nen waejer in de hant. De vrouwenzyn
men overal vermakelyke tuinen en vrucht gekleet op de gemeene wyze dezerinlan- Mesdiet,
dragende boomen. De ſtadt is vry volk deren. Mexſtietſen vint men er ook in ſen.
ryk, gelyk ook de buitenplaetſen, of groot getal, menſchen voortgeteelt uit
voorſteden, van welke zich eenige al vry blanken en zwarten of half zwarten. De
verre heen ſtrekken, en daer nevens vele Kaſfietſen komen nader aen de blanke.
Nogh is er een derde ſoort genaemt Poeſ
aengename waterloopingen.
Chineſen.
Door de ganſche ſtadt zyn de Chineſen tietſen, die nogh nader komen, en nogh
in meenigte verſpreit, een volk zeer ar een vierde geheten Criſtietſen, die weinig
beitſaem en vernuftig om na te doen dat in koleur van de onzen verſchillen. Al
hun voorgedaen is, wat het ook zy. Zy le zynze op eene wyze gekleedt, name
bebouwen ook het meeſte lant, en heb lyk , zoo als gezegt is in het gewagh
ben onder zich ook alle de ſuikermolens, maken van het eilant Ceilon. - Zy ge
als ook de branderyen van Arak of bran ven voor dat hun natuurlyke ſpraek de
dewyn. Hier by hebben ze alle ſoorten Portugeeſche is : maer zy is vry verbaſ
van winkels en gaerkeukens, waer in het tert. De meeſte ſpreken ook de Neder
ſcheepsvolk met hoopen te ſamen loopt, lantſche tael, of verſtaen dezelve ten
gelyk ook in hunne drinkhuizen, daer minſten. Eenigen ſpreken ook Maleis.
meeſt toegemaekte ſterke drank of koorn De andere vremdelingen, die men hier
brandewyn vertiert wort, een vogt, waer heeft, zyn Makaſſaren, Bougies, Baljers,
uit de dronkenſchap voor eenen geringen Maleyers, AMooi en , Amboineſen, Terna
ters, en diergelyke.
penningh te bekomen is.
Wat
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Vleeſch,
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Wat de levensmiddelen aengaet, daer ten, ook witte boonen, groene Erwe
valt niet veel te roemen op het vleeſch. ten, Roomſche boonen, Karoten, gee
Want de Oſſen zyn in 't algemeen mager le Peen, groote en kleene Radys, waer
en ſlecht. Schapen zyn er niet, of ze van men de groote in vleeſchnat en an

moeten er van buiten gebragt worden. derfzins, gelyk by ons de rapen, ge
Ook geven de beeſten, die men daer bruikt. Maer hier toe heeft men nogh
vint, zoo weinigh melk dat het te ver een bequamer vrucht, genaemt Patattes.
wonderen is. Kleen wilt is er veel in de Deze is droogh en vaſt, en byna de
boſſchen. Maer het wort weinigh ge Aerdekels in grootte gelyk. Deze vrugt
bruikt, ſchoon het al te koop gebragt wort zelf van eenigen voor broot ge

wort, zynde de' hoenders de dagelyxe bruikt.
ſpys. Deze worden meeſt van de Javaen
Ik had middlerwylen het gezicht der Batavie
fche kuit hier gebragt, gelyk ook Ent ſtadt Batavie op het papier gebracht, zoo #"
vogels en Ganzen. Harten ook en E als ik het tekende van een der Vaertui-"
landen.

Van wilde varkens heeft men gen van de Maetſchappye, dat dichter
hier ontrent genoeg in de boſſchen, waer acn de ſtadt dan de ſchepen lagh, en dat

Viſch.

in zich ook Tygers, Rhinoceroſſen, A
pen, en andere beeſten onthouden.
In tegendeel is hier groote overvloedt
van viſch, waer van de grootſte voor de

tcr Noortzyde, zoodat de ftadt ten Zui

den gezien wort. Wat kenbaer is wort
met cyffers aengewezen, gelyk op No.
22o te zien is.

1 verbeelt het huis der

beſte geagt wort. Zodanighzyn de Ka wyk daer de klok hangt. 2 de buiten
kap of Kaelkop, facob Evertſen, de Steen wacht regt onder het gemelde 3 het
brae/em, de Goutfe Kabeljaeu, de Konings Olipakhuis. 4 de Houtkappery. j de
vis en Karper. Van kleener ſoorten heeft Ryspakhuizen. 6 het Kaſteel. 7 de
men goede Spiering, Tongen, een ſoort Waterpoort. 8 een hek aen den muur
van Botjes, ook Leerviſch groot en kleen, van het Kaſteel. 9de Smids winkel. Io de
die van de beſte ſoort is, de Bot niet on Werf. 11 een pakhuis voor de Kruit
gelyk. De Letiviſch zict'cr uit als Vo nagelen en andere waren. 12. de Vry
ren. De andere ſoorten zyn ſlegter en manshaven. 13 't Ooſthooft. 14't Weſt
onfmakelyker, hoewel meeft fraei geko hooft. 15 de Rivier. 16 de Duc d'Al
leurt. Men vint'er ook goede Kreeften, ven ſtrekkende voor tekenen der ondiep
Krabben, Garnalen, Oefters, en Paling. ten voor de rivier. Het gezicht is zoda
Daer is ook een ſoort van groote Krab nigh, dat men niets van de ſtadt door
ben, die lekker zyn by uitnementheit, hare laegte, als men op 't water is, zien
alsze wel toebereit worden. Men noemt kan, uitgezeit alleen de waterkant, en
Moes
kruiden.

ze Beurskrabben.
de zyde des kaſteels met het
Van moeskruiden heeft men alle ſoor daer 't alles vol boomen is.

LXII.

gebergte,
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Uitryding des Generaels van Indie. Hoogwichtigheit zyns
Ampts. Zyn Staet en die der aen hem volgende Bewints
luiden.

Beſluit tot het wederkeeren over lant.

Eerbewy

zing aen den Schryver gedaen. Onthael van den Direffeur
gemerael.

I

K heb nu te ſpreken van de eerteke le rufting, blazende den tredt.

Nahem

nen der wyd uitgeftrekte beftieringe komen twee helbardiers ook te paert.
der Maetſchappye , te beſpeuren in Dan volgt zyn Edelheit in de Karos, die
haren Stedehouder, die ganſch Indie uit licht en op de Spaenſche wyze gemaekt
haren naem regeert. Deze heer is ge is, en door twee paerden getrokken wort.
woon tot zyn vermaek tweemael ter we
ke, des woonsdags en ſaterdags uit tery
den naer zyne luſthoven, om zich in de
daer loopende rivier te waffchen, en ee
nige andere uitſpanninge te nemen. In

Ter regterzyde benevens dezelve rydt de
Stalmeelter , volgende agter de karos

zes helbardiers twee aen twee ook te paert.
Hier aen komen nogh twee karoſſen,met
de vrienden, die den Generael verzel

zulk een geval is zyne ſtacy op deze wy len. Dan komt het overige der Com
Uitryding ze geregelt. Vooraen ryt zyn Quartier pagnie, betacnde in agtenveertigh rui
des
Gene- meeſter met zeſtien ruiteren. Dan volgt teren, nevens eenen Ritmeeſter, drie
raels.
de trompetter zyner Edelheit in zyne vol Quartiermeeſters en eenen Trompetter.
Als
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Als het ryden binnen de ſtadt geſchiedt,

gaet het op dezelve maniere toe, behal
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andere luiden, die vroegh in de weere
zyn om aen het hof iets te bejagen.
Met deze en diergelyke bezigheden
gaet de voormiddagh door. Dan gaet
men ter maeltydt, die alleen in een groot
half uur beſtaet, en zelden gedaen wort
zonder geſprek te houden over zaken van

ven dat dan voetvolk in plaets van ruitery
agteraen volgt. De Stalmeeſter evenwel
en helbaerdiers zitten te paerde, ten zy
het uitryden om eene bruiloft of begraef
fenis geſchiet, wanneer de Stalmeeſter al
leen nevens de karos ryt, gaende de hel gewicht: wordende ook tydt doorge
baerdiers gewapent met hunne helbaerden bragt met eenigen, die op hun vertrek
tC VOCt.
ſtaen, of nieulyx aengekomen zyn. Dan
Oefening
Des
zondags
na
de
predikaetſie
laet
zyn
neemt
de middaghruſt een uur voor zich:
van het
Edelheit de Parade doen binnen het Kaſ welke verſtreken zynde wort de arbeit
Krygs
teel voor 't Paleis, wordende tweemael hervat tot den tydt des avontmaels toe.
volk.
rond getrokken op de volgende wyze. Zeker die zich aen den uiterlyken ſchyn
Eerſt komt een paert van ſtaet met koſte vergaept, ziet niet dat deze man, die zulk
lyke montering, geleit door eenen Euro een uitgeſtrekt gebiet voert, geen meeſ

peer. Hier na de Compagnie Ruiters ter, maer eer een knecht is, zoo zeer o
met hunne Kuraſſen. Vervolgens een
Compagnie Granadiers, en eindelyk het
bataillon, beſtaende in Fuſeliers, Pieke
niers, en Muskettiers, hebbende alle een
marlion op 't hooft. De Ruiters hebben
hunnen Trompetter. Het bataillon heeft
zes Schalmeiſpelers. Dit alles geſchiet in
goede orde, dewyl het volk altemael wel
afgerecht is.
Zwaer
Deze verpozingen dienen tot eenige
wichtig verlichting der laſten van het arra Pt, dat
ampt des dezc heer bekleedt, gaende in zwaerwig
Gene
raels.

tigheit verre boven myn verwachten: de
wyl deze Staetdienaer noit einde ziet van
zynen arbeit, heel anders dan in ons Va
derlant gebeurt, daer de amptenaers in ee
nige tyden des jaers met vacantien of ruſt
dagen begunſtigt worden. De dagh ze
ker is naeulyx gerezen of men ziet den
Generael beladen met pakketten en brie
ven, en ſcherpende zyn vernuft tot over
weging van al wat noodigh gedaen dient.
Deze zorgen en bezigheden vallen geſta
digh voor om de meenigte der plaetſen,

verrompelt van zorgen en bezigheden dat
'er geen tydt voor hem overſchiet om zich
eenigh vermaek aen te doen, en hy geen
vryheit heeft van oit eenen eenigen nacht
buiten het Kaſteel te ſlapen.
Beſchry
Het werk des Generaels is ook de gan ving
der
ſche kuſt van Java, en wat daer onder Kuſten en
hoort, te beſchryven, en den geheelen Kantoren
ſtaet van Batavie in eenen algemeenen
brief te bevatten en naer het vaderlant te

zenden, opdat de Maciſtijappy gedurigh
nette kenniſle van zaken hebbe: moeten
de elke Raed dit zelve verrichten ontrent

het byzondere Kantoor, dat hy te be
ſchryven heeft.

Twee malen ter weke worden er ge- Vergade
woonlyke, dikwyls buiten gewoone ver- ringen.
gaderingen gehouden.

De uitheemſche Gezanten mogen
op gan
komen,
E#

hunne aenkomſt niet aen lant

maer zyn gehouden te wachten tot dat zanten.
zy afgehaelt, en in de Vergaderplaets

by zync Edelheit ter gehoor gebragt wor
den.

die onder het gebiet der Maetſchappye Zulk een drukheit en gewoel van be
zyn, en andere, daer zy handel dryft. En zigheden, die my daeglyx voor de oogen
dit betreft maer alleen de bezigheden, ſpeelden, deed my gedenken aen myn ver
die de zaken hier te lande raken. Want blyf in Moskow, daer ik ſomtyts myne
ik heb nogh niet geſproken van de moei vrienden afvraegde wanneer de vrolyke
te, die veroirzaekt wort door de ſche byeenkomſten en gaſtmalen eens een ein
pen, die jaerlyx uit het vaderlant aenko de zouden nemen. Men antwoordde my
men , en weder derwaert vertrekken. dan, dat deze vermakelykheden gemeen
De Zon is naeulyx op , of men ziet lyk aenvangh namen met den eerſten van
verſcheide bedienden der Maetſchappye January, en eindigden den laetſten van
verſchynen,
byzonder
de twee
koopluiden van
het Kaſteel,
denOpper
Com- December. Wat onderſcheit zag ik hier O ngeruſ
in de maniere van leven by de luiden, die te ſtºet
mandeur, den Major van 't Krygsvolk , in cenigh aenzien of waerdigheit geſtelt der luiden
den boumeeſter van 't Ambagtsquartier, waren! zoodat ik mynen ſtaet hier mede WI
vanInt,be
en den Conſtapel Majoor, om noodigh vergelykende my wel gelukkigh mogt
verſlagh der verrichte zaken te komen noemen, als hebbende vryheit van te doen
doen, en nieuwe bevelen te ontfangen. wat ik begeerde, en te gaen daer en wan
Ten half elf komt de Sabandhaer den Ge neer het my luſtte, groote reden voor
nerael aenzeggen wat vaertuigen, goede waer om te vrede te zyn in myne nedrig
ren, volkeren, en van wat plaets zyn aen heit zonder nydt te voeden over de Groo
gekomen, en waer ze willen heen trek ten, die om deze laſten myns oordeels
ken. Waer toe de vrygeleibrieven dan meer te beklagen dan te benyden zyn.
van zyne Edelheit getekent worden: om
Na Zyne Edelheit volgt de Directeur Direa.eur
-

e

7-

-

-

-

nu niet te ſpreken van eenige Chineſen en generael , wiens bediening byzonder Generael.
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zwaerwichtigh is, dewyl hy den ganfchen beſluit vaſt ſtondt gaf my te kennen dat

zyns

inkoop en verkoop der goederen moet twee ſchepen naer Perſie geſchikt binnen
wacrnemen, van wat nature die zyn, cn agt of tien dagen ſtonden onder zeil te

ampts.

waer ze ook heen gezonden worden, bui gaen, van welke gelegenheit ik my ge
ten veele andere noodige beſtellingen, die voegclyk bedienen kon. Hier toe ver
ook van hem afhangen. Want hy is ge zogt ik van den Heer Directeur Generael
houden den ganſchen koophandel te be ecn Ordonnantie, om weder uit dezelan

ſtieren, moetende alle Opperkoopluiden,
Koopluiden, Onderkoopluiden, en die
eenigh bewint hebben, alle morgenſton
den hem komen verſlagh doen van zaken,
en de fleutels hunner pakhuizen, die by

den te mogen vertrekken. Hy ſtont
myn verzoek met veel beleeftheit toe,

met byvoegingh dat hem leet was my zoo
te zien ſcheiden, zonder dat ik nogh zyn

lantgoet, dat hooger op gelegen was, dan

den Directeur bewaert worden, doen ha daer ik met hem geweeſt was, bezichtigt
len. Ook worden door hem alle
hadt. Dogh de kortheit myns verblyfs

ºver.

pen van ladinge in de ſchepen bevolen of en de gedurige bezigheden, waer mede
opgeſtelt.

Yºr
#

zyn Ejf zelve belemmert was, verſchoon

Terwyl ik daer was, was de derde per den dit genoegh.
ſoon de Heer Herman de Wilde, Velto
Eene der laetſte uitſpanningen nam ik
-

ſchappye verſte en Raedt van Indie, om zyne ver met zyn Edelheit, den Veltheer de Wil
en ander
gezelfchap,
wanneer
wy º:
dienſten en fraeie gaven van elk geacht en de,
uitreden
nacr sº.
p Deze
luſtplaets
bemint. Het getal der verdere Raden
van Indie heb ik reedts genoemt. Van zyner Edelheit beſtaet in ſchoone onbe-rael.

deze, noch andere van laager rangh luſt |krompe plantaedjen, en lanen, en wan
my niet veel te ſchryven, noch van het delryen, bezet met allerhande vruchtboo
gemeen iets aen te roeren, dewyl dit on men, loopende daer nevens de groote ri

der onze lantgenooten genoegh bekent is. vier. Hier toe is voor zyn Edelheits
Miſſchien mogt ik ook door eenig mis Koebeeſten een deftige ſtalling van hout
verſtant ccnigen misnoegen geven. An gculackt. Het huls ook van dezelve ftoffe
deren ook hebben zich over deze ſtoffe

getimmert beſtaet in eene lange zael, en

zoo wydt uitgebreit, dat ik alleen zou cenige binnenvertrckken. Hier met den
moeten herhalen het geen van hun te boek morgenontbyt wel onthaelt zynde keer
geſtelt is. Dit zal ik er alleen byvoegen
dat ik oordeele dat in geen gebiet ter wer
relt zoo veel als in deze geweſten, die
Meenigte wort.
onder deWaerom'cr
Maetſchappy
ſtaen,
ook
zeer geſchreven
veel fraeic

van

Schryve- fchr
d
ord
rc!l.
yvers gevonden worden.
Dus verre de zaken van Indie beſchout
Or

en onderzogt hebbende vond ik mynege
zontheit zoo verre herſtelt, dat ik beſloot

QVerlegh deze landen niet verder in te trekken,maer

...; over Perſie weder terugh te gaen. Hier

den wy door deze aengename lantſtreek
terugh, naer de meer gemelde Hofſtede
zyner Edelheit om daer het volgende van
den dagh door te brengen, komende daer
ook nogh voor den middagh eenige Ra
den van Indie en andere vrienden, diene
vens ons met een koſtlyk mael onthaelt
werden. Zyn Edelheit zeide my dezen
avont dat de Direćteur generael den elfden
der macnt zich ſtont te begeven naer het
eilant Onruſt, van welke gelegenheit ik

het te rug toe bewoogh my eensdeels dat vier Fran my bedienen konde om het te gaen zien.

reizen. "ſche Oorlogſchepen zich ontrent de Kuſ De Directeur zelf liet my daer ook twee
ten van Indie onthielden, en reeds het dagen te voren toe verzoeken, het welk
fchip den Vogel Fenix van Bengale ko ik met dankzegginge aennam. Dezelve
Imende ontrent de kuft van Kormandcl, Heer deed my ook dien dagh overhandi
nevens twee Engelſche ſchepen in den be gen de verzogte Ordonnantie, die van
ginne des voorleden jaers genomen had
Onmin den: ten anderen ook dat er onmin ont

dezen inhout was:

Overheden van 't ſchip den prins Euge
Äſtaen was tuſchen den Grooten Mogol, Denius
nemen over met noodige akkaedje den
E" en de Maetſchappye, om welke wech te

Lantreizer

# , mael vrugteloos waren wedergekeert.

B R U I N, om daer mede als paſ gier
maer Perſie over te varen, zullende gedu

"FPS" Ook was op de kuſt van Kormandel , leg
gende onder 't gebiet van den Mogol, de
handel aen, de Maetſchappye ontzegt.
Ziende derhalven dat hier door nergens
byna cenige zekerheit was, oordeelde ik

beſt zoo haeſt als my mogelyk was over
lant naer het vaderlant te keeren: hoewel

CO RN

É IS

gol, en de nemen de ſchepen der zelve nu al twce

DE

rende de reize in de Kajait gelogeert en
getračieert worden.
-

Batavie in 't Kaſteel den 6

Augufti 17o6.

dit my ſterk af, en het wederkeeren met

A. v A N RIE BE EC K.

de terugſchepen ſterk aengeraden wert,
waer tot ik om vele redenen niet genegen

Zoo dra de beſtemde dagh verſchenen

was. Zyn Edelheit dan ziende dat myn was, begaf ik my naer het huis des Direc
teurs,
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teurs, daer ik meer gezelſchap vondt, toont, waer onder de Leervis, waer van
zoodat wy ontrent twintigh perſonen uit- wy hier boven geſproken hebben, uit
Togt
naer
maekten. Met verſcheide vaertuigen voe- muntte. Ik bevond dat er nogh eenige
het eilant
ren
wy af
naer het eilant
Onruſt,
gele-tydt overigh was, eer wy aen tafel zou
Onruſt.
gen drie
kleenemylen
N. W.
ten Weſten
den gaen : waerom ik my haeſtig in een
van Batavie. Deze togt geſchiedde on der ſloepen aen den ſteiger leggende zet Het eilant
der 't geluit van trompetten en ſchalmeien, te , en het gezicht van 't eilant Kuiper Kuiper af
terwyl de ſchepen, die op de reede lagen, nogh op het papier bragt, gelyk het hier getekent.
alle hunne vlaggen en wimpels lieten op No. 22z vertoont wort. Want ik kon
Het eilant
Onruſt.

waejen, dat een aengenaem gezicht gaf. wel denken dat er na den middagh geen
y quamen ten agt uren daer aen, en tydt toe zou kunnen uitgevonden worden,
cden te ſamen een keer om het eilant, dewyl toegelegt was om dezen dagh in

beziende het eerſte gedeelte van boven dat
van hout, en vervolgens van louter ſteen
gebout is. Het is wel verzien van ge
ſchut en brave manſchap. Hier wort bear
beit alles wat noodigh is tot het herſtellen
der ontrampeneerde ſchepen. Waerom
'er een groot gewoel is, geen minder ge

vrolykheit te beſteden, dewyl de Gema
linne
des Directeurs
was.hout
Deopgetafel #
onthael.
was gedekt
in eene jarigh
ruime van
Di

ſtelde loots, die voor de kerk gebruikt En.
wort. Hier werden wy zeer deftigh met"
viſch en vleeſch onthaelt, wordende de

ſpys met ſchoonen wyn wel begoten. In

raes ook door het kloppen en ſlaen der dit gezelſchap was ook de veltheer de
ſmceden en timmerluiden, zoodat de Wilde, nevens vyf Raden van Indie. In
Plaets niet zonder reden de benaminge het midden dezer vreugt vertoonden zich

van Onruſt gekregen heeft.

Zy is gele drie of vier Hollanders, waer van 'er twee

gen aen een groote droogte, waerdoor zy gekleedt waren als vrouwen uit Water
te ſterker is. Want geen ſchip kan er lant, die in het aenregten van ſmakeryen
bykomen.
Alleen kunnen maer gemeene hunnen rol vry wel ſpeelden.
Het eilant
Ondertuſſchen naderde de tydt van ver- Vertrek.
vaertuigen
tuſſchen
het zelve eilant en het
Kuiper.
eilant Kuiper , dat 'er digt tegen over trekken : waer op wy alle in het Bom
legt, doorvaren, hoedanigh was het bom bardeergalioot traden, en in het zelve niet

bardeergaljoot, dat laſt had daer te bly vergaten de vreugde te vervolgen, en on
ven, opdat wy, indien de wint diende, der het loſſen van 't kanon op de gezont

met het zelve mogten te rugh keeren. heit des Gouverneurs Generael onze gla
Ondertuſſchen deed ik my met een roei zen te ledigen. Gekomen zynde ontrent

# ſchuit op het eilant Kuiper overzetten, van
getekent. " ik het voorgemelde eilantaftekende.
Terwyl ik hier mede bezigh was, quam
'er ook de Heer Directeur met eenige Ra
den, die het begin van myn werk opna

Batavie, traden wy weder in onze vaer
tuigen over, daer het water nu en dan

door den harden wint dapper inſloegh.
Het was zeven uren in den avont toen wy

ſcheidden, en onze dankzegging en ver
men. Op het naderen van den middagh jaerwenſchen aen Mevrou van Riebeeck
wert een ſloep afgezonden om my aen te afleidden.
zeggen dat de maeltydt gereedt was. Ik
My nu zettende tot de afreize naer Per-Regge
ſtak dan weder over: want ik had eenen ſie maekte ik des anderen daegs een begin#n
ſchoonen ontbyt door het ontwerpen de van alle de Raden van Indie te gaen be- afſcheit.
zer verbeeldinge, die op No. 221 gezien groeten, en de groote verplichting, die
wort, verzuimt. Het gemelde bombar ik aen hun had, te betuigen. De Heer

deergalioot lagh op den hoekaen het hooft. de Wilde hielt my dien middagh nogh by
De drie kranen, die men daer heeft, zich ter maeltydt, met wien ik de va
ſtaen voor aen den waterkant, langs wel derlantſche vrienden met alle heilwenſchen
ken heen verſcheide vaertuigen gezien bedagt, dewyl dit de laetſte byeenkomſt
worden.

Weder overgekomen zynde werden my

was, die ik by dezen beleefden Heer heb
ben zoude.

eenige fracic ſoorten van viſſchen ver
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LXIII.

H O O F T S T U K.

Graſſteden der Chineſen. Manier van het begraven hunner
dooden. Gafimael des Generaels aen de aengekomene en ver
trekkende Heeren en Schippers. Ongemeene gunſtbewyzing des
Generaels aen den Schryver.

Milclºſl.

*

|

|

ER ik deze lantſtreek verlaet vin

eene lageverhevenheitafgeſcheiden. Hier
de ik my verpligt mynen Lezer agter vertoont zich een heuvel : want de
nogh eenigh bericht te geven van grafſtede wort gemeenlyk tegens eenen
Grafte- de Grafteden der Chinefen, die ik twee heuvel of hoogte geſtelt. Ter regterzy
§ * dagen hieraen metden Stalmceſter tepaer de op den voorgront ſtaet een verheven
de gingh beſchouwen, om ze op het pa heit op de wyze van eenen altaer, ftrek

E
-

E. af te tekenen, gelyk ik gedaen heb

kende mede tot ſieraedt.

In 't midden

e op No. 223. Zy zyn alle op eene en deszelfs is een ingewerkt vakje. De bo
zelve manier, uitgezeit dat de eene groo venlyſtjes, twee achter elkander, wor
ter en aenzienlyker dan de andere is. Van den in drie deelen geſcheiden, en gaen
duſdanig eene begravinge gevenze deze ſpits op.
Gevoelen rede. Zy zeggen namelyk dat de menfch, Deze graven vallen zeer koſtelyk, ko- Koftelyk.

# eer hy ter werrelt komt, in zyn moeders mende wel op twee, of drie, ja vier- heit dezer
º

ver
den lic
Ilchaem Zodanigh
5 dar h f>m honderr Ryxdalers te ſtaen.
nefeno
danigh be
bcſlaren legt

Veele even- graven.

menſch, niets kan hinderen, en dat hy daerom na wel zyn fimpelgemackulondereenigh fie
zyn doot op dezelve wyze moet bewaert raet of bywerk, dogh het metfelwerken
worden. Zy graven dan vooreerſt eenen fatſoen van het graf is op dezelve wyze zoo
langen kuil , dewyl hunne kiften langer gemaekt dat de dooden in alle zekerheit
dan d'onze zyn, evenwel niet dieper. Het ruſten mogen.

lyk by 't graf gebragt zynde wort daer

Wanneer ik met aftekenen dezer graf

overtogen met Chineeſch papier, en met ſteden bezigh was, wilde het geval juiſt
touwen omwonden. Eer zy den kift, dat 'er een graf nevens my vooreenen over
die byzonder dik en hecht van verlakt ledenen bereit wierde, komende middler
hout gemaekt is , nederzetten, werpen wylen een groote meenigte van Chineſen
ze eenigh gelt op den grondt, veel of aen met eenen grooten toeſtel van tenten,
weinigh , yder naer zyn vermogen of tafelen, keukengereetſchap, banken, en
rangh.
Hier zettcnze den kiſt op, die andere nootlykheden. Ik gaf agt op het Lykſtaet

eenigen tydt dus blyft flaen, terwyl de aenkomen der lykſtaetſie, die ik bevond ſie.
paſt of het ciment tot de toemetſelinghbe zeer ſtatelyk te zyn , en te zwemen naer
reit wort , die van fyne ſtoffen als het wit eene fierlyke proceflie, door den aenge
van eieren en andere dingen tot zulk eene namen toeſtel van verſcheide vertoningen,
hardighcit gemaekt wort, dat 'er geen en meenigte der menſchen, welker ecni
breken aen is. Het opperſte van 't graf gen vaendels, zonneſchermen, en hemels
is eenige voeten hoogh boven den gront droegen, waer onder een hunner voorna
verheven, en rond van gedaente met twee me Heiligen gedragen wert, die onder

omloopende ſieraden als trappen boven den naem van joosje bekent is. Men hoor
elkander. Aen de voorzyde maken ze tot de 't geluit eeniger klokjes. Als men ter
ſieraedt verſcheide banken en vierkante plaetſe der begravinge gekomen was, was
voetſtutten, waer op verſcheide beeſten alles naer behooren haeſtigh in orde ge
of beeſtekoppen leggen, als Leeuwen, ſtelt. Teweten voor een der nevensſtaen

Tygers, en diergelyke, die meeſt al met de graven was een paveljoen, en verſchei
een groene kleur verbeelt zyn , ook hier de zonneſchermen, waer onder een lange
en daer wat roodt, alleen tot meerder fie
Vooraen het ronde des grafs in 't
midden van den voortrap vertoont zich een
verheven werk, hebbende de vorm van
cen altaertje, dat aen 't midden des voor
raedt.

tafel vol allerhande ſpyzen ſtondt, die tot
dit einde tocbereit en mede gevoert wa
ren.

Hier onder was een geheel ſchoon

gemackt tamelyk grootvarken, dogh on
gekookt. Aen 't ander einde zagh men
muurs een roodt geverfde lyſt heeft. Bin eenen bok op dezelve wyzebereit tot offer

nen zyn eenige vergulde Chineſche ka- aen den gemelden Heiligh, daer tegen
rakters.
De voorgrond beſtact uit het woordigh. Ondertuſſchen wert eenigh
zelve metſelwerk geheel wit in drie ver zilver gelt in 't opgedolven graf op den
ſcheide deelen, elk van het ander met gront geworpen, en de kiſt daer op in
ge
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gezet. Aen't een einde ſtont de Prieſter, Chriſtenen, Georgianen, Armeniers, en
lezende eenige gebeden of formulieren uit Grieken, die ook de graven doen bewe
een boek.

Benevens hem ſtont een an

nen, als ik in myn verhael van Spahan

der, die een zilvere ſchotel met zaet ge heb aengetekent. Zeker hoe dat er meer
vult hadt, waer uit hy telkens een gedeel droefheit by zodanige gelegenheden ver-Roube
te met zyne hant wech worp naer de by toont wort, hoe de magen des overlede- wys.
ſtaende perſonen, ook over den kiſt, en nen daer meer eere van hebben. Hierom
op het zoontje, wiens moeder begraven worden er vrouwen, die zich op deze
wert, dat aen 't ander einde des grafs kunſt verſtaen, gehuurt. Deze maken
ſtont, bekleet met een rok van ruw lin een magtigh misbaer, met huilen, op de
nen, waer mede ook zyn hooft overdekt borſt te ſlaen, het aengezicht op te krab
was. Op welke wyze men in oude ty ben , en het hair uit te trekken. Welke
den zich gewoon was by gelegenheit van tekens van rou in overoude tyden al zyn
rou met zakken te bekleeden, en op den gebruikt geweeſt. Want men weet dat
gront neder te werpen. Dit zelve deedt de Propheet Jeremias daer al van gewaegt,

dit kint, ontrent tien jaren out, verſchei die uit Godts naem het volk geboodt de
de reizen, en gingh dan weder zitten, ervarenſte rouklaegſters op te zoeken, om
zoo als het van de

#

, waer on

der zyn vader was, heel in het wit ge
kleedt, onderregt wert. Toen deed de
Prieſter dit kint nader by zich komen, en
belaſtte het eenige handen met aerde op
den kiſt zyner moeder te werpen , doen
de zulx niemant anders van 't ganſche ge
zelſchap. Hier mede nam deze plegtig

heit een einde: waer in myne gedagten

den algemeenen ondergangh, waer mede
de ſtadt Jeruzalem gedreigt wert, te be
klagen en te beweenen.
Ontrent den middagh weder in het ka-Maeltydt

ſteel komende vond ik het gaſtmael ge
reedt, dat zyn Edelheit gaf tot welkomſt
eeniger verſch aengelande Heeren en

Schippers, en tot afſcheit der genen, die
naer 't vaderlant en elders ſtonden te ver

meeſt ſpeelden op het werpen van 'r 7aet, trekken . Als den Outgouverneur Coyet
waer uit ik niet anders kon beſluiten dan

van Amboina , den out Gouverneur

dat dit een teken was eener toewenſchin Rozelaer van Ternate, den Opperkoop

ge dat de overgeblevenenzoodanigh mog man Six van Suratte, en den Comman
ten hun geſlacht door kindertelen voort deur de Boer, commanderende het ſchip
ZCtten.
de Liefde, nevens de ſchippers der ſche
Doot

mael.

Terwyl in dezen toeſtant der grafſtede pen Monſter, Reigersdael, Vosmeer, Ka
de kalk of het ciment toebereit wert,ſchik

rel den derden, en Ellemeet.

Die op

te zich yder vaſt tot het mael met groot hun vertrek ſtonden naer Suratte, waren
gewoel, dewyl 'er ontrent vyfhondert de Heer Jan ten Grootenhuis, nu geko
menſchen byeen waren, en daer onder ren Directeur aldaer, de koopman Hur
vele vrouwen in 't wit gekleedt met een gronje nevens vyf ſchippers der ſchepen
bovendexel van dezelve koleur , dat tot derwaert geſchikt, als de herſtelde Leeu,
over het hooft ſpits heen komt, en tot Beieren, Nichtevecht, en de reets ge

over het halve lyf nederhangt.

Dus ble noemde Vosmeer en Reigersdael. Hier
onder waren ook de drie ſchippers der ſche

ven ze hier tot den avont , zynde voor
myn aenkomſt reedts eenige vrouwen met
keukengereedtſchap en andere nootlykhe
den bezig geweeſt om de tafel toe te ſtel
len onder het luſtige geboomte. Deze

pen, die geſchikt waren om over Ceilon
naer het vaderlant te zeilen, te weten ko

ning Karel de derde , Poppenburgh, en

Woerden, nevens de vier ſchippers, die
plaets legt nogh geen uur van de ſtadt af. naer Perſie moſten zeilen met de ſchepen
Andere graven, die menby meenigte ziet, den Prins Eugenius, Monſter, Waſſenaer,

leggen al meeſt nader by Batavie. Ik nam en het kaſteel van Batavie. Onder dit ge
ondertuſſchen een ontwerp van deze ge zelſchap bevond ik my ook , als mede
heele toeſtel, waer van het gezicht zich den Directeur generael , nevens den
vertoont op No. 224. De gewoonte de veltheer de Wilde, en nogh zeven Ra

zer maeltyden komt overeen met het geen den van Indie ; ook den Sekretaris der
ik te voren heb bygebragt van het bren Heeren Raden J. Garſin, en de meeſte
gen der ſpyzen by de graven der verſtor Raden van Juſtitie. Nogh waren er twee
venen. Waer by ook eenigen komen om opperkoopluiden van 't kaſteel, de Major,
tabak te roken, koffe te drinken, en wat de Sabandhaer, de Commandeur, en eeni

des meer is. Eenigen gaen terwyl hunne
godtsdienſtigheit by de graven plegen,
hetgeen ik dikwyls buiten Zjie-raes in Per
ſie gezien heb. Ook plegenze dikwyls
het zelve kort na de begravinge, ſpreien
de dan tapyten op den gront, en rechten
de ſierlyken toeſtel voor maeltyden aen.

ge anderen, loopende het getal wel uit
op 55 perſonen, zynde daer meer dan
zeſtigh genoodigt. Deze maeltydt wert
gehouden in de gemelde Vergaderzael.
Wy werden alle deftigh onthaelt, en met
allen uitgelezen drank beſchonken onder

de toewenſchingen van een gelukkige rei
Dit gaet ook in zwangh by de Ooſterſche l ze voor die ſtonden te vertrekken.
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vyf uren verliet het gezelſchap zyne Edel- redelyk zyn zou. Want zoo eenen rei
heit met dankzegging voor zulk een heer- ziger niet ontmoette de gunſt en beleeft
lyk onthael. Op deze wyze bragt ik de heit van luiden van aenzien en vermogen,
laetſte dagen myns verblyfs in dit geweſt, zou het wandelen door vremde landen ver
in en ontrent de ſtadt Batavic, door. Den drietigh voor hem zyn : daer hy doorde
zelven avont vraegde my zyne Edelheit, ze gunftbewyzingen zyne gelede onge
of ik my nu heel gereedt vont tot het aen makken vergeet, en de toekomendelicht
nemen der reize. Waer op ik antwoord ſtelt. Hierna begroete ik ook mynen ouden
de dat myne pakkaedje vaerdig was om ge vrient , den Heer Jacobus Hoogkamer,
bragt te worden aen 't boort der ſchepen, geweeſt gezant der Nederlantſche Ooſt
die de weêromreis naer het vaderlant (ton indiſche Maetſchappye, aen 't Hof van
den te doen, en het overige ook gereedt Perſie, en nu Outonderpreſident der Ra
was om gebragt te worden in het ſchip, den van Juftitie 5 cenen man, wiens ge
waer mede ik ſtondt te vertrekken, zyn dagtenis my lief en waert is, en dien ik
de my niets overigh dan noghmael met meer dan agtentwintigh jaren gekent heb.
alle eerbiedeniſſe en dankzegging afſcheit Van dezen dan ook afſcheit genomen heb
te nemen van zyne Edelheit.
Hier op bende, zond ik myn goedt naer het ſchip,
had deze Heer de goedtheit van my af te waer mede ik naer Perſie ſtont over te
vorderen, of ik nogh eenigh verzoek aen fteken.
hem te doen had, zeggende dat het geen Ik deed dezen avont het ſcheimael by
ik verzogt had reets gedaen was, en wat zyne Edelheit, blyvende daer ook ten eten
ik 'er nogh by begeren zoude gedaen ſlont de Commandeur Brocgh, die my vervol
te worden, en dat ik er my voor myn gens verder ſtont te geleiden. Men dronk
vertrek op bedenken kon. Ik betuigde een glas op myne goede reize: waer op
myne uiterſte verplichting, en verliet hier ik voor het laetſte met dankbaerheit af
op zyne Edelheit.
Ik nam dien zelven dagh ook afſcheir
van zyn Outcdelheit met dankzegging
voor alle genotene eere, bewyzingh van

ſcheit nemende het goedt, dat ik naer het
vaderlant te verzenden hadt, liet onder de
zorge van den hotmeeſer zyner Edclheit

Jeremias Pauli, eenen man van zeer goe
vrientſchap, goeden raedt, en geſchen de hocdanigheden.
ken van zeltſaemheden, my gulhartigh
Na dit alles begaf ik my met den Com
bygezet. Des anderen daegs vroeghnam mandeur in zyn roeiſchuit om in zyn huis, Laetſte af.
ik ook afſcheit van den Directeur gene gelyk beſloten was, het laetſte afſcheit ſcheit van
rael Riebeeck , en den Heer Kaftelein, te nemen, alwaer zich ook lieten vinden B"

die my buiten oneindige weldaden, waer de Heer Sabandhaer Heirmans en andere
van ik meer geſproken hebbe, ook in vele vrienden, nevens de twee ſchippers, die
zaken goede onderrechting gegeven had. de reize naer Perſie ſtonden aen te nemen.

Hy quam nogh voor myn vertrek zelf by Hier tot laet in den nagt vrolyk geweeſt
my om zyne nieusgierigheit te voldoen in zynde begaf ik my met den ſchipper Ja
het bezichtigen van het geene ik aenmer kob Helma, geboortigh van Leeuwaer
kenswaerdigh had met my gebragt. Ik den naer het ſchip, dat hy voerde, ge
gedenk niet alleen uit plicht, maer ook uit naemt, als ik gezegt heb, den prins Eu
vermaek aen alle deze Heeren , welker genius, hebbende veertigh ſtukken kanon
namen te verbergen my geenſzins paſſen op en agt bailen, en bemant met hondert
zou , dewyl ik in zulk een geval hen dan en dertigh perſonen, zynde groot 145
VOCtcm.

gelyk zou ſtellen met menſchen, waeraen
ik geene verplichting hebbe, dat zeer on
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Vertrek van Batavie. Ontmoeting van vaderlantſche ſchepen.
Gelegenheit van verſcheide Eilanden. Hoedanigheit van
zvater omtrent de linie.

Zuidkuſt van 't gelukkigh Arabie.

Vaert tuſſchen het Roode Meer en de Perſiſche Golf. De Baei
van Musketta. Arabi/the ku/i. Komf tot Gamron.
Vertrek

}. BataYic,

W.maentgingenAuguſtus,
op den vyftienden derdere ſchepen, waer van geſproken is,
des morgens ons na eenige weken te volgen. Vooraf
vroegh, onder zeil, gelyk ook | was ons ter zake van den oorloghbelaſtby

het ſchip Monſter, ſtaende de twee an- elkander te blyven. Wy voeren met den
-
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ondergangh der zonne voorby het ſchip ten tydt met eenen wakkeren wint het
Beverwyk, dat uit het vaderlantaenquam, lant uit het gezicht. Des nagts woei de
en leiden het door ſtilte ten ankertuſſchen

de groote en kleene Combuis op elf vade
men waters. Toen de dageraet gerezen
was gingen wy weder onder zeil, en ont
moetten het ſchip de Suikermolen, dat
ook uit het vaderlant quam. Des avonts
ankerden wy weder op zeventien vade

wint Z. Ooſt, en 't was goedt weder,
gelyk ook de twee volgende dagen. Den
derden dagh daer aen namen wy onzen
koers regt Weſt aen, behoudende al meeſt
eenen O. Z. Ooſten wint, waer mede de

ze maent ten einde liep, zonder dat wy

veel regen of onſtuimigh weder gehadt
men, en preiden hier by ons 't ſchip Ber hadden. Den eerſten van September zein
kel van Palmbang. Des anderen daegs het den wy den ſchipper van 't ſchip Monſter
anker weder gelicht hebbende dreven wy aen boort, die na onderzoek met onzen
met den ſtroom voorby het ſchip Barſan ſchipper genomen bevond de gemiddelde
de, komende ook uit het vaderlant. De lengte van des daegs te voren te zyn 104
ſchipper quam by ons over.

Des namid gr. en 45 min.

Daer wert beſloten den

dags voeren wy voorby de ſchepen Heer koers van Weſt te houden tot op 89 gr.
Jans lant en Wateringen, die van de kuſt en yo of 40 min. lengte, en 9 gr. Zuider
quamen. . Des anderen daegs leiden wy breette, voorts den koers Noord te ne
het door den Weſtelyken tegenwint over men door de linie tot op 1o gr. Noorder
en weder, komende ons een kleene kano breette, en van daer N. N. Weſt tot
van 't lant aen boort, die verſcheide vruch Cabo Raſalgato voort te gaen, of d'Arabi

ten en andere eetwaren te koop hadt, ſche kuſt in 't gezigt te loopen. , Den 4
waer van wy het een en 't ander kochten.
Des avonts ankerden wy op 23 vademen
waters, en gingen met den morgen we
der onder zeil, leggende met een Z. Z.
Ooſtenwint W. Z. Weſt aen.

der maent liet het ſchip Monſter de wim
pel van zynen grooten maſt waejen. Wy
haelden tegens den avont onze wimpelin,

en deden eenen ſchoot, dewyl nu veer

Dezen tien dagen, die wy voorgezeilt hadden, om

dagh quam de ſchip F v1 van livt 1Chip IVIon wa1 cil. - VVy Ilakcu viacle1 de11 wint om
ſter aei, ons boort, om een zeinbrief met hem zyn beurt ook den gemelden tydt te
elkander te maken. Des nagts ankerden laten waernemen. Dit ſchip zeilde zoo

wy ontrent den tweeden hoek van Java, ſlecht, dat wy geſtadigh genootzaekt wa
en gingen des morgens, zoodra de zon ren het in te wachten, en daerom wei
gerezen was, weder onder zeil. Voor nigh zeil te gebruiken, dat ons zeer ſpeet,
den middagh leiden wy het tuſſchen den dewyl wy ons niet konden bedienen van
tweeden hoek en het Nieuwe Eilant ten

den gewenſchten wint, zoodat wy een

anker op vierentwintigh vademen waters. lange reis te gemoet zagen. Den vyf

Hier vonden wy een Engels ſcheepje tuſ den des nagts verloren wy het vier van 't
ſchen 't Nieu Eilant en de kuſt Java gean
kert leggen. Het was voor weinigh da
gen van Batavie gezeilt. Na den middagh
zonden wy de boot naer den hoek van het
vaſte lant om water, dat daer zeer goet
is. Hier tekende ik middlerwylen het

#. Nieu Eilant,
tekent

ſchip Monſter uit ons gezicht, dogh
hielden het even als te voren, regt Weſt
aen met kleen zeil.

Den 6 met den mor

genſtont was het zoo verre te loefwaert of
ten Z. Weſten van ons, dat men het naeu
lyx zien kon: waerom wy een halve ſtreek

gelyk het op No. 225 ver- |bezuiden het Weſten ſtierden, zynde des

toont wort, zoo als ik er ten Noorden | avonts genadert tot op ontrent twee my

van lagh. Het zelve wort aengewezen |len. Den agtſten deed het gemelde ſchip
met het getal 1 : de hoek van het vaſte | ſein om den koers te veranderen, die W.
lant Java, daer men 't water haelt, met 2: |N. Weſt genomen wert. Den 9 was het

het geheele lant Java, waer van men den | ongeſtadigh weder vermengt met regen.
uiterſten hoek ter regterhant ziet, met 3. | Den 1o deed het ſchip Monſter Pitchjaer
Prinſen- Ik tekende ook het Prinſeneilant , dat | ſein. Wy ſtierden N. aen, en bevonden

## daer tegen over lagh , aengewezen
b

-

met | des avonts 15 gr. Noordweſtering. Des

No. 226. De uiterſte twee kleene klip anderen daegs zagen wy het ſchip Monſter
in 't Noortweſten 2 groote mylen van ons,
pen deszelfs maken den Weſthoek.
Des anderen daegs haelden wy weder zynde op 6 gr. 42 min. Zuiderbreette
water, zettende toen de boot in 't ſchip, en 88 gr. en 3o min. de lengte. Den 1 z

en gingen onder zeil. Het Engelſch ſchip der maent des middags giſten wy Noor
bleef daer nogh leggen, voor hebbende den te zyn 25 mylen tot op 5 gr. 2 min.
naer allen ſchyn peper van dat lant, en Z. breette , en ſtierden N. half Weſtaen
geen water te halen. Wy hadden Z. Z. om het ſchip wat te naderen, dat des
Ooſten wint en raekten des avonts voorby avonts nogh een myl ten Weſten van ons
de Behoude paſſagie, hebbende den Weſt WalS.
hoek van Java Z. Ooſt naer giſſing twee
Tot den vyftienden der maent voortge- zout wa

mylen van ons. Wy gingen W.Z. Weſt

raekt wezende ontrent de Linie bevonden ter on

en halfZuid aen, en verloren binnen kor wy datEhet
Linie de
e e water daer veel zouter was,
dat? #
n

402

C O R N E L IS de B R U I NS

dat niet alleen wel te proeven, maer ook Arabiſche kuſt zien zouden. Wy wier
klaer te bemerken was, dewyl het water pen des avonts tweemael het loot, zonder
aen het voorſchip als van een geſcheiden gront te krygen.
Hoogh
Het ſchip Monſter deed des nagts een lant.
zynde een zekere klomp van troebelheit
nevens het ſchip deed dryven , zynde teken dat het lant zagh, het welk zich
graeu, witagtigh, en als wolkſchuimend zeer hoogh vertoonde. Wy zagen het

zout.

Eenigen de linie naderende zyn

van 't Weſt Z. Weſten tot N. W. ten

voordezen hier door misleit geweeſt, wa Noorden, hebbende ſedert den middagh

nende dat deze troebelheit eenige on tot nu toe gezeilt 17mylen N. ten Weſten
diepten te kennen gaf, zoodat ze ook het aen.

Toen namen wy onzen koers N.

loot uitwierpen, dogh geenen gront vin Ooſt ten Ooſten tot des morgens, wan
dende hunnen misſlagh erkenden. Den neer wy met den dagh het Weftelyke lant
16 hadden wy by giffing N. half Weſt begonnen te kennen, zynde een hooge,
23 mylen tot op o gr. 14 min. Noorder ſteile, en als afgekapte hoek W. Z. Weſt
breette, en 88 gr. 2 1 min.lengte : zoo met een gelyke uitftrekkinge van hoogh
dat wy giſten de Linie voorby gevaren te lant naer het Noordweſten, enin 't Noor
zyn.

Dit wort van Batavie tot hier toe den een ronde heuvel, dat wel een eilant

gerekent 686 mylen, en van de Linie tot je ſcheen te zyn, leggende naer giſſinge
Gamron ontrent 48o mylen. Wy had drie mylen van ons. Wy zagen het lant
den den wint W. ten Noorden en W. N.

meeſt O. en O. ten Noorden, zynde dit
Weſt : des nagts W. ten Zuiden, en de Zuidkuſt van het gelukkigh Arabieon
hielden onzen koers by den wint over. trent Puntas Curia Muria, volgens de aen
Den 18 bevonden wy na goede peilin wyzinge der zeckaerten. Mct den mor

13 gr. 4 min. N. Weſtelyk. Des .# genſtont tekende ik het zelve. In het N.
dags giſten wy N. ten Weſten te zyn Weſten van ons vertoonde zich iet als een
18 mylen tot op 2 gr. 31 min. Noorder inham half maens wyze, zynde inderdaet
breette, en 88 gr. lengte , zoodat wy nu een zeer hoogh º , leggende in
de zon voorby watcu. I egens den avont het midden des Inhams éun eilant 2 gelyk

haelde 't ſchip Monſter zyn wimpel in.
Den 19 lieten wy de onze waejen, en
deden eenen ſchoot, zynde des middags
tot op 3 gr. 44 min. N. breette en 87 gr.
21 min. lengte. Nu was het ſchip Mon
fter ongevaer 3 mylen agter uit. Waerom
wy het nu weder lieten dryven. In de
volgende dagen vernamen wy veele roode
kleene krabben ontrent het ſchip. Wy

op No. 227 gezien wort. Als men wat
verder is, volgt het gebergte daer aen,
dat wy met No. 228 aenwyzen. Hier
voor legt een groot en hoogh eilant, dat,

gelyk de voornoemde inham, inde kaert
niet gevonden wort. Want men vint daer
in maer twee of drie puntjes, die geene
aenwyzinge van eilanden geven. Het was
nu wel zonneſchyn, maer evenwel dyzigh
deden den 23 ſein , en zetten den koers weder, zoodat men niet duidelyk al het
N. N. Weſt aen met eenen Z. Z. Ooſten lant bekennen kom. Wy zeilden tuffchen

wint, die weinigh, gelykinde vorige da het Roode Meer, en de Perſiſche Golf,
gen, doorwaeide. Den 24 leiden wy on en hielden 't Z. Ooſt en vervolgens Z. O.
ze kompaſſen van 15 op 1ogr. N. Weſte ten Ooſten aen. De wint was Z. W. ten
ring, en namen den 26 onzen koers N. ten Weſten en W. Z. Weſt, waejende

ten Weſten aen : waerom wy fein deden. fris door. Anderhalf uur voor den mid
Hier zag ik eenige lantvogeltjes en graeu dagh zagen wy't laetfte lant N. N. Weft
we zwaluwen, waer van wy 'er een in naer gif inge vier of vyf mylen van ons.
de kajuit kregen, dogh wedcr lietenvlie Kort te voren brak onze Fokkeree, waer
op aenſtonts twee lyſpieren, en drie bar
gen. Ik zagh ook een witje of kapel.
Op den 27 begon de wint braef door koenen gelegt werden, en met woelingen
te waejen met ſchoon weder, dat my deedt en wiggen , zoo men beft konde , ver
uitzien, vernemende veel krooſt ; waer zorgt tegenverdere breuke. Wy bevon
onder eenige visjes zwommen, ook ver den op den middagh te hebben 17 gr. 12
ſcheide witte horens, die my als eiers min. Noorder brectte. Des ſtierden wy
voorquamen , zynde zoodanigh aen de regt Ooſt aen, kunnende geen lant meer
ſtrant door de zon uitgedroogt, datze van zien. . Na twee uren ſtierden wy weder
lichtheit op het water dreven. Hier by recht O.N. Ooft aen den geheelėn nacht
vertoonde zich een byzonder groote viſch, door met eenen W. Z. Weſten wint. Den
wiens gelyken niemant van ons oit had 3o der maent was de wint Z. Weſt met

gezien. Hy had eenen kop ontrent eenen braemzeils koelte. Wy hielden met den
vadem breet : maer hy verdween, eer dagh den koers N. ten Ooſten aen.

Des

men zyne geſtalte regt kon bemerken.
middaghs giften wy dit etmael N. Ooft
Dezen dagh hadden wy aen boort den en Ooſt 25 mylen gezeilt te hebben tot
ſchipper en boekhouder van 't ſchip Mon op 18 gr. 8 min. Noorderbreette en 81
ſter, en beſloten met hun den koers van gr. 15 min. verbeterde lengte. Wy kon
N. ten Weſten te houden, tot dat wy de den hier nogh geenlant bemerken, of
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eenigen gront vinden, Wy bogen onzen | Met weinig wint naderden wy het gemel
Des avonts op het de ſchip, en bevonden evenwel dat het
vyfde glas der eerſte wacht deed het ſchip het ſchip Monſter was. Op den middagh
Monſter eenen ſchoot, halende een vier hadden wy 23 gr. 3o min. Noorderbreet
op, zoo als wy beſt konden bemerken te, regt onder den Tropicus Capricornu.
aen de beſaensroede, zynde in 't Weſt Toen de zon onderging bevonden wy dat
koers O. N. Ooſt.

van ons.

Een half uur daerna ſchoot het de wal ontrent zesmylen van ons was. Wy

nogh tweemalen. Wy zagen weder vier hielden het des nagts W. N. Weſt met
Den volgen
als te voren. Dit was een teken om grondt eenen O. Z. Ooſtenwint.
te werpen, als men lant of droogte ge den dagh met het ondergaen der zonpeil
waer wierde. Maer by ons kon met Ifo den wy een kleen eilantje of klip in 't Z.

vademen geen gront gepeilt worden. Wy Z. Weſten ontrent twee mylen en een

wagten het in tot het begin der tweede half van ons. Wy hadden geenen gront.
wacht, hebbende twee lichten achterop, Wy bevonden dat de wegh der kaep Ra
opdat wy zouden gezien worden. Dogh ſalagate tot Musketta korter was dan de
wy zagen zyn licht niet meer... Waerom askaert aenwyſt. Dit voorgenoemde ei
wy weder afbraſten, en met de marszei antje of klip legt voor de baci van Mus Graeuwe
len onzen koers vervolgden, als te voren, ketta , en wort van eenigen de graeuwe klip.
O. N. Ooſt aen, zynde de wint Z. W. klip genaemt. Ik tekende het af, zoo
en W. Zuidweſt met ſchoon weder en hel veel myn gezicht toeliet, gelyk het op
dere ſtarren , dogh aen de kimmen was No. 229 vertoont wort. Den zevenden

Wy wierpen ſomtyts vonden wy ons op 24 grad. 26 min. des
het loot uit, maer vonden geenen gront. avonts ontrent agt mylen buiten het naeſte
Des daegs
Den eerſten der volgende maentzagen wy lant. Nogh al geen gront.

het wat dyzigh.

het ſchip Monſter niet meer, waer uit daer aen op den middagh giſten wy in #
wy afnemenmoſten dat het zyn koersmogt etmael 7 mylen gevordert te zyn, ziende
verandert hebben, zonder dat wy weten de Arabiſche kuſt van 't Zuiden tot N.

konden waerom. Wy beſloten dan niet Weſt ten Weſten. Den volgenden dagh
meer te wachten, en weder zeil maken bevonden wy 24 graden 25 min. Nogh
de ſtierden N. O. ten Noorden aen met was er ſtilte, en geen gront te vinden.

eenen Z. W. wint, en weinigh koelte, Op den 11 peilden wy het hooge lant der

ook dyzige lucht.

Met den ondergang kaep Jaſgues N; O. half Noort. Op den Dekaep

der zonne gingen wy N. Ooſt aen langs middagh bevonden wy 25 gr. 25 min. en Jaſques.
den wal, zonder dat wy dien egter zagen. peilden de klip buiten de kaep Jaſques O.
Nogh hadden wy al geenen gront. Des Z. O. half Zuid. Hier hadden wy gront
anderen daegs vroeg ſtierden wy recht op vyf en zeſtigh vademen. Wy ſtierden
Noort aen , om den wal te bekennen, ten Noorden aen , en hielden des avonts
met eenen Z. Weſten ſlappen wint , en den koers naer 't Weſten. Des nagts na

Des middags bevonden derden wy de eilanden, die voor de kaep
wy zo grad. 8 min. Noorderbreette te AMonſandon leggen. Hier kregen wy van De kaep
hebben.
6o tot 4o vademen gront. De koers ging Monſan
Op den derden der maent na den mid Noordelyk aen met eenen Z. Z. Weſten don

ſchoon weder.

dagh zagen wy denwal in 't Noortweſten, wint en braemzeils koelte in goedt weder.
zynde een zeer hoogh gebergte. Wy Des anderen daegs tekende ik met denop
leidden vervolgens N. N. Weſt aen. Des gangh der zon van de Ooſtzyde den Ara-Arabiſche
avonts hadden wy het Weſtelyke lantW. biſchen wal by gemelde kaep met de klip- wal.
ten Zuiden naer giſſing agt mylen van ons. pen, hier vertoont met het getal van 23o.
Des nagts vonden wy eenige verandering De Leeſt wort aengewezen met A, de
van water, daer wy om de Ooſt afhiel Leſſenaer met B. Zy leggen by elkander,

den, latende het voorts dryven. Op den en daer van af nogh twee kleener klippen.
vierden was het wel ſchoon weder, dogh Met den zelven wint in den koers van N.
zoo niet dat wy regt beſcheit van het lant N. Weſt peilden wy de klip, genaemt de

konden krygen van wegen de dyzigheit. Leeſt , N. ten Zuiden, en 't eilant Ormus

Des middags zagen wy een ſchip in 't W. N. N. Weſt. Hier ſtelden wy den koers
N. Weſten, naer giſſingh 3 mylen van op aen , en vonden over de 40 tot 3ova
ons. Wy ſlaekten eenen kanonſchoot, demen gront. Op den middagh peilden
en haelden ons groot Marszeil tweemael wy den hoek van Ormus N. O. half Noort,
op en neder, het welk het kenteken was en den binnenhoek van Kiſmes Z. Weſt

De kae
#.
la.
-

tuſſchen ons en het ſchip Monſter. Dogh
dewyl het geen wederteken gaf, twyffel
den wy of wy 't regte wel voor hadden.
Vervolgens wert het ſtil. Met den on
dergangh der zonne peilden wy het hooge
lant der kaep Raſalagata, zynde naer giſ
ſingh agt of negen mylen buiten den wal.

half Weſt.

Ik tekende het eilant Lareke van de EilantLa

Ooſtzyde, te zien op het getal van 231, reke.
met een gedeelte van het eilant Kiſmes daer Eilant Kiſ.
agter, vervolgens ook het eilant Kiſmes, mes.
te zien op No. 232.
Nu hielden wy het midden van 't vaer
E e e 2.
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water, over de diepten van 24 en 22 va in zeer ſoberen ſtaet vertrokken was. On
demen vlak opdroogende, tot dat wy een dertuſſchen waren hier de Schafmeefter
uur voor 't ondergaen der zonne op 4 va Zypeſtein nevens twee Onderkoopluiden
demen en 2 voeten ten anker quamen. overleden, welker een op de reizenaer
Wy peilden van daer de Nieuwe Logie Spahan te Zje-raes geſtorven was. Hen
N. N. Weſt, en het Tempeltje by de was ook gevolgt de Heer Alexander
waterplaets N. O. ten Noorden.

Ik be Preſcot, Gezant der kroone van Enge

Komſt te gaf my aenſtonts met den Schipper en

lant aen het Perſiſche Hof.

Gamton. Boekhouder met de ſloep naer 't lant, en
in de nieuwe Logie: waer in de Directeur
federt myn vertrek van daer met de be
dienden der Maetſchappye getrokken
was... Ik quam hem onverwagt voor, de

hooftſtuk eindige zal ik den lezer nogh
een gezicht geven van 't eilant Ormus, Eilantor
zodanigh als men het uit de nieuwe Lo-m"

Eer ik dit

gie met helder weder ziet, nevens het

kaſteel op den hoek ter ſlinke zyde. Zie

wyl ik, als gezegt is, in't voorledenjaer hier de regte afbeelding van het zelve.
õramus.

LXV.

H. O. o f T s T U K.

Aenmerkelykheden op de wederkomſt tot Gamron. Gelegenheit
der plaets Eſſin. Katoemboomen. Zeltſame plant. Snelle
Ezels. Komſt des Hartogs tot Gamron. Vertrek van Gamron.
Komf tot Laer en jarom.

|

O EN ik hier aengekomen was, goedt uur van de ſtadt afgelegen.
voort te reizen.

|

De

nam ik voor aenſtontsnaer Spahan ze plaets is een lufthof leggende aen den
Dogh geen een voet van eenenbergh, waer op men een

laſtbeeſt te bekomen zynde, was ik ge aengenaem gezicht heeft van Gamron en
dwongen te wachten naer het eerſte dat de Zee. Op dezen wegh is de boom, Misſlagh
van Zjie-raes komen zou. Middlerwylen van wien Tavernier in zyne beſchryving, vernier,
#
Luftplaets
des Direc rcedt ik met den Heer Directeur naerzy die met de waerheit niet overeenkomt,
tellſ S.
ne buitenplaets, genaemt Naeibaen, een breedt opgeeft. Want daer is niets an
ders
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ders van te zeggen dan dat de takken van dat alle die dezen hof bewoonden vroegh
dezen boom rondom in den gront gelegt quamen te ſterven : zoodat ze hem ver
zyn, zoodat ze door hun aengroejen vee kogten. Waer door hy nu toebehoorde .
le uitſpruitſels als nieuwe boomen voort aen den Engelſchen tolk, die nu ontrent
gebragt hebben. Daer is derhalven niets twintigh dagen geleden geſtorven was.
vremts aen te zien, beſtaende de gehee Evenwel gelooven ze dat luiden met
le rondte maer in eenen kleenen omme koortſen of andere ziekten gequelt daer
trek.
Daer by is hy niet hoogh opge van bevryt worden , alsze dezen boom
ſchoten, zoo dat 'er niet veel menſchen komen bezoeken. Van hoedanig eene

onder zyn ſchaduw ſtaen kunnen. Ook inbeelding ik in de beſchryving dezer ge
vint men diergelyke boomen genoegh in
Indie, zelf wel een uur gaens verre by
een , voornamelyk ontrent Malakke en
aen de kuſt, wordende van de Maleiers
genaemt Paſjaer of Raetboomen. Hier
ziet men een kleen huisje, dienende tot
een bedeplaets voor de Benjanen. Wy
vonden in het naer huis keeren de Ben
Benjaen
ſchema
kelaers

weſten ontrent Samachi geſproken #
vond hier
katoenboomen
zood'andegroot boomen.
Katoen
alsIk
gemeene
Appelboomen,
daer
re maer als planten zyn, gelyk ik in ver
ſcheide landen gezien, ook hier boven

afgemaelt heb. De bladen hier van zyn
OntrCnt CVCnCCnS.

Ik vond hier ook een witte bloem of
De plant

jaenſche makelaers in 't velt vrolyk neder
zitten, hebbende twee danſſerinnen van
dit lant tot hun vermaek, die in geduri
gebewegingh waren, nevens andere boot
ſemakers en ſpelers. Op het gehoor,
en het licht dat wy zagen (want de avont
was gevallen) begaven wy ons derwaert,

bladen van de plant of boom met den Juca.
naem van juca bekent. De Perſianen
geven 'er den naem aen van Golie-kielie.
Deze plant is als een ganſche boom, ge
vende niet als eenen aengenamen reuk van
zich , die wakker doorſteekt. Zy komt
van Suratte. Men geeft voor dat de ſlan

om dit vermaek aen te zien.

gen geweldigh naer dezen reuk loopen.

Hier een

half uur getoeft en onthaelt zynde met Zy dient, omdat zy niet veel gevonden
warmen drank, met ſuikerbanket, vruch wort, tot geſchenken.

Deze bloem

ten, en andere verſnaperingen reden wy heeft de hoogte van negen duimen, han
gende, als men van de voetmaet ſpreekt,
naer de Logie.
Den 23 der maent huurde ik twee per met veele partyen van eens duims hoogte
ſoonen met twee ezels volgens het gebruik aen elkander. Zy is in de bladeren be
der plaets, nevens eenen derden, die ſloten, die de hoogte van tien duimen
binnen Eſſin wonende my daer zou her begrypen. Ook zyn eenige kleener, die

bergen, ſpys en drank, en gelegenheit uit het midden der bloem naer boven
geven van alles wat ik wilde naer mynen ſchieten. Ik heb er een, die my vereert
zin te beſchouwen. Deze plaets is drie is, bewaert, en bevonden dat zy, hoe
goede uren ten N. Ooſten van Gamron zeer ook gedroogt, nogh den vorigen
afgelegen in de vlakte, een half uur van reuk behout. Zy begrypt met de bla

het hoogh gebergte, beſtaende in mee deren in de rondte vyf of zes duimen.
Des anderen daegs reedt ik weder van
nigte van tuinen, en woningen van ge
meene luiden.
De Maetſchappy heeft daer, en quam voor den avont binnen
hier ook eene woninge. Van hier is het Gamron, hebbende eenen wegh afge

dat het beſte water gehaelt wort, dat men legt, die voor een gedeelte bergagtigh
binnen Gamron drinkt.
Het voornaemſte dat ik hier vont was

en rotſigh is , waer men veele ſmalle en
moejelyke paden ontmoet, daer men niet
een boom binnen zekeren tuin, wiens wel door kan trekken dan met Ezels, die
ſtam de dikte van twee en vyftigh palmen hier kleen maer ſnel in 't loopen zyn, niet
hadt, gaende in 't midden regt op 2 en veel verſchillende van die in Egipten, in
zynde vol takken die boven uit ſtaken. zonderheit te Caïro, zyn.
Des anderen daegs quam hier de Har-Aenkomſt
De dikte was naer gelangh van den ſtam.
De bladen waren kleen. Hy wort ge togh van Gamron Mhamet Alie Chan, op de
#
togen
Van
Vremde
boom af

getekent.

noemt Dragtoe.

De vrucht is een ſoort

wiens aenkomſt het kanon van de kaſtee Gamron.

van kleene wilde appelen. Gy ziet de af len en omleggende eilanden wert afge
beeldingh hier van op No. 233, ook een ſchoten. Hier op deed het ſchip de Prins
takje met bladeren, zoo grootals die zyn, Eugenius, waer mede ik gekomen was,
op No. 234. Men ziet in den ſtam me vyftien ſchoten, en 't ſchip Monſter 13.
Na verloop van een uur reed ik met
nigte van namen geſneden. - Daer in is
ook een kleen wit metſelwerk, waer aen den Directeur, zynen Stedehouder, den

#gro:
de Benjanen eerbewyzinge doen, dewyl Fiskael, en Sekretaris om den Hartogh ting
des

deze boom toegewydt is aen eenen hun te bewellekomen, hebbende de Direc Hartogen.
ner heiligen. Zy hebben dezen tuin teur zyn gewoonlyk gevolg van Bedien
voorheen in eigendom bezeten : maer den by zich. Wy werden naer 's lants

door ik weet niet welk een bygeloof ge gebruik met warmen drank, tabak, en
dreven hebbenze begonnen te

gelooven| ſuikerbanket

onthaelt , en na weinigh
Ee e 3
tydts
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tydts affcheit nemende keerdenwe na wat ken gront tot lact in den nagt, waer van
zeer vermoeit zynde nam ik myn verblyf
omrydens in de Logie.
Twee dagen daer aen quam de Har in de vervalle karwanſera by het dorp
togh in de Logie om den Direčteur op Koreſtan, hebbende nu zes mylen ge
zyn beurt te begroeten, hebbende by wonnen, te rekenen naer de groote my
zich omtrent veertigh perſonen te paerde, len van dat lant.
Des anderen daegs vroeg reden wywe
en vyf en dertigh voet loopers, waer on
der twintigh, die klcene vendeltjesdroe der van daer , en bleven twee uren voor

gen. Dit gezelſchap vertrok na het ge den middagh in de vervalle karwanfera
not der gewone onthalinge mede in wei Goer-baſergoen na het afleggen van vier
nigh tydts.

mylen.

Den volgenden morgen een uur

Tot het overbrengen van de goederen voor den dagh togen wy wederop wegh,
des Hartogen waren eenige muilczelsge en quamen ten tien uren binnen de kar
bruikt, die weder naer Zjie-racs te kee wanfera Beloen, nadat wy vyf mylenhad
ren hadden. Deze gelegenheit waerne den afgelegt. Hier vint men, gelykby
mende quam ik tot zekeren prys met den de laetft gemelde plaets, geene men
meeſter der zelve overeen wegens myne ſchen, maer hier ontrent cenigh volk,
pakkaedje, nadat ik te voren al een paert waer van men hoenders en andere eetwa

voor my zelven beſtelt hadt. Ondertuſ ren kan koopen. Voorts is hier alles
ſchen had ik alles tot de lantreize bereit, woeſt, en meeſt ſteenagtige vlakte tuſ
en gekogt wat my op wegh noodigh ſchen 't gebergte met weinigh geboom
ſtont te zyn , dewyl ik vaſt geſtelt had te. Hier lagh een kleene kafta of kara
op den dertigſten der maent te vertrek vane in de ſchaduwe van eenen boom.
ken. Ik nam dan dezen avont nogh af Daer by komende bevonden wy dat het
ſcheit van den Schipper Helma , die de de onze was, die van Gamron voor af
zen dagh met voordagt hierom was aen was gezonden. Zytrok den 4 der maent
lant gekomen, hebbende om onpaſſelyk kort aen den middagh voort, en wy volg
heit eenige dagen aen boort moeten bly den 3 of 4 uren daerna, rydende meeſt
ven, daer ik hem , had het niet beter tuſſchen de bergen over ſteenagtige we
met hem geworden, zelf zou bezogt gen. Ten negen uren traden wy af in
hebben, om afſcheit van hem te nemen, de karwanfera Germoet , , na vyf mylen
en hem voor alle beleeftheit , op de rei reizens. Wy vonden hier veele water
ze genoten, te bedanken. Inderdaet ik bakken, waer van ik in myne heenreis
houde my verplicht den naem des ccrly reets gemelt heb. Het gezicht dezer Gezichten
ken mans te melden, die my met veel karwanſera, een gedeelte van het dorp, afgete

genoegen en beleeftheit hier overgebragt en den daer byftienden waterput, dié**"
heeft.

met een grooten ſteenen koepel overdekt

Ik gaf dan des anderen daegs myne is, tekende ik af: en gy ziet de print
brieven, die ik naer Batavie te verzenden
had aen den tegenwoordigen cn den out
Genernel, cn andere Hccren, aen den
Afſcheit
Directeur over, en nam myn afſcheit met
van Gam
ſchuldige dankzegging , begroetende
rO!].
ook den heer de Klerk, mynen vrient
Oets, cn anderen.
Het was een uur voor den avont als de

daer van op No. 235.
Des anderen daegs twee uren na den
middagh trokken wy met de gemelde
Kafta voort. . Het water in deze lant

ftreek is flecht en zoutagtig. Waerom
wy onder wege by eene karwanſera onze
ledere kruiken met beter water vulden.

Voorts reden wy meeſt door vlakten. Des

Direćteur uitrecdt naer de Engelſchc Lo avonts ten negen uren raekten wy in de
gie, om de begraeffeniffe des Heeren karwanſera Samſomgien, gelegen zes my

Eduart Crown, opperhooft der Engel len van onze leſte ruſtplaets. By dagh
ſche natie, by te wonen. Op den zel hadden wy warmte , by nacht koude.
ven tydt reed ik ook uit de Logie, en Het weder was zoo byzonder droogh dat
tot op drie mylen van Gamron nevens byna alles in ftukken borft.
Des anderen daegs twee uren na den
den muur van een huis in de plaets ge
naemt Bandalie, die meeſt in tenten be middagh vervolgden wy onzenwegh door

ſtaet. Drie uren na middernagt trok ik eene ſchoone vlakte voor het grootfte ge
weder voort, hcbbende allcen den mce deelte met dorpen en tuinen bezet tot aen
fter der muilen en cenen voetlooper by de ftadt Laer, daer wy ons aen deze zy

my, zynde de andere beeſten des daegs de in de karwanfera neder leiden kort na
te voren reets vooruit gezonden. Des het ondergaen der zon, zes mylen van
morgens quamen wy aen de karwanfera de laetſte ruſtplaets af. Hier vonden wy
Geſje , gelegen vyf mylen van de plaets vele reizigers. Ook quam er een karavane
daer wy vernagt hadden. Hier gingen aen van Zjie-raes , geladen met wyn voor
wy onder eenen boom nederleggen. Een de Hollantſche natie te Gamron. Hier
uur voor den ondergangh der zonne trok bleven wy tot den agtften der maent,
ken wy weder voort meeft al over vlak wanneer wy ontrent den middagh voort
trok
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trokken, dogh weinigh door de vlakte, den rotsbergh, die in 't midden der vlak

die aen deze zyde woeſt is. . Aen het ein- te legt, en later voorby een plaets gele
de der zelve tegen het gebergte is een gen by eenen grooten waterbak, die ten
waterleiding, waer aen een gebou ſtaet, deele door eenen boom overſchaduwt
waer van ik boven geſproken heb, toen wort, loopende met een kanael door 't

ik 'er by nagt voorby getrokken was. Het lant. Ten agt uren hielden wy ruſt in de
water wort daer in door een langh ka vervalle karwanſera by het dorp Dedomba,
nael, dat verre door het gebergte be gelegen vier mylen van de laetſte ruſt
muurt is, ontfangen. Ik tekende het zel plaets.
Den 12 der maent ten 3 uren na den
ve, gelyk het op No. 236 vertoont wort.
Vervolgens trekt men over een hoogh ge middagh reden wy vervolgens voort nogh
bergte, van het welk ſteil nedergegaen eenige uren in de vlakte, daer verſcheide
zynde vint men zich in een ſchoone groo tuinen en wooningen gezien worden, en
te vlakte, in welker begin een deftige quamen ten negen uren in de karwanſera
ſteene karwanſera en veele woningen ge AMouſel, vier mylen afgelegt hebbende.
zien worden, dewyl daer menſchen woo Hier vond ik den voorgemelden vader Pe
nen, van welke eenigh lant bezaeit wort. tro d’Alkantara , by wien ik te Zjie-raes
Als men deze vlakte ontrent twee en een myn verblyf gehadt had. Hy hadby zich
half myl overgereden is, komt men we nogh vier Italiaenſche prieſters. De va
der in gebergte. Twee uren in den avont ders waren al in de ruſt. Echter deed ik

bleven wy in de karwanſera by het dorp den vader Petro wekken, met wien ik
Het
dorp Dekoe na het afleggen van zes mylen wegs.
Dekoe.
Dit dorp tamelyk groot is met veel ver
makelyk geboomte en tuinen bezet, leg
gende ontrent twee mylen van de eene tot
d'andere zyde van het gebergte. De vlak
te is als rond en ten deele beploegt.

in gezelſchap van eenen der prieſteren een
goedt uur zat te praten, terwyl wy eeni
ge glazen ledigden op elkanders goede rei
ze en welvaren. Want zy moſten ook
twee uren na middernagt vertrekken naer
Gamron, daer de Directeur my reets van
Des anderen daegs trokken wy een uur zyn aenkomſt verwittigt hadt. " Teweten
na den middagh weder voort. Dewyl wy hy was vereert met de waerdigheit van
meeſt trokken door 't gebergte,quamen wy Biſſchop en Apoſtoliſchen ſtedehouder,
kort voor 't ondergaen der zonne binnen en gelaſt deze ampten in de Ryken van
Het
dorp
het dorp Bieries, hebbende drie mylen den grooten Mogol te gaen bekleeden in
Bieries.
afgelegt. Hier bleven wy in de karwan een plaets, genaemt Sicopolis , werwaert
ſera, die fraei van ſteen gebout is. Hier hy trachtte van Gamron over te ſchepen.
uit kan men het vervallen kaſteel op den Wy waren blyde dat wy elkander nogh
bygelegen bergh zien. Wy hebben het eens zagen, komende ik hem heel onver
reets voorheen verbeelt. Dit is een groot wagt voor.
en fraei bebout dorp, ganſch niet verval
Des daegs daer aen ten drie uren naden
len , ja aenzienlyker dan zommige Per middagh togen wy weder voort. Maer
ſiaenſche ſteden.
Hier wert myn voet myn looper weder arger geworden moſt
looper ziek, waerom ik hem beſloot daer daer blyven. Ik gaf hem teergelt, en laſt
te laten : maer des morgens daer aen zich van my, als hy gebetert was, naer Spa
.
wat beter bevindende ſteegh hy op eenen han te volgen.
ezel, trekkende wy kort na den middagh
Na het ryden van weinigh uren in de
weder voort door de vlakte, die de leng vlakte vonden wy ons in een ſteenagtigh
te heeft van een goedt uur. Vervolgens gebergte, hebbende met het dalenderzon
reden wy over gebergte, totdat wy voor eenen moejelyken hoogen rotsbergh over
den ondergangh der zon in een ſchoone getrokken. Toen reden wy door cenen
vlakte quamen, daer wy voorby een ver vlakken wegh tuſſchen de bergen, daer
valle karwanſera togen, en veele troepen men veel wilt geboomte ziet, nevens eeni
van vee zagen weiden. Wy ontmoetten ge woonplaetſen, waer van het vier zich
ook eenige karavanen zoo met kamelen als hier en daer vertoonde. Ten agt uren
paerden en muilen. De zon was twee quamen wy binnen de karwanſera't Zatal,
uren onder geweeſt als wy bleven aen het nu weder vyf mylen afgelegt hebbende.

Het dorp dorp Aes-Zjierafie vyf mylen gelegen van Den volgenden dagh badt my de Opzie
Aes Zjie de vorige ruſtplaets. Hier was geen kar ner dezer karwanſera, dewyl hy zich niet
rafie.
wanſera, maer een byzonder huis, dat wel bevoelde, om een weinigh wyns.
daer toe gebruikt wert, gelyk wy boven Dit gaf ik hem nevens wat ſuiker en kruit:
waer voor hy my aenſtonts tot dankbaer
gezegt hebben.
Des anderen daegs ten drie uren na den heit eenige verſche Citroenen en Oranje

middagh gingen wy weder op wegh ge appels bragt, om dezen kleenen dienſt te
ſtadigh door eene vlakte, die wel zan

erkennen.

Kort na den middagh trokken wy we- Het ge
In den der voort over het hoogh gebergte van bergte

digh , maer hart van gront is, zynde
op veele plaetſen bebout lant.

avont trokken wy digt voorby eenenron Jaron, dat niet dan rotszynde zeer moeje-#

lyk"

Ja
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lyk en gevaerlyk is, zynde daer veelfmal vlakte, en quamen ontrent ten tien uren
le paden, die ons nootzaekten veeltyts te binnen de karwanſera aen deze zyde der
voet voort te trekken. Zoodat het al twee ſtadt Jaron, gelegen vyf mylen van de
uren in den avont was, eer wy'er door plaets, daer wy vernagt hadden, hebben
quamen. Dogh de helderheit der maen de over wegh veele Kafiaes of karavanen
hadden wy tot ons voordeel. Wy trok OI1tIIlOCt.
ken vervolgens

nogh een groote myl door

LXVI,

H o O F T S T U K.

Vertrek van Jaron. Oude overblyfſels omtrent het dorp Tadur
wan. Wederkeering in de karwanſera uit vrees voor roovers.

Komſt tot Zjie-raes. Ontmoeting van den Baron Larix. A
rabi/the koopluiden berooft.
Vertrek

van Ja
TOIl,

-

Y vertrokken van Jaron op den het dorp geraken konden, dat niet zon

vyftiendendermaent kortaenden der veel gevaer, moeite, en ſukkelingh
middagh, rydende door de ſtadt, geſchiedde even voor het ondergaen der
die van ons in de vorige bladen van de an zon. Op deze moejelyke wegen waren
dere zyde verbeelt is, wanneer wy daer wy maer vier uren gevordert , vallende
van gezegt hebben dat ter zake dienende twee of drie beeſten om verre, welker
was. Wy trokken toen door eene zeer een wy meenden dat op de plaets, daer 't
aengename vlakte, waer in wy meenigte was, zou geſtorven zyn. Echter kregen
van beeſten zagen weiden. Ook zagen wy het nogh met groote moeite voort,
wy vier of vyffchoone tuinen met muren en des morgens ongeladen mede. Dit

omtrokken. Hebbende het genot van
eenen ſchoonen wegh reden wy over ver
fcheide fteene bruggetjes, dewyl hier vee
le waterloopingen door het lant vloejen.
Ons ontmoetten veele ezels geladen met
rys, om die te brengen in de ftadt Laer.
Hier zagh ik eenen tamelyk hoogentoren
zonder eenigh ander werk in den gront
ſtaen. Hier by lagen verſcheide vervalle

dorp heeft de gedaente van een boſch,
zynde geheel met tuinen in een geſloten,
hebbende elke tuin eenen afgeſcheiden
muur. Het legt van buiten aen de zyde
der rivier geheel op een afgaende hoogte,
met eenen lagen muur dertuinen omtrok
ken , dat zeer vremt te beſchouwen is.

Aen deszelfs einde ryt men door de rivier,
die verder door het lant haren loop heeft.

grafſteenen, ook eenige graven met twee Dan trekt men den hoogen kant op, en
Demo
In201’,

of drie woningen van arme luiden. Deze
plaets wort genoemt Demonaer.
Na eenige uren reden wy over een groo
te ſteene brug met zeven bogen, waer

vervolgens door 't lant naer het dorp, dat

nevens de tuinen als afgezondert legt naer
de zyde van 't gebergte ten Noorden.

Het dorp is dicht met huizen bezet. Hoe
van de grootſte in 't midden is. By hoogh wel ik voor dezen hier geweeſt was met

water vloeit de rivier door alle, dogh nu den Heer Kaſtelein, gelyk ik toen ver
was er weinig. Met den avont reden wy haelt heb, van den anderen kant ingeko
door een rivier, welker kanten van beide men zynde, daer het veel gemakkelyker

zyden hoogh zyn : vervolgens over ge is: tragtte ik het echter nogh eens te be
meene bergen al meeſt vlak maer ſteen ſchouwen, omdat ik uit de handſchriften

achtigh. Na het afleggen van zes mylen der genen, die met den Gezant Cuneus
quamen wy ten tien uren binnen de kar in den jare 1652 naer Spahan gereift wa
wanfera Moogack.

ren, op Batavie beſpeurt hadt, dat hier

Den volgenden dagh trokken wy op eenige merkwaerdige zaken zouden te vin
den middagh weder voort al veel over den zyn. Want daer wert gemelt van
eenen ſteenagtigen wegh en veel geberg veele onderaertſche vertrekken, die hun
te. Hier ontmoetten wy twee loopers nen loop tot Zjie-raes, dat vyfentwintigh

der Maetſchappye, met brieven van Spa
han naer Gamron afgezonden. Van hier
reden
wy een kleen uur van den gewoon
Het dorp
Tadur
lyken wegh af naer het dorp Tadurwan,
Wan.
daer wy nogh een uur nevens het dorp by
de rivier reden, eer wy door dezelve in

mylen van daer is, zouden uitſtrekken:
ook van eenen zeer diepen waterput in het
gebergte. Als wy dan des nagts benevens
de huizen onze ruſt genomen hadden, be
gaf ik my vroegh in den morgenſtont met
den knecht van de Kaſta, en eenen per
foon
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ſoon van het dorp, tot het onderzoeken
van alles. Ik ging vry verder dan ik in
de vorige reize geweeſt was, en bevond
dat er eeningrot
de rots was,
die waer
hare
openingh
deninbovengront
hadt,
door ik den dorpman deedt nederdalen,
kunnende den gront door twee of drie
openingen, die digt byeen waren, zien,
Ik boven blyvende deet hem beneden al
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zy geſticht is door grooter en ſterker
menſchen, dan er tegenwoordigh gevon
den worden, en dat zy voor dertienhon
dert jaren geweeſt is onder het gebiet van
eenen Ruſtan. Maer deze dingen gaen
zoo zeker als raetſels. Wy hebben er

reets van geſproken in de beſchryvinge
van Perſepolis. Deze woningen zyn on

trent een half uur van het dorp, en de
voortgaen, en merkte dat by na ontrent gemelde onderaertſche gangh ontrent een
o ſchreden het einde daer van bereikt kleen uur. Weinigh aen deze zyde ziet
# , komende wy by elkander op den men een groote waterſtorting vallende
gemeenen wegh, die nevens de rivier van 't Ooſten af, en nemende haren koers

loopt.

Vragende waer men vervolgens voorby het dorp door het lant ten Weſ

verder naer Zjie-raes gingh wees hy my ten. Hier is alle overvloedt van vruch
Dwaling den vlakken wegh aen. Hier door be ten. Ik bequam'er goede meloenen, waer
# vond ik dat de voornoemde aentekenaers aen ik mynen luſt boette, nemende ook
" zich zulks hebben laten wys maken, zon eenige met my. Ter plaets daer wy ons
" der dat ze zelfde waerheit onderzogt had nevens de huizen nederleiden was het ta

den. Zoo was het ook gelegen met den melyk kout: waerom wy gedurig goedt
byzonder diepen put met venſtergaten, vier maekten.
die men zeide dat in 't gebergte was. Des anderen daegs twee uren na den
Want ik beklom wedergekeert zynde den middagh trokken wy weder van daer langs
bygelegen bergh ten Noorden leggende, d'andere zyde van het dorp, daer wy be
ten deele te paert, ten deele te voet.

Ik ter gelegenheit vonden van met gemak

bevond dat daer een ſterkte geweeſt is, door de rivier te ryden, komende na een
waer van men nogh eenige overblyfſels ure tydts op den gemeenen wegh, daer
en verbroke muren ziet met afgeſcheide een wachthuisje ſtaet.

#

Vervolgens reden wy door een ſchoone
byzondere brokken der plaetſen,
op den kruin een vierkant kleen gebouw vlakte tuſſchen de bergen, daer veele dor
met een koepeltje daer boven, zoo als pen en tuinen leggen, dat een luſtigh ge

wy dat op No. 237 vertoonen. De won zicht in dit lant geeft. De Zon was nu
derlyke kloot, waer van in de aenteke al twee uren onder geweeſt, als wy ons
ning gemelt wort, is niet anders dan een bevonden binnen de karwanſera Aſmon
afſcheidinge van 't gebergte, zich hier geer. Het lant hier ontrent was voor het
zeer vremt ten Ooſten uitſtrekkende. De meeſte gedeelte beploegt, en de luiden
rivier loopt in de laegte. Het gebergte waren tegenwoordigh bezigh met het wa
is vry hoogh en ſteil. De gebouwen, die ter daer te doen overloopen. Met hier

de Heidenen of Vieraenbidders daer tegen te komen hadden wy vier mylen afge

Vremde gemaekt hebben , zyn ongeloofelyk legt.
Wy reden des anderen daegs kort aen
voorgekomen. Zy hebben hun wonin den middagh vervolgens door dezelve vlak

vremt: zoodat my noit iets zodanigs is

gen gehadt wederzyds langs de ſteilte der te, die wy eveneens als des daegs te vo
rots heen. Ter naeuwer noot is langs de ren bevonden. Hier zagen wy veele met
ſteile rotſen heen op eenige plaetſen een zwart overdekte tenten, en ontmoetten
ſmalle doorgangh te bekennen. Van de veele huisgezinnen met hun vee, zittende
ze weinige overblyfſelen heb ik het eene zommige vrouwen met hare kinderen op
zodanigh als ik het van beneden gezien Kamelen, andere op Ezels. Ons ont
heb, getekent op No. 238 , en 't ander moetten ook verſcheide Kaftaes of Kara
van d'Ooſtzyde naer het
ziende op vanen met wyn, ook drie of vier Perſia
239 met de rivier tuſſchen de bergen, ook nen, die een Kaſua met vrouwen by zich
de ſmalle waterloopingh op den hogen hadden. Eer de Zon ondergingh reden
kant, met biezen en andere ruigte bezet. wy over eenen vlakken bergh, die geheel
Men vertelt dat die menſchen twee yzere ſteenagtigh was. Een uur daer na weder
ketens hadden geſpannen van de eene tot door de vlakte tot twee uren in denavont,
de andere zyde van 't gebergte, om in wanneer wy het nederleiden in de kar

#

tyden van oorlogh by een te kunnen ko wanſera Payra, vyf mylen voortgetogen
men: ook dat er nogh aen de andere zy zynde, niet tegenſtaande de harde Noor
de (dit zou naer den Weſtkant moeten de wint, dien wy vlak van voren hadden.

zyn) een diergelyke kloof of ſcheidinge Hy duurde ook des nagts, en den volgen
van 't gebergte is. Maer ik heb de ge den dagh was het ook byzonder guur en

ſchapenheit der zake uit de inwoonderen kout weder. Evenwel zaten wy ontrent
niet kunnen verſtaen, die aen deze plaets den middagh weder op. Maer wy wa
den naem geven van Goenegabron, of wo ren nogh geen 3oo ſchreden van de kar
ning der Heidenen. Zy gelooven ook dat wanſera af, als ons volk de beeſten ſtil
Fff
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hielt om de waarſchuwinge van twee loo- ſen Alexander Latoul, en Batar, een

#, pers, die ons zeiden dat er tien roovers |Franſch uurwerkmaker, my bewelleko
E"ë op den wegh waren, wachtende naer ee- men. Zy waren hier bezigh met wyn te
ſtºkro- nige Kaſta, of andere menſchen, die ze maken, gelyk ook onze Wynmaker Buf
vers
mogten overvallen, zynde hier toe alle kens deet. Ik gaf hun op myn beurt ook
met ſchietgeweer gewapent. Hier op een bezoek, en ſprak vervolgens met den
vonden wy geraden weder in onze ruſt meefter van de Kafla om desanderendaegs
plaets te keeren, beſluitende met een an de reize weder aen te nemen. Dogh hy

dere Kafla, die daer lagh, des nagts te quam op den beſtemden tydt niet te voor
vertrekken.

Wy deden dit een uur na ſchyn. Middlerwylen ontſingh ik door
middernagt, trekkende over ſteenagtigh eenen looper regelregt hierom afgezonden
gebergte. Met het begin van den dage uit Mahyn, drie manſels of dagreizen van
raet ontmoetten wy een Kafla. Met het hier gelegen, eenen brief van den Heer
ryzen der Zon hadden wy den quaedften Baron van Larix, gedagtekent den agten
wegh afgelegt zonder de gemelde roovers twintigſten der maent ; zynde door den
te vernemen. Wy daelden tot ontrent zelven heer ook een brief naer Perſepolis

agt uren in de vlakte, en zagen veele afgevaerdigt, om te weten of ik dien
plaetsjes met geboomte. Ten negen uren wegh, gelyk de Direôteur van Gamron
quamen wy binnen de karwanfera Moeſa aen hem geſchreven had, genomen hadt,

farie, leggende vyf mylen van de plaets, dewyl hy verlangde naer myn gefprek.
daer wy vernagt hadden. Hier had zich Deze heer was ook Opperhooft te Spa
een groote Kafla nedergeſlagen. Deze han geweeſt, en ſtont nu voor tweeden
plaets, ſchoon zeer wydt en ruim, was perſoon te Gamron te blyven. Ik beant
te kleen voor alle de menſchen en beeſten, woordde den brief dezen zelven avont 2

zoodat er veele buiten bleven. Wy reden daer in te kennen gevende dat ik op zyn
een uur na middernagt weder voort door verzoek hier ter plaets zou blyven wach
de ſchoone lange vlakte met helderen ma ten en hem met verlangen tegemoet zien.
neſchyn tot twee uren in den dagh, wan Ik ſteegh hier op met den Nederlantſchen
neer deze wegh veranderde in ſteenigh Vader ten twee uren na den middagh te
gebergte. Hier ontmoetten wy verſchei paert om hem te ontmoeten, die zich in
de Perſiaenſche reizigers, veel ezels ook eenen tuin buiten de ſtadt op de hoogte
met rys beladen. Vervolgens quamen wy van 't gebergte nedergeſlagen hadt, daer
weder in een fraeie vallei, aen welker be wy elkander met blyfchap ontfingen, en
gin men eene karwanfera vint genaemt tot een uur voor den avont bleven. Ook
Babasjie, daer wy ten negen uren introk º de drie genoemde vrienden daer ,
ken, nadat wy zeven uren wegs afgelegt ie met ons gelykelyk naer de ſtadt reden.
hadden. Hier vonden wy nogh een Ka De Heer Larix nam zyn verblyf in het
fla, ook eenen Perſiaenſchen heer, die Wynmakershuis der Maetſchappye , als
zeven of agt perſonen by zich hadt, wil zynde verzelt van zulk gevolgh, als voor
lende naer Gamron reizen.

Dezen na

heenen van de Opperhoofden gezegt

middagh hadden wy wat regen, zynde 1S.
Den tweeden der maent December
anders tot nu toe van gewenſcht wederge
dient geweeſt. Wy zaten den volgenden gingen wy den gemelden Koopman Ha
dagh ten zeven uren weder op, om de zjie Nebbie begroeten. Wy reden der
laetſte manſel tot Zjie-raes, beſtaende in waert door de ſtadt met groote ſtaetſie,
vyf mylen, af te leggen. Na anderhalf als zittende op ſchoone paerden, die o
uur door de vlakte gereden te hebben verkoſtelyk gemonteert waren.

É.

Want

toomen , en
trokken wy over ſteenagtigh gebergte, twee hadden loutere
orduurde
ſchabrak
ſchoone
met
zilver
ge
van daer gerakende in de fchoone vlakte
van Zjie-raes, die byzonder langh is, leg ken. Op een derzelvereedik. Wy lei
gende verſcheide plaetsjes daer in. Van den dit bezoek af, en keerden wel ont

hier heeft men ook de ſtadt en verſcheide

haelt ontrent den middagh weder terugh.

tuinen in 't gezicht, die aen 't einde der Deze Perſiaen had den heer Larix reets te
zelve twee goede uren verre leggen. Een voren bewelkomt, en ettelyke geſchen
uur alleen voor uitgereden zynde quam ik ken van koſtelyke oliflesjes en vrugten

daer ten drie uren na den middagh aen , gezonden, zynde de brengers met geen
nat van den regen, die ons een half uur ledige handen terugh gekeert. Des a
te voren overviel.
vonts had de Heer Larix de goetheit van
Ik begaf my in myne vorige herberge by my in het Convent te komen ſpyzen,
by de vaders Karmeliten, daer ik den ou brengende met zich het geen voor hem
den Vader en dien van Vlaenderen vont , bereit was. Hier waren wy in vreugde

dien ik in het voorleden jaer op den wegh by een tot het midden van den nacht. Des
van Gamron ontmoet hadr. Zy ontfin anderen daegs deden wy dezen Heer uit
gen my met uitbundige beleeftheit. Des geleide tot aen het dorp, dat een groot
anderen daegs quamen myne oude kenniſ ſtuk wegs buiten Zjie-raes gelegen is.
Monfr.
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Monſr. de Latoul verzelde hem tot Gam

roovers geen ſchietgeweer hebbende brag
SoeP
ron. Op dezen wegh deden wy een Rhee ten met hunne ſabels verſcheide wonden man
ne
op, waer op twee van de winthonden aen eenen der Koopluiden, door wien een #erge
werden los gelaten, welker een de vangſt hunner gezellen gedoot was. De Koop-houwen,
opdeed, na dat wy van elkander afſcheit man beſtorf het ook op deze plaets, en
# hadden, gelyk my des morgens de roovers gingen met den buit ſtryken.
ericht wert door eenen der wedergekeer
By deze Kafia waren Latoul en Battar,
de dienaren. Onderwylen had ik beſloten die ik flus genoemt heb. De eerſte ging
den wegh niet over Perſepolis te nemen, voor den opperſten der Franſche natie,
gelyk ik eerſt gedagt had, om nogh een ſchoon hy een Armenier van geboorte
vier of vyf uren verder afgelegen te was, waerom deze Koopluiden zich on
ezichtigen,
die genaemt was Ma-zjit der zyne beſcherminge op deze reize be
Kerk van
Maer deze luiden bega
Salomons madre Sulmoen, of Kerk van Salomons geven hadden.
moeder. moeder. Hoe dit volk aen het gewagh ven zich op het gerugt van dieven aan
van Salomon komt is my onbekent, de ſtonts op de vlucht, zonder eenige tee

#

wyl ik de reden hier van by hen niet kon
uitvorſchen. En ik kan met alle myne
zinnen niet bevatten, hoe by dit volk een
tempel van Koningh Salomons moeder
komen zou, gelyk zy dat echter gelooft
willen hebben.

Want noch uit de heili

ge ſchriften, noch uit eenige hiſtorien
blykt dat die Koningh oit in deze geweſ
ten zy geweeſt, maer zich altydt in 't hei
ligh lant onthouden heeft. Deze tempel
is dan alleen toegewydt aen de moeder
van eenen Perſiaenſchen Koningh, die
dezen naem zal gedragen hebben. Wat

genwere te toonen, en quamen een uur

daer na weder op dezelve plaets, daer ze
de zaken, als ik gezegt heb, geſtelt von
den, tot ſchande zeker der Europeers, te
meer dewyl deze Koopluiden zich onder
de beſcherminge van Latoulbegeven had

den. Want zoo hy met den anderen be
hoorlyken tegenſtant geboden hadt, daer

ware niet aen te twyffelen geweeſt, of dit
onheil zou afgewend zyn geweeſt, dewyl
maer eenige roovers ſabels, en d'andere
maer ſtokken hadden zonder eenigh ſchiet
geweer, daer deze lafhartigen zeer wel
deze plaets en het zichtbare aldaer aen van voorzien waren. Dezer Koopluiden
gaet, deswegen heb ik bericht
een was van Aleppo, d'andere twee van
door den Gezant Hoogkamer, en nader Die-eerbeckeer, de hooftſtadt van Meſo

#

hant te Spahan door ons Opperhooft den potanie, gelegen veertien of vyftien dag
Heer Bakker, die zelf van 't eene gebou, reizen van Aleppo af. Zy waren van
toen hy Sekretaris van den gemelden Ge voorneemen om naer Indie te reizen, om
zant was, eene aftekening gemaekt heeft, hunnen handel te dryven. Men beſchul
wel te verſtaen van het gebou, dat hoog digde hen eenigermaten van onvoorzich
opgetrokken van groote ſteenen ſamenge tigheit: omdat zy binnen Spahan in de
ſtelt is. Een bloot vertrek is er binnen karwanſera opentlyk deze penningen ge
zonder grafſtede. Andere gebouwen zyn telt en verwiſſelt hadden. Hier op had
'er by gelegen. Want ontrent twee mus den de roovers agt genomen, ja zelf op
ketſchoten van daer ſtaen nogh in de vlak den tol, zoodat ze net wiſten op wat beeſt
te ten Noorden verſcheide vervallen, aen het geladen was. Van deze en andere
welker een zich een groote voorpoort of onveiligheden op de wegen vernemende
Poortael vertoont zonder eenigh beelt nam ik een voornemen, dewyl ik alleen
werk. Ontrent anderhalf uur hier van reisde, den rechten wegh te behouden,
daen is om eenenbergh een muur van by en te verwerpen dat ik eerſt dagt te doen,
zonder groote ſteenen. Op den bergh ja ook myn pakkaedje durfde ik aen geen
moet iets voornaems geweeſt zyn, maer Kafla vertrouwen. In deze gelegenheit
nu is'er luttel van overigh. Dit is ontrent ſpeet my dat ik voor dezen te Perſepolis
zynde geen onderrechting deswegen ge
een uur van het dorp Sefahoenia.
Ik had op myn aenkomſt tot Zjie-raes nomen hadt. De jongſte der
verſtaen dat onlangs by middernacht een den was hier: d'ander was wedergekeert
Kafla van Iman-ſade komende, en ontrent | naer Spahan, om te zien of er kans was

#

een half uur van Ma-yn genadert zynde van het geſtolen goet te herkrygen, en

van meer dan 20 rovers overvallen was de dieven by den hals te grypen. Hier
Kooplui
den be
rooft.

Deze namen drie Chriſtenſche Kooplui- toe, zeide men, was reedts laſt gege
den al hun welvaren af, beſtaende in 133oo |ven. Wat my aengingh, ik quam over
goude dukaten, en in een gedeelte van een met den meeſter eener Kafla over
zilvere munt. Zy beroofden hen ook twee laſtbeeſten om my naer Spahan te
van hunne ringen, dieze aen hunne han- | brengen, hebbende eenen anderen loo

den droegen. Deze drie elk eenen knecht |per van den Baron Larix tot mynendienſt
hebbende loſten altemael hun geweer, dat verkregen. Waerom ik tot de reize alle

Roover in negen ſchoten beſtont, op de roovers, toebereidſelen maekte.
#
ſchoten. waer van zy'er eenen doot ſchooten. De
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Vertrekvan Zjie-raes. Aenmerkelyke fierkten. Schoone karwan
fera. Komf te Spahan. Vertrek des Konings met het Hof.
K vervolgde dan myne reize op den Perſiaenſch Heer van aenzien, die volk
dezer maent twee uren voor en ſchietgeweer by zich hadt.
Hy ver
den avont, uitgeleidt door den vader toonde my het zelve. Ik vond het onge
Jofef Bufkens en Battar tot de plaets , daer laden en zonder goede ſteenen, die h
wy den Baron Larix bewelkomt hadden. echter by zich had. Hy toonde my º:
Hier dronken wy een glas op de goede een goede halve Europeſche musketton,
reize, en namen van elkander afſcheit.
daer ik eenen goeden ſteen op zette. Ik
Twee uren na den ondergangh der zon liet hem hier op myn ſchietgeweer zien,
uam ik binnen de karwanſera Baet-ºjega, dat wel geladen was, beſtaende in vier
ie zeer groot en ruim is, drie mylen van piſtolen en een vierroer. Twee piſtolen
Zjie-raes afgelegen. Met het einde der had ik op myn lyf, en twee op hetpaert.
zongingh ik wedervoort volgens het voor Deze Heer ſtont zynen wegh te nemen
nemen van myn nergens op te houden, dat naer Zjie-raes, en ik vervolgde den my
ik genomen hadt, ten deele om bevryt te nen, latende de Kafla, die langzaem
zyn van de koude des nagts, ten anderen voorttrok, agter. Een goet ftuk wegs
om alle gevaren te ontgaen, dewyl men afgelegt hebbende reed ik over een moeje
by dagh beter van zich zien kan. Hier lyk gebergte, dat byzonder fteenigh en
om reiſde ik met voordagt alleen, omdat rotfigh was, hier by ook zoo gevaerlyk,
de kaflaes gemeenlyk maer by nagtreizen. dat ik gedwongen was dikwyls af te ſty
In den beginne had ik mynen wegh voor gen , en te voet te gaen. Want een my
een gedeelte over bergen, en quam ver ner laſtbeeſten viel twee- of driemael om,
volgens in de vlakte van het dorp Sergoen, waer door ik genootzaekt was de pak
latende die plaets ter regterzyde leggen. kaedje telkens af en op te doen. Middler
Voorts reed ik door de verdere vallei, wylen naderden my drie reizigers, die
waer in ik nu geen water vond. Als ik mede na Spahan trokken, houdende zich
aen de brugh Pol-chanie quam, liet ik die meeſt al den dagh ontrent my. Een uur
leggen aen de regterhant. Vervolgens na den middagh waren wy dit quaedt ge
vernam ik in de vlakte geen water, trek bergte overgeraekt, en vonden ons in de

I:

kende, om den naeſten weg te kiezen, vlakte, daerwe ten drie uren na den mid
door een rivier.
Hierna reed ik nogh dagh binnen de karwanſera Oedja aen

door een dorp, en quam dus anderhalf
uur voor het ondergaen der zon binnen de
karwanfera Abgerm , agt mylen afge
legt hebbende. Met het ryzen der zon
toogh ik weder voort, komende na een
kleen uur over de groote ſteene brugh,

quamen, en rekenden zeven mylen afge
legt te hebben. Toen wy de zon zagen

ryzen gingen wy voort, vindende het

meeſte water nu met ys bezet. Wy re
den gedurigh door een ſchoone vlakte be
ſtaende voor een gedeelte in beploegt lant
die over de rivier legt, waerby twee ber en verſcheide dorpen. Wy namen ons
gen leggen, waer op voorheen ſterkten verblyf by het dorp A/epas binnende kar

geweeſt zyn. Van de laetſte ruſtplaets wanfera. Nu hadden wy weder vyf my
was met my een kafla vertrokken uit vree len afgelegt.

Hier was een kafla met

ze, naer ik kon debemerken, voor roovers, wyn geladen van Spahan voor onzen Heer

dewyl die zichin't gemeen hierontrentont Directeur te Gamron. Gewekt door de
houden. Om den wegh te korten reden wy zon gingen we vervolgens over het hier
twee- of driemael door 't water, daer men aen leggende gebergte over eenengoeden

den grooten bergh , waer op weleer een vlakken wegh. Hier ziet men by wylen
aenmerkelyke ſterkte geweeſt is, ter ſlinke veel gevogelte in een poel met rys bezet:
zyde laet. Hier vond ik de eerſte ſneeu dogh nu vernamen wy alleen wat verder
in 't verſchiet op het gebergte. Aen 'tein in 't lant , daer veel water is, eenige
de van dit gebergte ter regter zyde reden Snippen, Entvogels, een ſoort van Oje
wy door de rivier, waer in wy nu geen varen, en Kievitten. De wegh was door
water vonden ; voorts door de vlakte tot de groote droogte byzondergoet: zoodat
kort aen den middagh, wanneer wy aen wy ten twee uren na den middagh binnen
Het dorp
May-ien. het dorp May-ten quamen, daer wy tra de karwanſera quamen aen het dorp Koes- Het dorp
den in eene karwanfera vyf mylen van de kieſar, gelegen zeven mylen van de leſte Koes-kie

lactftc ruftplacts afgelegen. Aldaer qua ruſtplaets, daer men, als voorheen ge-"
men verſcheide reizigers, waer onder een zegt is, op een vremde wyze over de
hui
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huizen gaet. Des anderen daegs gingen makken verzien. , Nu was ik vyf mylen
wy voort door dezelve vlakte, waer in verder gekomen dan de laetſte ruſtplaets
ter regter zyde zich verſcheide dorpen op is. Des anderen daegs trok ik tegen den
doen. Hierom is hier veel beploegt lant, avont van hier nogh al door dezelve vlak

vervolgens heuvels en bergen. Hier ont
moetten wy veele aenzienlyke Perſianen,
met een gevolg van wel vyfentwintigh
perſonen, alle met ſchietgeweer gewa
pent: ook verſcheide kaflaes en andere
reizigers, eenigen ook met hunne kame
len in 't velt leggende. Een uur na den
middagh kregen wy weder eenenvlakken
wegh, en quamen ten drie uren binnen

te , daer een goet ſtuk wegs tuinen en
woningen aen een leggen.

Hier ſtroomt

een waterloop tot aen Majaer, waer ne
vens men ten deele voortrydt, en verſchei
de malen over het zelve water door mid

del van kleene bruggetjes trekt. Ten
twee uren na den middagh quam ik bin
nen de ſchoone karwanſera Majaer, van
de laetſte plaets 6 mylen afgelegen. Ik
de karwanſera te Degerdoe, gelegen 7my tekende deze welgeboude en befaemde

len van de laetſte plaets, daer wy ſtil hiel plaets voor een derde deel zittende in myn

den tot den morgen, wanneer wy weder vertrek van waer ik het gezicht hadt op
voorttrokken over de bygelege bergen. de voorpoort, waer door men in dezelve
Op den middagh togen wy over een plaets, komt, met de verheve plaetsin't midden
daer het water voorby loopt. Het ſchynt der karwanſera, gelyk hier nevens te zien
een vervalle kaſteel te zyn.

Vervolgens is. Van het gebou en de buitenſtreek heb

reden wy veele heuvels op en neder. Toen ben wy voorheen al geſproken, ook iets
kregen wy eenen moejelyken wegh, die daer van in print vertoont. Nu had ik de
my van het paert deed ſtygen. Hierover laetſte manſel van zeven mylen af te leg
geraekt quam ik in de vlakte van Jes-da gen. Waerom ik met het aenbreken van
gaes, waer by men in de laegte neder den dagh weder voorttrok ten deele door

waerts gaet, zodanigh ſteil dat men ge vlakte. In welke een uur van het geberg
nootzackt is van 't paert te gaen.

Ten te af een brave ſtecne karwanſera is. Dan

drie uren quam ik daer binnen de karwan trekt men 't gebergte over, dogh om de
ſera, gelegen zeven mylen van de laetſte ſteilte te voet, tot dat men weder in de
ruſtplaets, zeer vermoeit, dewyl het dien vlakte komt, daer zich veele plaetſen ter
hart gewaeit hadt. Met de zon regterhant opdoen. Twee uren voortge

#

voorttrekende reed ik door ſchoone vlak togen zynde reed ik voorby de karwanſe

ten, waer in ter ſlinke zyde verſcheide ra Mierſa-elraſa , drie mylen van Spahan
plaetsjes lagen. Weinigh voor den mid gelegen. Een goet ſtuk wegs van dezel
dagh reed ik door een dorp, en quam ten ve moet men weder over gebergte trek
twee uren na den middagh te Magſoebegi ken, het welk byna over zynde ziet men
binnen eene der karwanſeraes, die daer de ſtadt, die zich byzonder aengenaem
veel zyn, afgelegt hebbende zes mylen opdoet.
t: . Ten drie uren na den middagh Komſt tot

wegs. Hier vond ik den Engelſchen Heer quam ik 'er aen over de Zjie-raeſche brug. Spahan.
jean, die van Spahan voor Opperhooft Ik begaf my terſtont naer het Convent der

ging naer Gamron in de plaets des overle Capucinen, voor dezen gemelt. De op
denen, van wien wy geſproken hebben.
Hy hadt by zich den gemelden Italiaen
Signor Franciſco, dien ik in den voorle
den jare te Zjie-raes gevonden hadt, zyn

perſte van dit Convent was daer negen of
tien jaren langh geweeſt vader Jan Baptiſt,
een ſtil en zedigh man, die my beleefde

lyk ontſing.

Dit verblyf had ik uitge

de toen den wynmaker der Engelſche kozen om meerder zekerheit en vryheit
natie. De Engelſche Heer ontſingh my te hebben dan in de karwanſera. Hier
beleefdelyk, en hielt my dien avont by by was ik gezint myn verdere reis, zoo
zich ten eten. Maer ik nam vroegh myn veel mogelyk was, voort te zetten. Op
afſcheit, dewyl ik wiſt dat hy des nagts myn aenkomſt verſtond ik dat de Koningh
had voort te trekken met de groote kafla, uit Spahan den 28 Auguſty dezes jaers

die hy by zich hadt. Na zyn vertrek vor vertrokken was, eerſt naer den tuin Sa
derde ik ook mynen wegh door dezelve dets-abaet, even buiten de ſtadt gelegen,
vlakte, die zeer vermakelyk was, om de en van daer den 16 September naer eenen
bemuurde tuinen en luſthoven, daer zy anderen tuin, genaemt Coes gonna, en
ter flinke zyde van alle kanten medebezet den 24 der zelve maent naer Douwlet
Vele duiventoorens waren hier ook abaet, drie mylen verder van deze ſtadt
tot Cominsja toe, dat een luſtige plaets is, gelegen. Hy was op wegh getoogen met

was.

loopende een aengename rivier ten deele alle de Grooten van zyn hof, en alle zy
met een groote kloof door het lant, waer ne bywyven, of geheelen Haram. Hier
over op verſcheide plaetſen bruggen leg by had hy een ongemeen geſleep van volk
gen , daer men over rydt, inzonderheit by zich. Deze uittogt ſtrekte tot het

by Cominsja, daer ik een goedt uur naden gaen bezien van eenige plaetſen en uiter
middagh in eene der karwanſeraes tradt, ſte grenzen des Ryx , volgens gebruik
die daer ook veele zyn, en met veele ge der oude Koningen. Hy had voor zyn
F ff 3
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vertrek tot zynen, Nahy-paesja of ftede waer onder een Italiaen genaemt Signor
houder gelaten Sef Coelic Aga, eenen zy Jofef, die federt myn vertrek hier geko

ner Capaters, die het bewint in handen men was, en zich voor Arts en wond
had met zoo veel gezagh als de Koning heeler lact gebruiken.
zelf, wordende alles, wat door hem
Kort hier na gafik myne brieven, die

geſchiet, voor goedt gekeurt is.

ik naer Gamron afzond aen den Heere

Des anderen daegs na myn aenkomſt Direćteur Kaſtelein, en den Baron La

deed my ons Opperhooft de Heer Wil rix, en andere vrienden, aen eenen loo
lem Bakker door zynen Hofmeeſter be per over, die derwaert afgezonden wert.
wellekomen, en tegen den middagh ter Toen reed ik met ons Opperhooft en den
maeltydt verzoeken, dat ik met dankzeg vader Antonio buiten de ſtadt, om ons

ging ontgingh onder belofte van nogh | te verluſtigen in den tuin Koes-gonna,,,,,.
voor den avont hem te zullen komen be- waer in de Koningh voor zyn vertrekge- º: #
groeten. Ik deed het, en wert beleef- weeſt was. In het midden van dezen luſt- .
delyk ontfangen. Deze Heer boot my) hof vint men een braefgebou, waer van gonna.
de Logie tot myne herberg aen , waer) het voornaemftebeltactineengrootezael,
over ik hem bedankende egter weder naer die fraei met bloemwerk beſchildert is.
het Convent keerde.
Boyen befchout men van dit gebou het
Des daegs daeraengingik myne plicht- | omleggende lant. Nevens hetzelve flaet
pleging doen by den Engelſchen Agent de Haram of het Vrouwentimmer afge
den Heer John Lok, die my inſgelyx ſcheiden, beſtaende in veel kleene ge
beleefdelyk ontfing, en zyne woning tot | meene vertrekken. Wedergekeert zyn
myn verblyfaenboot.

de bleef ik des nagts in de woninge der

In de daer aen volgende dagen quamen | Mactſchappy , waer in ik des anderen

de bekende vrienden my bewellekomen," daegs met ander gezelſchap onthaelt wert.
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Nieujaerwenſchen by het Hollantſch Opperhooft. Gelukwen
ſchingen op het Kersfeeſt aen den Engelſchen Agent. Ont
hael van eenen Armeniſchen koopman.

MVieus wegens den

Franſchen Gezant. Gebbers, hun tydtrekening, godtsdienſt,
en zeden.
Nieujaer
wenſchen.

ET jaer 1707 ging nu in, met
aenvangh ik ons Opper
hooft veel geluk en zegen voor
dit en de volgende jaren # Ik

H#

name Armeniſche koopluiden, makende
ſamen wel vyftigh perſonen uit. Na het
gewoonlyk onthael van ſuikerbanket, van

warmen drank, van brandewyn en tabak,
bleef by hem dezen dagh, latende zich wert'er overvloedt van ſpyzen opgediſcht,
daer ook vinden vader Antonio, de Ca beſtaende in eene meenigte van gerech-Maeltydt
lantaer of Burgermeeſter van Julfa, eeni ten. Het gebet wert door den Patriarch # #

ge der voornaemſte Armeniſche kooplui gedaen, die een groot plat broot in zy-#
den, en de meeſte Europeeſche geeſte ne handen had, dat hy aen ſtukkenbrak, koopman
lyke vaders, makende ſamen een getal en veelen der gaſten mede deelde, eene
uit van wel vyf of zesentwintigh perſo
nen. Wel onthaelt zynde vertrokken
wy alle met den avont van daer.
Hier
viel nu de eerſte ſneeu, waer mede men
des morgens de bergen voor het meeſte

plechtigheit, die ik noit te voren gezien
hadt. De eetzael vry groot zynde was
met een katoene tafelkleedt geheel over

dekt, daer wy 't volgens 's lants wyze
rondom op neder zaten.

Ettelyke voor

gedeelte bedekt zagh. . Dezen morgen dieners deelden de ſpyze op tafelborden
bezocht my myn vrient Adriaen Bakker, aen yder om : hebbende ook de wyn

die des nagts ook by my bleef.
ſchenkers druk werk, die tuſſchen de op
Op den 6 der maent wenſchte ik den geſtelde ſchotels doorliepen, dat by de
Engelſchen Agent een gelukkigh Kers zen toeſtel een aerdige verbeeldinga gaf.
feeſt, latende zich ook het voorgenoem Men dronk op de gezontheit van alle,
de gezelſchap vinden, zoodat er een ta die hier tegenwoordigh waren, ook van
ſel was van ontrent dertigh menſchen,
die hier banketteerden onder het geluit
van muzyk en het losbranden van vyf
ſtukjes kanon. Wel onthaelt zynde na
men wy met den avont ons afſcheit.
Des anderen daegs eindigde de groote

verſcheide afwezenden. Het gezelſchap
ſcheidde ontrent den avont.

Op den 17 der maent was hun kruis

doop geſchiet, waer van ik boven ge

ſproken heb.
Hier hoorden wy zeggen dat de Heer Doot des
Vaſten der Perſianen, die den zevenden Fabre, komende als Gezant van Vrank- Franſchen
der voorlede maent begonnen was. Na ryk aen dit hof op den zo van Auguſtus 9"
eenige dagen quam ons Opperhooft my in de ſtadt Erwan overleden was. Men
en de vaders van het Convent begroeten, had na zyn doot maer vier goude duka
met wien ik des anderen daegs in gezel ten by hem gevonden, hebbende (dus
ſchap van zynen Stedehouder naer Julfa ging de ſpraek) een ſchult van wel hon
reedt om ter maeltydt te zyn van eenen dert duizent gulden nagelaten, waer van
Armeniſchen koopman , genoemt Gre het grootſte gedeelte te Conſtantinopolen
oor de Sumael. Als wy over de vlakte gemaekt was, daer hy zyn huisvrou, een
de rivier quamen, deed het paert van Griekinne, gelaten hadt. In dit gezant
het Opperhooft zulk eenen ſprongh ter ſchap had hy van Parys met zich geno
zyden uit, dat het met zynen beryder men een vrouwe, die na zyn doot als
zoodanig in een drooge ſloot met ſneeu Ambaſſadrice wilde herwaert komen, en

#

bedekt nederſtortte, dat men noch hem zich te paert als een Amazone met onge

nogh het paert zien kon. Hy quam ech dekten hoofde vertoonen, vlak tegen de
ter haeſtigh weder te voorſchyn, zynde || zeden van dit lant. Wy bleven in ver
tot zyn groot geluk maer weinigh door wachting wat hier op volgen zou. Se
den trap van 't paertaen zyn been bezeert. dert verſtonden wy dat Monſr. Michel,
By den Armenier in huis komende von Sekretaris des Ambaſſadeurs aen het hof
den wy reets een groot gezelſchap byeen, van Conſtantinopolen, herwaert ſtont te
te weten den Patriarch, met zynen Ste komen, ook daerna uit brieven van Alep
dehouder den vader Antonio Deſtiro, po, dat daer orde van wegen den Koningh
den ſecunde der Engelſche natie, eenige van Vrankryk was gekomen dezen Fabre
Franſche Geeſtelyken, en verſcheide voor geboeit naer Vrankryk te zenden.

#
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dit zou hem overgekomen zyn , ten zy na Zeyloen of duivel , hebbende nu zyn

hy tot zyn geluk reedts van daer getrok plaets in de Doeſg of helle, die zy ge
ken was.

loofden dat onder de aerde was. Godt,

Wyverſtonden in de maent February zeggen zy, heeft de werrelt gemaekt in
des jaers 1707 uit brieven gezonden van zes tyden, by hen genoemt A4ey-deſerem,
Erivan, dat daer eenige onluſten ontſtaen Mey-doesjem, Petie-jaeyhem , Eoot-aen,
waren tuſſchen de Franſchen van dat ge A4eydie-jerihem, en Ammaespas-miedlehem.
volgh , en de Perſianen, waer van men Dogh of deze tyden jaren, maenden,

zeide dat die genoemde Ambaſſadrice oir weken, of dagen waren geweeſt, wiſt
zaek geweeſt was. Men was hantgemeen deze Prieſter niet wel te zeggen. Zyn
geworden, en verſcheide Perſianen wa
ren op de plaets doot gebleven, en ande
re gewond, evenwel met de nederlaeg
der Françoiſen, die in het eind over

naefte meening was egter, dat het da

gen waren geweeſt. Na het ſcheppen
der werrelt hadt Godt den menſch ge
mackt, die van hem genoemt wiert Bab

meeſtert en gevangen wierden, nevens ba Adam, naer wien alle menſchen in't
cenige Armeniers, die de Françoiſen ge byzonder onder de Perſen en Turken
holpen hadden , van welke Armeniers Adam genoemt worden. Deze Adam
twee door het Gerecht met den zwaerde was gevormt uit de vier Elementen, het
geſtraft zyn. Op deze tyding hoorde ik vier, de lucht, het water, en d'aerde.
zeggen, dog zonder eenige zekerheit, Toen ſchiep Godt een zielinden menſch,

dat 'er van het Perſiſch Hof laſt gegeven die zy agten dat wint is.

Hierna nam

was tot het terug zenden dezer vrouwe. Godt uit de ſlinke zyde van Adam iets

Het welk yder, die er van hoorde, gaer-van zyn lichaem, en iets van zyn ziel,
ne gezien hadt, dewyl zulk een exem waer van hy naer Adams gelykenife eene
pel ftrekken moft tot eene fchandvlek vrou gevormt heeft. Na eenigen tydt,

voor alle Europeers, die zich in dit Ryk zeggen zy, wert aen Adam door iemant,
onthouden, waer van ik hierna breeder dien zy niet noemen kunnen, een ſoort

ſpreken zal.
Hier zynde beving my een luſt om in
geſprek te treden met de Gebberſche
Prieſteren. Hier toe vond ik goede ge

van ter waengeboden, hebbende de groot

te van een meloen, waer van hy zouge
geten hebben.

Hier op hadt Godt hem

uit de plaets, waer in hy geftelt was,
legenheit door de vrientſchap, die ik on verſtoten. Nogh zeggen zy dat Adam,
derhielt met den Engelſchen Agent, een toen hy eerſt geſchapen was, de oogen
man van groote beleeftheit, en zinlyk boven op zyn hooft hadt, maer dat die
heit in alles te onderzoeken, die ook na het eten dezer vrucht in zyn voorhooft

goet Hollantſch ſprak, als hebbende in
zyn jeugt in onze landen ter ſchole gele
gen. Hyontboodt dan eenen der Prieſte
ren by zich, niet alleen om my hier in

gekomen zyn. Hier uit is te bemerken
dat zy gelooven dat Adam voor den val
naer den hemel , en federt naer de aerde
gezien heeft. Dus voor Godt verſchy
te wille te zyn, maer ook zynen eigen nende had die hem gevraegt, wat hy
luſt te voldoen.
Hier was ook by een eerſt gezien hadt, waerophy geantwoort
Serfiaenfch wetgeleerde, die de Agent hadt , Godt. Dat Godt hem weder

gebruikte tot het opſtellen van brieven, vraegde wat hy nuzagh, en hy daer op
die in de Perſiſche tale moſten geſchreven zeide, my zelven in eenen elendigenſtaet.
worden,

Gefprek

Hoe zich Adam en zyne Gemalin verder

Het geen ik te vragen had ſtelde ik in gedragen hadden, wiſt hy niet te zeg

gefchrift. Myn eerfte vraegh was wat
de Gebbers geloofden of meenden te we
fche prie ten van de ſcheppinge der werrelt, en
ſteren"
van Godts almogentheit. Hy antwoord
de my dat naer hun gevoelen de lieve

met de

gen, houdende het alleen daer voor dat

Gebber

ze de werrelt door aenteclen van kinderen

Hun ge
voelen
van de

Godtheit.

hadden vermenigvuldigt , en dat na ver

loop van langen tydt opgeftacnis cenpro
phéet, by hen bekent onder den naem

Godt een en alleen was, en naer hunne van Zaer-sjos, dien de Perſianen nu nogh

verbeeldingh een geeſt of licht, van geen voor Abraham houden. Deze propheet
menſchelyk vernuft te begrypen. Zy in de werrelt gekomen zynde predikte
hielden voor vaſt dat hy overal tegen den menſchen het goedt doen aen, en
woordigh en alwetende was, en alles doen
kon wat hem behaegde; dat hy ook Godt
van eeuwigheit was, en zonder einde zyn
zou : dat zonder zyn willen en weten

het quaet doen af. De menſchen morden
hier tegen aen, zeggende : Hoe komt gy
ons te gebieden dit te doen, en dat te laten?
Hy antwoordde: Ik kome van Godt. Zy

niets ter werrelt geſchiedde. Zy hadden ſtreefden hier tegen aen, zeggende: Zoo
ook eene overleveringe dat eenige Enge gy de waerheit ſpreekt, zoo kruip onbeſcha
len Godt den oorlogh hadden willenaen digt door ons gout en zilver, dat wy ſmelten
doen, en een der zelve hierom uit den zullen.

Het welk als gy doen kunt, zullen
hemel geſtooten was, wiens naem voor zvy u gelooven , en gehoorzamen. Zynamen

zynen Val Ab-lies ware geweeſt, en daer deze proef, en hy voldeed hun : ſedert
wcl
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welken tydt zy hem den naem van Zaer kieſt zy een volmagtigden, die uit haren
sjos of Zaer-sjoeſt gegeven hebben, dat naem voor het Gerecht verſchynt nevens
iemant betekenen wil, die in geſmolten eenige getuigen. ,,Als deze de zaken,
gout en zilver gewaſſchen is. Van de deze dogter betreffende, te kennen ge
zen hadden ze hunne wetboeken ontfan geven heeft, ondervraegt het Gerecht
gen, om daer uit te leeren zyne gebo de getuigen, of deze man met zulk eenen
den en wille na te komen, en te onder laſt geſterkt is. Als hier antwoort op
houden, voor zoo veel Godt en hunnen gegeven is, verſchynt ook de man, die
naeſte betrefte. In deze wetten was hun de dogter ten huwelyk verzoekt. Men
belaſt agting te hebben voor al wat groo vraegt hem af, of hy genegen is zulk
ter was dan zy, te weten de zonne, het eene maegt ten huwelyk te nemen : en
vier, het water en de aerde, maer niet deze vraegh wort driemael herhaelt. Hier
om goddelyke eere daer aen te bewyzen, op gebiet hem het Gerecht veertigh To
ſchoon veel menſchen hun den naem van man in zilver en vyf ingout (dit bedraegt
vieraenbidders geven. Want zy hebben 1575 gulden) aen de bruit te geven,
alleen agting voor het vier, omdat ze daer zoo ze die begeert. Dit belooft hy, en
genot en dienſt van hebben , gelyk het betaelt deze ſom gemeenlyk in juwelen.
gelegen is met het water, dat ze voor Maer is hy , onmagtigh om dit gelt op
drank en om zich te reinigen gebruiken. te brengen, ontſlaet hem de bruit van die
Van de lucht ſcheppenze licht, gelyk verplichtinge. Als dit by het Gerecht
van de zon en maen, en hebben daerom zoo beſchikt is, neemt de bruidegom vier
eenige eerbiedigheit daer voor, gelyk of vyf van de oudſte vrienden, en gaet
voor de aerde, omdat ze voornamelyk met hun in het huis der bruit, die by

daer uit voortgekomen zyn. De agting andere vrouwen gevonden wort , heb
voor het vier is hun bygebleven ſedert

bende eenen doek over haer hooft.

De

den tydt der oude Perſianen, die by de volmagtigde neemt dan de bruit by de
tyden van Cyrus, Darius, en Alexander
gebloeit hebben, wanneer het vier van
hun heiligh en eeuwigh genoemt wert,
en met ſtaetſie op zilvere altaren voor 't

heirleger omgedragen.

Het beelt der

hant, en levertze aen den bruidegom.
Hier op gacin allc de vrienden elk met een

kaers in de hant, en geleiden de bruit
in 't huis des bruidegoms tot binnen de ka
mer, daer zy zich onthouden zullen. On
der luiden van aenzien is het een gebruik,
dat de gelieven niet by een komen, zoo
dat de minnaer zyn beminde niet ziet,
dat heel anders is by gemeene luiden.
Als ze by hunne vrou die ze nu getrout
hebben, geen kinders teelen, mogenze
nogh een vrou daer by nemen, dogh met
bewilliging der eerſte.
Ontrent de begraeffenis der dooden Begraefſe

zonne was ook in een glas van kriſtalbe
ſloten, en ſtak boven uit de hutte om
van yder te kunnen gezien worden. De
propheet Ezechiel maekt hier ook ge
wagh van, zeggende : Uw zonnebeelden
zullen verbroken worden. Maer wy heb
ben van dit alles in de beſchryvinge van
den ſtaet van Perſie breet genoegh ge
ſproken.
Spyzen by De ſpyzen, die hun niet geoorloft is hebben ze deze zeden. Als iemant op zyn niſſen.
hen ver
te eten, zyn voornamelyk raven, ſerpen uiterſte legt, komt er een prieſter b
boden. Een , kamelen, ook bloet van welke die hem, die hem eenige plechtelyke din
ren het zyn magh. De varkens zyn zy gen, op zulk een geval paſſende, voor
gehouden twee of drie maenden binnen leeſt. Na 't overlyden brengen ze het lyk
hunne huizen te bewaren, en te zorgen om de onzuiverheit uit het huis naer eene
datze geene vuiligheit eten. Welke tydt plaets, die daer toe geſchikt is, genaemt
Leſcona , of ſterfhuis. Hier laten ze het omWat
zynde
die mogen
en eten.
Hunne
de zy
zeden
ontrentſlachten
de geboorte
der vier of vyf uren blyven totdat de vrienden
zeden on- kind
hi
ren, de kinderen aengaet, hier van moet men by een komen. Dan leggen ze het in een
geboorte weten dat een kint ter werelt gekomen hemt en ander linnen gewonden op een
der
kinde- dagen
zynde, na
komt
der Prieſteren
ICn.
de eenen
geboorte
met een drie
ge dootbaer, die van yzer gemaekt is, en
vervoeren het naer eenen bergh, waer
heiligt water , waer van hy het kint in een kamer gemaekt is, die verſchei
wat in den mont geeft , gelyk ook de kleene afgezonderde begraefplaetsjes
aen de moeder.
Dan krygt het zynen heeft, in welker een het gelegt wort.
naem , naer iemant zyner voorouderen. Eer het daer komt wort over wegh ge
Voorts wert 'er een gebedt gedaen, dat durigh uit een boek gelezen. Als ze van
Godt, die de ganſche werrelt gemaekt daer gaen, ſluiten ze de begraefplaetstoc,

heeft, dezelve wil doen duurzaem zyn, en laten het doode lichaem een ganſch
en met alle nootlykheden verzien. Van jaer dus leggen. Dan nemen ze het ge
beſnydenis weten ze niet.
En huwe

lyken.

Ontrent het trouwen houden ze deze

beente by een, en begraven het onder de
aerde. Zy gelooven dat de ziel na het

manier. Als een dogter huwbaer gewor ſcheiden uit het lichaem in eene andere
den is, en ten huwelyk verzogt wort, werrelt overgaet, zonder Godt te zien,
Gg g
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tot datze op den Doenſdagh of dagh des die te ſamen hondert en twintigh jaren
Oordeels weder zal verryzen, en zuiver regeerden. Toen quam Baman, die 99

zynde den hemel tot loon, onzuiver de jaren het ryk behielt , daerna Homa,
helle tot ſtraffe ontfangen.
dochter van Baman, die dertigh jaren re
Van de Zon- of Ruſtdagh weten zy geerde, wordende gevolgt van Darop,
Biddagen, niet. Alleen houden zy vier biddagen in den zoon van Darius, die ze willen £:
elke maent, komende dan in de kerk te veertien jaren en drie maenden op den
ſamen, en hunne ceremonien verrichten troon gezeten heeft. In zyn plaets quam

º

de. Het gewoonlyk gebedt gefChiet drie de zoon van Baman, en regeerde twaelf
mael des daegs: de eerſte reize met het jaren. Op hem volgde Schandaz-roemie,
opgaen der zonne, de tweede des mid of Alexander uit Europa, die veertien
dags, en de derde, als de zon ondergaet. jaren regeerde. Na de twee eerſte vaders
Mahometh houden zy voor eenen valſchen ſtellen ze alle de volgende voor Koningen
propheet, en vervloeken hem.
te boek. In Alexanders plaets quam Asht,
Deze Gebbers hebben door de rampen de zoon van Asht-poes, met Nieroeſein
van zware oorlogen hun lant verloren, en Coſſoro , zoon van Ardewoen, nevens Ba
beſtaen nu alleen in een kleen getal, ont bokoen, regerende met hun drien twee
houdende zich in eenige Perſiſche ſteden, hondert en vyf en zeſtigh jaren. Hierna

-

-

|

||

daer ze meer vryheit dan te Spahan heb quam Ardesjier Babokoen, en zat eenen

-

ben.

Want die te Julfa zyn heeft men veertigh jaren, en op hem Armoos, zoon

voor eenige jaren gedwongen het Maho van Sjapoer, die vyf jaren regeerde. Op
metaenſch geloof aen te nemen, hebben hem volgde Baroen Senogormoes, die drie
de ten tyde des Konings Abbaes , even jaren en drie maenden zat. Na hem re-als de Armeniers en anderen, in volle vei geerde Pieroes-ger tien jaren. Na hem
ligheit geleeft, opdat ze niet op de gren Baroem, zoon van Baroem-mioen vier maen
van Warije,
zen van Turkye blyven zouden. Men gaf den en vyf dagen,
hun ook hier ontrent en verder eenighlant zoon van Baroem, die negen jaren zat.
te bebouwen : met welk werk noglu vccl Toen quam Ormoes, de zoon van Narije,
Armeniers aen verſcheide oorden zich ge die ook negen jaer regeerden, na hem Sa

º

#.

neren, gelyk ik hier boven in de beſchry poer, zoon van Sapoer, en regeerde vyf jaren
vingh van Samachi
hebbe.
enviermaenden. Toen Za-ardezjeraf zja,
Deze Gebbers of Gauren zyn ſlechte dat zoo veel als Koningh betekent. Dees re
luiden. Hunner vrouwen kleeding is meer geerde tienjaren, gevolgt vanzja Poer,zoon
naer de Arabiſche, als dezes lants wyze, vanzja Ardezjer, die elfjaren het rykbezat.
zynde haer aengezicht altydt ongedekt Toen regeerde feſdegerd dertigh jaren

#.

volgens het oude gebruik dier natie. Zy langh , en na hem Baroem Migier 66 ja
hebben ook een heel andere tael , zoodat ren. Na dezen Jeſdegeer, zoon van Ba
ook hun letters van een heel ander maek

roem, 18 jaren en vier maenden. Toen
Fhiroes zoon van Jeſdegeer 14 jaren. Na
Zy maken hunne tydtrekening van A hem regeerde Narſie, zoon van Fhieroes

ſel zyn, als die der Perſianen.
Tydtreke
ning

dam af, dien zy, als gezegt is, dus noe zeven jaren: in wiens plaets Bellaes, zoon
men , even als wy. Maer zyne afkome van Fhieroes vyf jaren regeerde. Hem

lingen hebben andere namen. Zy geven volgde Cobaet Sinneferoes, die veertigh ja
voor dat, na dat Adam dertigh jaren in ren regeerde, en na hem Nouſeer-woen,
de werrelt geweeſt was, een opgeſtaen zoon van Cobaet, een zeer regtvaerdigh
is, dien ze Ouſchyn noemen, en voor een Koningh, die zevenenveertigh jaren het
opperhooft eener familie erkennen. Na Ryk behielt. Na hem quam Ormoes, zoon
dezen erkennen ze ook eenen Sjem-ſet, die van Noijeva, die twaelf jaren zat, en na
zy zeggen hun eerſte Koningh geweeſt te hem Coſro, zoon van Ormoesja , die agt

obes, zgn. . Dezen ſchryven zy zeven hondert endertigh jaren regeerde. Na hem re
#, jaren levens toe. Na hem volgde, zeg geerde Cobaet, zoon van Coſro, zeven
ningen. gen ze, Soohaet, die duizent jaren leefde, maenden. Na hem regeerde Aerde-jier
en na dezen Frey-doem, die vyf hondert Sinnecobaet een jaer en zesmaenden. Hier

jaren geleeft hebbende zyn Koningkryk
overgaf aen Pſoom, die ze niet weten wan
neer geleeft en geregeert heeft. Hieraen
volgt Mamoet-/fe-her, die hondert en twin

na regeerde Aſermien, dochter van Coſ:
row , T6 maenden , en na haer Kefwarbo

noe, dogter van de gemelde , , een jaer.

Toen regeerde feſdegeer twintigh jaren.
tigh jaren geregeert heeft, en na hem Toen quamen de Mahometanen. Het ge
Nutfar, die twaelfjaren het Ryk behielt, tal dezer jaren van Adam afgerekent, als

wanneer Aef-raeſja uit Tartarie komende men uitzondert de genoemde, welker
het Ryk van Perfie verowerde, en hetzel tydt of leven zy niet weten te noemen,
ve vyftigh jaren regeerde. Na hem quam maekt uit 3632 jaren, een maend, en vyf

Khekobaet, die hondert en twintigh jaren dagen ; daer by gedaen zynde de 1135
regeerde: toen Khekohoes, die hondert en jaren van Mahomeths komſt tot nu toe

vyftigh, en na hem Loraes en Goſtaes, maekt een getal uit van 4767 jaren, een
maent en vyf dagen.
-
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Dit is al wat ik heb kunnen vernemen ne niet voornam daer iets van te melden.

wegens den toeſtandt dezer zaken en Vorſ
ten, die volgens voorgeven der Gebbers
uit dit geſlacht Perſie beheerſcht hebben.
Hier boven heb ik gegeven eene lyſt der
Koningen, die tot Alexander den Groo
ten toe het gebiedt bekleedt hebbende in
het verhael van Chilminar, of het beroem

Dogh naderhant overwegende dat het ge
wag hier van een zaek was, die den ſtaet

eens Ryx betrof, om welk te gaen be
zichtigen al myn toelegh geſtrekt heeft,
heb ik eindelyk goetgevonden den lezer
ook van deze naeukeurigheit niet te ver

ſteken. Waerom ik, eer ik de beſchry
de Paleis van Perſepolis groot belang had ving van Perſie eindigde, een naeukeurig
den en daer meeſt te pas quamen, welke Regiſter heb opgeſtelt van alle de Konin
lyſt opgeſtelt is niet alleen naer het voor gen, die op Alexander gevolgt zyn, ver

ſchrift der oude Griexe en Latynſche, licht door korte dogh noodigeaenmerkin
maer ook naer dat der nieuwe Perſiaenſche gen daer toe dienende, hoopende dat ik

en Arabiſche ſchryveren, die hier over der nieuſgierigheit des lezers, zoo niet

aëntekeningen gemaekt hebben. De geheel, ten minſte voor een gedeelte, zal
Koningen daer op volgende, die het minſ voldaen hebben. Ik trede hier dan toe
te belang in dat verhael niet hadden, oor over, eer ik voortga met het verder ver
deelde ik toen ter tydt niet dienſtig by te hael myner reize.

brengen, te meer dewyl ik in den begin

LXIX.

H O o F T s T U K.

Lyſt der Koningen van Perſie ſedert Alexander den Grooten,

tot deezer tydt toe, uit de oude Griexſe en nieuwere Perſiſe
Schryvers by een getrokken.
*-

N#even zoo langen tydt, Macedo en uit nydtelkander gedurigh beoorlogen
ADAT Alexander de Groote

volle jaren Aſie, en te voren de, hebben zich zelven in 't ende ver
zwakt, en gelegenheit gegeven aen an
nie geregeert hebbende, der werrelt o deren van af te vallen en geheele landen te
verleden was, rees er onder de voornaem ontvreemden. Niettemin is by de oude
ſte Vorſten des Ryx en Veltoverſten groo Schryvers eene reex van Macedonierenbe
te twiſt en oneenigheit over de kroon, kent, die het oppergebiet over Perſie ge

die yder voor zich zelven begeerde. Na hadt hebben. Alexander zelf had by zyn
lange krakkeelen wert eindelyk tot voor leven tot Lantvoogt enkel over Perſie aen
kominge van verdere onheilen Arideus, geſtelt eenen Peuceſtes, die ook na zyn
Alexanders broeder, door Filips by eene doot deze waerdigheit behouden heeft,

Philinna
gewonnen, met eenparige ſtem totdat hy daer van door Antiochus, on
men tot Koningh verkoren, maer, de
echten zoon van Filips, en broeder van

wyl hy zwak van herſenen was, het Alexander, toen Eumenes overwonnen
Ryxbeſtier aen Perdikkastoebetrout. Den was, door liſt en gewelt berooft wert.
andere Grooten wert het bewintgegeven |Deze Antiochus dan heeft den voorrang

over verſcheide groote koningkryken en gehadt der Macedonieren, die ſedert ko
lantſchappen, die ze eerſt als ſtedehou |ningen van Perſie geweeſt zyn, die wy
ders des Konings regeerden, maer daerna vervolgens zullen optellen.
ſmaek in de regeringe gevonden hebben I. De eerſte is dan geweeſt de gemelde
Antiochus, die het bewint had over kleen
Nadat hy Eumenes overwonnen
Onze meening is niet ons Aſie.

de zich eigenden, en als koningen hetge
biet voerden.

in te laten in het wydt beſlagh dezer za had, bemagtigde hy de opperheerſchap

ken, van de Hiſtoriſchryveren uitgebreit, py van Aſie, Syrie, Babilonie, Perſie,
maer alleen de orde en namen aen te teke en de landen daer onder behoorende. Alle
nen der Vorſten, die na Alexander tot deze mogentheden nochtans moſt hy af
dezen tydt toe over Perſie als koningenge ſtaen aen Seleucus Nicanor, van wien hy
heerſcht hebben.
Vooraf evenwel

overwonnen wert. Dus wert in zynplaets
mOct

aengemerkt wor koning van Perſie.

den dat het gezagh der Griexe Vorſten II. Seleucus Nicanor, of Nicator, ge
over Perſie niet zeer langh geduurt heeft, lyk anderen willen, welke naem eenen

betekent.
Want zy onder elkander oneenigh Zynde, ºverwinnaar
Gg g 2

Deze

regeer
de
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de dertigh jaren langh , makende toen Ryxbeſtier niet. Maer daer volgde, uit
een ander geflacht.
placts voor
17. Artábamus de II. of Arfaces de XVII.
18. Bardanes, of Wardanes , of Arſaces

III. Antiochus Soter, of den Behouder.

Dees regeerde eenentwintigh jaren, en
na hem

de XVIII.

19.
zo.
z 1.
zz.

IV. Amtiochus Theo*, of de goddelyke,
die vyftien jaren het Ryk bezat. Na hem
quam

-

V. Seleucus Callimicus , of de fchoone,

Gotarzer of Arſaces de XIX.
Wologefès de I. of Arfacer de XX.
Artabamus de III. of Arfaces de XXI.
Pacorus de II. of Arface* de XXII.

ſchil onder welken dezer twee laetſte de

23. Cosdroes of Arfaces de XXIII.
24. Vologefes de II. of Arfaces de XXIV.
2y. Volage/?, dc III. of Arfaces de XXV.

Parthen afgevallen zyn. Hunne verſcheide

z6. Artabamus de IV. of Arfaces

die agtien jaren op den troon zat. '
Onder de Schryvers is een groot ver

de XXVI.
meeningen by een te halen ware een werk
Deze
Artabanus
is de laetſte der Parti
van te grooten omſlagh. Volgens het ge

voelen van Scaliger en anderen, die wy ſche koningen geweeſt, die over alle de
hier in volgen, is de afval onder beleit van lantfchappen van Perſie geheerſcht, en
eenen Arfaces, dien Strabo eenen Scyth met de oude Romeinen zware oorlogen
van geboorte, anderen eenen roover noe gevoert hebben. Want hy wert in het

men, in het twaelfde jaer van Antiochus
Theos geſchiet, zynde het derde der
cxxx 1 1 Olimpiade, en volgens de tydt
rekening van Helvicus het 37oo na de

vyfde, gelyk Agathias zegf, of, gelyk
anderen willen, in het tiende jaer des ge
biets van Alexander Severus, Roomſch

Keizer, (dit is volgens de tydtrekeninge
ſcheppinge der werrelt, dat is 248 jaren van Scaliger en Helvicus 228 of 232 jaren
voor Chriſtus geboorte. Evenwel volgt na Chriſtus geboorte, en 4176 of 4179
daer niet uit dat Arſaces aenſtonts na zy jaren ſedert de ſcheppinge der werrelt)

nen afval Perſie en de aengrenzende lant door eenen geboren Perſiaen, genaemt

ſchappen bemagtigt heeft. Hierom zyn Artaxerxes, van Zyn ryk en lewenberooft.
wy mede van gevoelen, dat Arſaces toen Eenigen willen dat de vader van dezen
eerſt Perſie verovert heeft, toen Seleucus Vorſt zekere Pavecus , leertouwer van
Callinicus tegen zynen broeder Antiochus zyn hantwerk, geweeſt zy. Anderen
Hierax, dat is, den Onruſtigen, oorlogh weder zeggen dat Pavecus geene kinders
voerde, zynde ontrent het zeventiende hebbende, en uit de ſtarren voorziende
jaer zyner regeringe. Maer men rekent dat de afkomſt van zekeren ſoldaet, ge
in 't gemeen van den afval af, dat de naemt Sannus, die by geval ten zynen
Parthen ccccLxx 1x, of, als anderen wil huize was komen herbergen, vermaert

len ccccLxxv1 jaren over Perſie geheerſcht en gelukkigh zyn zoude, zyn huisvrouby
hebben.

hem heeft doen leggen, uit welke ver

1yſt der

De lyſt der koningen, die ter eere van de menginge Artaxerxes zou geboren zyn.

Per{jaen
fche Ko

cerfte altemael denzelven bynaem van Ar De lezer heeft zyne vryheit van hier ge
ſaces behielden, is deze. Maer daer ſtaet te loof aen te ſlaen zoo verre het hem be
letten, dat de getalletters achter de namen | lieft. Maer het is zeker dat Artaxerxes

ningen
genaemt

Araciden geſtelt de jaren hunner regeringe beteke- , in verſtant en de kenniſſe der Magie, of
nen, zynde die, waer van geene zeker Perſiaenſche wysheit zeer uitmuntende ge
heit is , overal uitgelaten.
weeſt is. Van hem ook zyn alle de vol
jarcn. gende koningen afkomſtigh, die (a) Aga- L.
() iv.
Vid.de
thias en anderen uit de ſchriften der Per
Koningen 1. Arſaces de I. regeerde
bell.Goth,
der Per
2. A/äces de II.
zo ſianen getrokken, en ons in deze orde ter & al.pere
fen.
gedagteniſſe nagelaten hebben.
gr. hift.
2. Pampatius of Phrahartes, anders
|

-

A/aces de II l.

-

-

.

I 2.

jaren,maend. &#ſeld.
coll.lib.uſ,
1. Sapores
Artaxerxes
2.
de de
I. I. regeerde
•
- 1.4
3 I 1o C. I.4.

4. Pharmazes of Arfaces de IV.
8
f. Mithridates I. of Arfaces de V. 47
6. Phraates of Arfaces de VI.

28

7. Artabanus I. of Arſace, de VII. 2 |
8.

|

Pacorus de I. of 4r/ìces de VIII.

9.

Phraates de II. of Arfàces de IX.
1 o. /Mithridates de II. ofAr/ices de X.
Phraates de III. of Arfìces de XII.
Tiridates of Arſaces de XIII.
Poraataces of Arſaces de XIV.
Orodes de II. of Arfìces de XV.

16. Boaones, anderen noemen hem

Konomes, of Arfàces de XVI.

4. Urarames de I.
5. Urarame* de II.

-

.

.

1

Het ge
ſlacht van

3.
ι6

Koningh

*

6. Uraramer de III.bygenaemt

I 1. Orodes of L4r/aces de XI.

1 2.
13.
14.
I 5.

3. Ormisdas de I, regeerde
jaer en 1o dagen.

Seganeina
7. Varſes.

-

.

-

8. Afisdates.

-

-

-

.
-

7
7

4.
9
9

-

6. Sapores de II.

' Decs wert noghongeboren zynde, in

zyns moeders lichaem, tot koning ver
klaert, wordende de kroon, die men op

Zyn zoon Meherdates verkreegh het zyn hooft niet zetten kon ,

op haer
lichaem

R.

E

I

lichaem gelegt. Hy regeerde 7o jaren.
II.

-

IZ.

-

I 3.

(a) des

Ondertuſſchen ſtaet kortelykaente mer Etats, Em

.

ken dat Perſie onder de zes laetſte konin pires,
J"

.

C1

II

Izdigertes de I. dien Procopius wil,
dat de Keizer Arcadius tot voogt
over zynen zoon Theodoſius den
II. geſtelt heeft. Hy regeerde het
Ryk van Perſie.
2, I

14. Uraranes de V.

gen wederom niet weinigh geleden heeft, # &

en eindelyk onder een vremt jok gebragt # ».

Uh aranes de IV.bygenaemt
Kermenſat.

N.

42 I
den Heer D. T. V. Y., Edelman van de

-

Sapores de III. zoon van Ar
taXCIXCS.

E

betkamer des konings van Vrankryk (a).

1o. Artaxerxes de II. zyn
broeder

Z

2O

is.

Want nadat Muhammed, de verlei- pautes du

der, in het agthondert en tweede jaer monde
p. 7oz.
der Alexandrynſche jaerrekeninge, op den ſeqq.
tweeentwintigſten dagh der maent Niſan,
dat is den 22 van April 572 na Chriſtus
geboorte, in de werrelt gekomen was,

in het zeshondert en elfde, wanneer hy

. Urarames de VI. zoon van den voor

veertigh jaren out was, zyne gewaende
gaenden, by anderen genaemt Prophetiſche openbaringen verbreit had,

Jzdigertes de II. regeerde 17 jaren in het zeshondert en tweeentwintighſte
en 4 maenden.
I6. Perozes.
17.

,

-

ZO

Valens, broeder van Pero

van de Koreiſchthen uit Mecca gedreven,
en naer Medina gejaegt was, en ſedert in
het jaer 629 en de volgende Chaibar, Mec

ca, het lantſchap Tebac, en byna geheel
Arabie door de wapenen overweldigt
18. Cabades, zoon van Perozes. Deze hadt , en eindelyk in den jare 634, het
willende eene wet invoeren, waer by elfde der Hechira, of zyner vlucht naer
yder man vry zou ſtaen gemeenſchap te Medina, aen eene vallende ziekte en koorts
hebben met alle vrouwen, het zy zy ge geſtorven was, is Abubecr, of Abubakar,
zes, by anderen ge

noemt Obalas.

-

4.

trout of ongetrout waren, wert hierom zoon van Amer en Salma , en vader van

in het elfde jaer zyner regeringe afgezet, Aijiſcha, de derde gemalinne van AMu
en in het kaſteel der vergetenheit gevan
gen gehouden. In zyn plaets wert geko
ren zyn broeder Zambaſes, of Zamaſpes,
die maer vier , of, zoo anderen willen,
maer twee jaren regeerde. Want Cabades
ontvluchtte zyn wachters door hulp zy

hammed, door het volk tot eerſten Kali

ner Gemalinne, die zich zelve voor hem

den koning Jezdegird op de vlucht gedre

fe, of Opperhooft van het werreltlyk en
geeſtelyk bewint der Muhammedanen ver

koren. Hem volgde in de regeringe Omar

of Homar, zoon van Elkateph, die on
trent den jare 64o na Chriſtus geboorte

aen den kerkermeeſters welluſt opofferde, ven, de ſtadt Madagina, waer in Coſroës
nemende zyn toevlucht tot de Hunnen, eermaels zyn hof hielt, verovert, en byna
genaemt Euthaliten. Hier troude hy de
dogter des konings van dit volk, en ver
worf een groot heirleger, waer mede hy
naer Perſie getrokken zyn koningkryk
hernam , dat hy ſedert de boven genoem

geheel Perſie onder zyn gewelt gebragt
heeft. Zyn hof was te Bagadat. Hy zat
over de drie jaren, wierd in het vierde
jaer zyner regeringe van eenen Perſiaen
ſchen knecht, genaemt Abululua, met

de elf, nogh dertigh jaren bezat. Zoodat drie wonden vermoort. Na hem wert tot
al de tydt van Cabades en Zambaſes rege Kalife aengeſtelt zeker Othman of Oſman,
zoon van Affan en Biſa, die Idz gird, die
ringe ſamen uitmaekt 41 jaren.
19. Coſroes de Groote, zoon van Cabades zich weder eenigſins herſtelt hadt, in de

heeft zware oorlogen gevoert tegen de 31 Hechira of in't jaer ſedert Chriſtus ge
Keizers Juſtinianus en Juſtinus, en ge boorte 65 1 , overwonnen, gedoot, en
regeert
. . .
48 jaren. dus alle de landen van Perſie overweldigt
2o. Ormiſdas de II.
21. Coſroes de II.
22. Siroes.

-

heeft, nadat die door de nakomelingen

8
39
-

van Artaxerxes in het geheel 461, of, als
anderen willen, 457 jaren beheerſchtwa

I

ren. Dus volgen nu hier in orde de Kali
23. Ardeshir regeerde 7 maenden. 24. Baraz of Sarbaras, regeerde 6 maend. fen, of Perſiaenſche Koningen, die Mu
25. Baram of Barnarim, regeerde 1 jaer hammedanen van geboorte geweeſt zyn,

zoo als ik die uit de Perſiſche ſchryvers

en 7 maenden.

26. Ormiſdas de III.

Mirkond, Abulpharaji, en andere getrok

. . . 2 jaren.

ken heb.

27. Gez degird of jazdgerd de II. 2o jaren.
De koningen hier opgetelt worden by
de Arabiſche en niewe Perſiſche Schry

1. Othman of Oſman, de III Kalife van Regeer
van
Abubecrafgerekent, en eerſte Ko ders
Perſie uit

vers met andere namen, met hunne tael

ning van Perſie, regeerde 11 ja de

overeenkomende, uitgedrukt: welke hier
op te tellen de wytloopigheit niet toelaet.

ren, 6 maenden.
2. Aly , de IV Kalife.

4

9

Ook kan de lezer zyn genoegen hier on

3. Al
Haſen
Acem.de I.
4.
Muavi
of of
Manvya

19

6

jezid of Thezid de I.
Gg g 3

3

-

j'.
k

noemt

6 #.

trent vinden in het kort vertoogh van de

Perſiaenſche koningen, opgeſtelt door

Kali

fen , ge

S
6. Mua

CIl,
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AMontaſſer, zoon van Mo

6. Muavi of Mauvya de II. regeerde

II.

4 macnden.
7. Abdalla.

12. Ahmed

towakkel.
Abul-abbas AMu

6

ſtain,zoon van Motaſſem. 3

9

-

met malkander

3

8. Marwan de I.

een jaer.

e

9. Abdolmalec.
2. I
1o. Walid of Oelid de I. .
p
I 1. Soleyman Ben Abdolmalek. 2

I

I 3. Motaz, dien anderen noe

8
6

12. Omar of Homar.

2

5'

men Almatez. Billa,zoon
van Moto-wakkel. . 3
I4 AMothadi Billa, zoon van

1 3. Jezid of Thezid de II. . 4
14. Ochon, vananderen genaemt

8

e

Wathec.
Ahmed
Abul Abbas AMota
15.
-

med Billa , zoon van

Hiſtam, Haſchan, Heſchan,
of Evelid.
.
.
19

15. Walid of Oelid de II.

.

1

16. Jezid of rhezid de III.
17. Ibrahim of Ebrahem.
18. Harwan de II.

Moto-wakkel.

:

De zeſte Kalife, of vierde heerſcher over

Perſie, met name Muavi, anders AMua
viah Ben Abu Sofian, was afkomſtigh van
eenen acnzienlyken Arabier, genaemt
Ommtah. Daerom worden hy en zyn na
volgers tot Maruan den II. toe gemeenlyk

23

la Ahmed, zoon van
Muaffic, en zoons zoon
van Moto-wakkel. . 9
17. AMoctafi Billa, zoon van
Motadhcd.

18.

Beni Ommiah , dat is, Foraoos of tyran
nen uit den geſlachte van Ommiah ge

24

-

I9.

Mohammed Al Manſur
Al Kaher Billa , zoon

ZO.

Ahmed Al Radhi of Razy

van Motadhed.

.

tader.
2 I.

Ibrahim

2. Z.

-

e

6 11;

.

den I.
23 Fazele Abulcaſin Mothi Bil
e

e

la, zoon van Moctader. 29

•

-

I

der Billa, zoon van Ishac,
en Zoons zoon van Moc
tader.
4I
-

26.

-

Jem, Beamaryla, zoon van ,
Kader.
•
44 - 6
e

Ahmed Al Moſtadher, of
Al Moſtazer Billa, zoon

van Kayem. .

Abu Iaafar Al Manſur,
gebynaemt Al Rashed

9

e

8

3 I.

8. Abu Ezach AMotaſem, of
8

J

9

• I4

9

.

-

1o. Al-moto Wakkel, zoon van
Motaſſem.

t

32.

24

e

II

Iſif Al Moſtanjed Billa,
zoon van Moctafi.

9. Harum Watec, zoon van
Motaſſem.

Z

-

amrilla, zoon van Mo
8

e

-

17

Muhammed Al Moctaff Be
ſtadher .

AMatacon, zoon van Ha
I'll IIl.

.

Billa , zoon van Mo
ſtarshed.

2o

e

.

5.

2.

30.

7. Al AMamun, broeder van
Amin.

-

19

Al Moſtarshed Billa, Abu
Manſur, zoon van Mo
ſtadher.

9

.

van Moctadi.

6. Abu Abdalla Amin, zoon
-

.

29.

5. Harum Raſchid Billa, broe
van Harum.

4

Abdalla Abugiafar Al Ka

27.

2#

20;

25. Ahmed Abulabbas Al Ka

propheet, regeerde 4 jaren, 9 maenden.
2. Abugiafar, zoon van Almanſor, broe
der van Saffah,regeerde 22 jaren.
3. Mahadi Billa, zoon des
voorgaenden, regeerde 3 jar. 1

23

6

Thai of Tayaha, zoon van
Mothi.

Al Moctadi Billa,zoon van
Muhammed,zoons zoon

der van Hadi.

I

24 Abdel Kerim Abubecr Al

27.

3

Io

Abdalla Abulcaſin Moc

den Oom van Muhammeth den valſchen

I

6

tacſi, zoon van Moctafi

van Abdalla , en zoons zoon van Abbas,

-

5'

ZMoctafi Billa, zoon van

hammet, zoons zoon van Aly, den zoon

van Mahadi.

I

Abu Ishacus al

Moctader.

noemt A

4. Hadi of Eladi Billa, zoon

II

Billa , zoon van Moc

lifaet of Oppergebiet aen Abul-Abbas Saf
fah , eenen Abbaſide , dus genoemt, om
dat hy in den vierden graet der nedergaen
de linie afkomſtigh was van Abbas, zoon
van Abdalmothleb , Muhammets groot
vader. Zyne nakomelingen hebben het
Ryk ontrent yoo jaren bezeten. Zy vol
gen elkander in dezen rangh.
De Kali,
1. Abbul Abbas Safah, zoon van Mu

Giafar Abul Fadlus Moc
tader Billa , zoon van

De leſte der Ommiaden Maruan

de II. wert in het hondert en dertighſte,
of, zoo anderen willen, in het hondert
en tweeendertighſte jaer der Hechire, zyn
de het 747 # 749 na Chriſtus geboorte
door de Abbaſiden in Syrie overwonnen,
in de vlucht gegrepen, en in een dorp van
Egipten omgebracht. Toen quam het Ka

, 9

o

Motadhed.

by de ſchryvers Ommiaden , en van de na
komelingen van Aly ſpotsgewyze Farae-na
noemt.

.

I 6. AMotadhed of AMotazed Bil

5

e

II

-

.

11

33 Abu Muhammed Al Haſan

Al Moſtadhi Beamrilla,
zoon van Moſtanjed. . 9

8

R

E

I

Z

34. Aleman, Al Naſer Ledi
•

-

4O

.

Chan.

18

6

-

hoewel anderen zeggen 9
. Abaca Khan of Haib Kai
II

Chan, zoon van Hulacu

37. Al Moſtazem Billa, zoon
van Moſtanſer.

I3

. Hulacu Khan, of Holagu

.

36. Abujaafar Almanſur , Al
Moſtanſer Billa,zoon van
.

9

-

of, als andere willen

Abu Naſr Mohammed,

Al Dhaher.

423

Khan.

II

35. Al Dhaer Billa Odatoddin
zoon van Al Naſer.

N.

4. Manchuka Khan, zoon van Tuli, en
zoons zoon van Jingiz

nilla, zoon van Mo
ſtadhi.

E

II

Deze laetſte is in het 654, of, als ande
ren zeggen, in het 656 jaer de Hechire,

Khan.

-

17

-

Ahmed, of Hamed Khan. z
%.. Argun Khan.
-

Caichtu Khan, dien Teixe

zynde het 1256 of 1258 jaer na Chriſtus

ra en anderen noemen

geboorte, van den Mogolſchen of Tar
taerſen Keizer Hulacu Chan overwonnen,
en met zyne zoonen omgebragt : met

Abaca, regeerde ontrent 4

wiens doot het Kalifaet van Bagadet een
einde genomen heeft. Dus zyn alle de
Kalifen, die mede over Perſie geheerſcht
hebben, ſamen in getal geweeſt zeven
envyftigh,als men Muhammet dengewaen
den profeet uitzondere.

Hier ſtaet we

der te letten op eene nieuwe verandering.

Ganiatu Khan, zoon van
IO.

Baidu Khan,zoon van Targi

II,

van Hulacu Khan, re
geerde
Kazan Khan, of Gazun
Khan, zoon vanArgun

hi of Targai, zoons zoon

Khan.

-

-

IO

e

-

IZ.

Giyatho' ddin

Chodabanda

Want deze Kalifen hadden al iets van hun

Mohammed Khan , by

aenzien onder de regeringe hunner velt

anderen ook enkel ge

overſten en andere nieu opkomende Sul
tanen ten tyde van Ahmed al Rhadi ver
loren , zoodat ze naeulyx den naem van
Oppervorſten behielden. Echter worden
ze by Tarik al Abbas, Akhbar Beni al-Ab

noemt

bas, en Abdalla Ben Huſan in zyn boek,
genoemt Aſſas fifadhl beni Abbas als Konin

gen en Opperheerſchers van Perſie ge

Mohammed of

Alyaptu Khan, zoon van
Argun.

-

IZ

-

13. Abu ſaid Bahadur Khan,
zoon

van

Mohammed

Chodabandah, regeerde 19
anderen zeggen

.

9

Dees was de laetſte van het geſlacht van

melt : Doch hun grootſte magt is voor Genghiz Khan , hoewel Maraſchi in zyne
namelyk gebroken door de Mogolſche hiſtorie van de Mogols nogh eenen by
Tartaren, die al ten tyde van den Calife brengt, genoemt Arba Khan, die tot va
al Naſer begonnen te ſtroopen door ganſch der had Senghi Khan, en tot grootvader
Perſie, Armenie en kleen Aſie, hedens Malec Timur, die een zoon van Artak Bo
daegs Natolie genoemt. Evenwel zynze ga, zoons zoon van Tuli, en overkints
door den KalifeAl Monſtanſer Billa in het kint van Genghiz Khan was. Niettemin
623 jaer der Hechire, zynde het 1226 jaer voegt hy 'er by dat Arba niet langer dan
na Chriſtus geboorte, door gewelt van vyf maenden geregeert heeft. Hier uit
uit Perſie verdreven. Maer blykt dan dat dit geſlagt der Perſiſche ko
eindelyk hebben zy inzonderheit onder ningen ontrent het 736 jaer der Hechire,
Hulacu Chan hunne heerſchappyover Per of na Chriſtus geboorte het 1335, uitge
ſie beveſtigt. Nu geef ik hier in orde op ſtorven is, en dus opgehouden heeft. Want
alle de Mogolſche koningen van den be na de doot van Bahadur, of, als anderen
ginne af aen dat ze Perſie bemagtigt, en willen, Arba Khan , trokken de Lant
het zelve geregeert hebben, naer het be voogden het gebiet der landen, waer over
richt van Abul Pharajus, Maraſchi of Ma ze door de koningen geſtelt waren, naer
rakſchi, Mirkond, Eduard Pococki, en zich , willende langer niemant boven hun
anderen.
hooft erkennen. Zulk een gebiet bleef
1. Gengiz Khan, of, als Abul-Pharaius niet zonder onderlinge twiſt in wezen tot
zegt, Iingiz Chan, wert in het voornoem dat Timur , voerende den bynaem van
dejaer door den Calife Abujaafar Al Man Lenc, dat is, hinkende of lamme , en van
ſur, Al Moſtanſer Billa, in zyne overwin de Europeſche ſchryvers gemeenlyk ge
ningen geſtuit, en uit het grootſte gedeelte noemt Tamerlan, in den jare 771 der He
des Hei
van Perſie gedreven Hyregeerde in't geheel chire, of 1369 na de
zoo over zyn eige lant, als over Perſie lants, met algemeene ſtemmen der Tar
25 Jaren. taren tot koning verheven wert, en ze
2. Oktaji of jogtai Khan, zyn
ventien of (want dus willen anderen) ag
ZOOn.
tien jaren daerna het koningkryk van Per
I3
ſie bemagtigde, waer over hyenzynenako
3. Gajuk Khan, zoon van
melingen in deorde, die hier volgt, het ge
Oktaji.
biet gevoert hebben.
1. Ti

#

#

-

-

e

C O R N E L I S de

424

3. Ioon-xa of Johan Shah, zoon van

1. Timur Lenc Soltan, regeer

Scandar.

de de Tartaren en Perfia

4. Acen Ali, zoon van Joon Xa.

nen te gelyk in 't ge
heel

-

-

3o jaren.

-

2. Shah Ruch Bahadur Soltam,
zoon van Timur Lenc. 43

3. Al A4alec, al Said, A/oham
med Ulug Beg, zoon van
Shah Kuch.

.

.

2

4. Abdo' llatif AMirza, zoon
van Ulug Beg.

Deze beide, vader en zoon, zyn ver
delgt door Haſan Al Tawil, geſproten uit
het tweede Turcomanniſche geſlacht, by
dc fchryvers genoemt //k Konunli , datis,
het witte ſchaep.
De koningen hier uit

9

6

geſproten zyn de volgende:
1. Tur Ali Beg.
2. Phacro' ddin Koſli Beg, zoon van Tur
Ali.

. Mirza Abdollah, zoon van

3. Karah Ilug Othman, die in den oor

Ibrahim, en zoons zoon
van Shah Ruch.

B R U IN S

I

-

logh ſneuvelden, dien hy had met Amir

Mirza Soltan Abufayd,zoon

Scandar , ontrent het jaer 809 der Hecht

van Mohammed, zoons

re, out geworden zynde over de 93jaren.

zoon van

4. Hamzah Beg, zoon van Ilug Othman,
regeerde ontrent 39 jaren.
5. Johan Gir, zoon van Ali Beg, en
zoons zoon van Othman regeerde 24jaren.
6. Haſan Al Tawil, dat is, de Lange,
dien Teixera noemt Ozun Azenbek, en

Miran Shah

Garga,en overkints kint
wan Timur.

18

-

. Mirza Soltan Mohammed,
zoon van Abuſayd, of,
als anderen willen, van
Baiſankar, wiens vader
was Shah Ruch regeerde 28
. Mirza Babor Soltan, zoon
van Omar Scheikh , en
zoons zoon van Abu Said.

Leunclavius inzyne Turkſe geſchiedeniſſen
Uſun Chafan, waer ontrent acn te merkenis

dat Uſan in de Turxe tael ook zooveel zeg
gen wil als de Lange , was ook een zoon
van Ali Beg, en broeder van Johan Gir,

. Mirza Al AZalec, dien an

hebbende (gelyk men voorgeeft) tot ge

deren noemen Moham

med Soltan, zoon van A

malinnegehadt De/pima,dogterdesGrie¥en
Keizers Calo-Johannes , die gebiet voerde

by Said, die een over

over Trapezunde en Pontus.T Hafàn florf

kints kint was van Ti
mur Lenc.
IO,

.

20

Soltan Hofain Mirza, zoon
van Manzur , en kints
kint van Baikra, wiens
vader was Omar Scheikh,
zoon van Timur, regeer
de ontrent.

I I.

. 28

Mirza Badio 'z-zaman of
Badi Alzaman, zoon van

in het jaer 883 der Hechtre, zynde anders
het jaer na Chriſtus geboorte i478, heb
bende geregeert ontrent 11 jaren.
7. Chalil Beg, of, gelyk hem Teixera
noemt , Sultan Kalil, zoon van Haſan,
regeerde zes maenden en een halve.
8. Tacub Beg, zoon van Haſan,enbroe

der van Chalil, een geleert en vernuftigh
dichter regeerde 12 jaren 2 maenden.
9. Maſih Beg, vierde zoon van Haſan,

Hoſain, regeerde tege

behielt de kroon niet, wegens den twee

lyk met zynen broeder

ſpalt der Ryxvorſten. Waerom van eeni
gen Alt Beg , zoon van Chalil koningh

Mirza Modhaffer.
1 z. Abuʼl Mahan Mirza en Gil Mirz.a.

Deze twee zyn de laetſte Vorſten ge

weeſt uit het geſlacht van Tamerlan, die
Perſie geregeert hebben: aengemerkt zyn

verklaert wert.

Evenwel omdat alle de

grooten niet even veel gevallen hadden in
deze keure , quam Bai Sankar Mirza,
zoon van Tacub Beg, maer tien jaren out
zynde tot de kroon. Dees bleef in cenen

de evenwel dat deze Vorſten altemael juiſt
niet over alle de landen tot Perſie behoo veltflagh nadat hy eenjaer en 8 maenden
rende geheerſcht hebben, maer al meeſt geregeert had.
gefielt zyn geweet oyer eenigh gedeelte van1o. Ruſtam Mirza, of Roſtambek, zoon
Makſud, en zoons zoon van Haſan,
van dat Ryk, even als de volgende ook
regeerde
5 jaren, en 6 maenden.
het zelve gedaen hebben. Want nogh
1
Soltan
1.
Adhmed , of Hagmed Beg,
in de vyftiende eeu na Chriſtus geboorte
zoon
van
Ogurlu
Mohammed, en zoons
zyn er twee andere geſlagten, geſproten
zoon
van
Haſan,
regeerde
ontrent eenjaer.
uit de Turcomannen bekent geweeſt, die
I 3. Ahvand Mirza , dien Teixera
ook een deel van Perſie bezeten hebben,
en dacrom mede onder de regeerders dier noemt Alwan Bek, zoon van 7uſeph of

landen gerekent worden. Het eerſte wert Iſaf Bek, en zoons zoon van Haſan, re
genocmt Kara Koyunli». dat is het zwarte gecrde een jaer.
13. Morad, zoon van Yacub Beg, heeft
ſchaep, waer uit de vólgende koningen
gcfprotenzyn;
1. Kara Iſuf, dat is Joſef de Zwarte.
2. Amir Scandar, zoon van Iſaf.
-

geregeert omtrent zeven jaren.
Deze Morad is de laetſte van dit ko

ningklyk geflagt geweeft; zynde van Shah
Jfmael

R

E

I
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Iſmael in het 914 jaer der Hechire, ofnaer Gurgeſtan afgelopen heeft: dogh, als hyte
onze rekening in het 1 yo7 op de vlucht gen Feroxhzad, koningh van Schirvan,
gedreven, en van zyne landen en ryk be te velde getogen was om zyns vaders doot
rooft , zoo dat al van over de twee eeu te wreken, met zyne zonen in den ſlagh
wen af Perſie van een ander koningklyk gebleven is, twee alleen uitgezondert,
geſlacht tot op onze tyden toe is gere namelyk Iſmaël en 7ar Ali , dien anderen

geert. Wy zullen deze Vorſten tot dezen

noemen Ali Parcha.

Deze werden van

tegenwoordigen toe in deze orde afleiden, hunnen oom Yacub Beg na huns vaders
en hunne namen kortelyk aentekenen.
doot gevangen genomen, dogh eindelyk
Sceich Haidar, een zoon van Jonaid, van Ruſtam Mirza, die hem in het gebiet
die eenigen zeggen dat afkomſtig geweeſt volgde, in vryheit geſtelt onder deze voor
is van Ali , ſchoonzoon van AMohammed, waerden, dat ze by's vaders grafſtede in
is de ſtamheer der volgende koningen ge het gewaedt van arme luiden zich zouden
weeſt. Zyn vader Jonaid, of Gionend, ophouden. Zy deden't, totdat Ruſtam
gelyk anderen zeggen, wert, even als Mirza quam te ſterven, wanneerze we

zyn outovergrootvader Sheik-ſefi of Saffio'- der van daer vloden uit vrees voor Ahmed
ddin, zoon van Gabriel, die zyn afkomſt Soltan, die in Ruſtams plaets den troon
van Hoſain , zoon van Ali afrekende, beklom. Eindelyk bragt Iſmael ten tyde
voor eenen Heiligh gehouden, en had te des konings Alwand Mirza een geheel

Ardavel of Ardebil, gelegen in de pro
vincie Adirbaizam, grooten toeloop van
volk. Zulk een opgang van naem en aen
hang van menſchen verveelde geweldigh
foon Xa koningh van Perſie uit het ge
ſlacht van Kara Koyunli, of het zwarte
ſchaep, zoodat hy hem de byeenkomſt van
zoo veele menſchen verbood. Jonaid ge
ſtoort over dit verbodt week hier op met
zynen aenhangh naer Diarbek, zynde de
lantſtreek van Bagdad en Moſul, daer hy

heirleger op de been, by een getrokken
uit menſchen, die het gevoelen van Aly
aenhingen. Met deze krygsmagt ſloegh
hy Alwand nevens zynen zoon Morad,
ook de overige koningen van Schirwan,

Diyarbek, Bagdad, en anderen, overwel
digende dus alle de landen van Perſie met
zulk een geluk, dat hy in dat Ryk ge
veſtigt wiert, en zyne naneven tot dezen

tydt toe de kroon van Perſie dragen. Hy
noemde zich Soft, dat in het Arabiſch ie

van den koning dier geweſten Haſan al mant betekent, die ſlecht in wolle ge
Tawil, by anderen genoemt Azenbeck en kleet gaet, en een yverigh Muzulman is.
Uſan Chaſan vriendelyk ontfangen wert, die Met welk gewaedt Iſmael naer allen ſchyn
hem daerna zyn eige dogter, of zuſter zynen vorigen ſtaet heeft willen te ken

(want hier in verſchillen de gedenkſchrif nen geven. Hy was veertien jaren oudt,
ten) genaemt Kadija Katum, ten huwe als hy koningh wert, regeerde vierentwin
lyk gaf, by welke vrou hy dezen zoon tigh jaren lang, en ging agtendertigh ja
Scheich Haidar gewonnen heeft. Nader ren out geworden den wegh van alle
hant ſtroopten jonaids aenhangers onder vleeſch. De koningen van Perſie dan uit
voorwending van heiligheit en yver voor dit geſlacht volgen elkander in deze
hun gevoelen door geheel Gurgeſtan, orde.
1. Shah Iſmaël Sofi regeerde 24jaren.
dwingende al wie ze gevangen kregen
hun toe te vallen.

Dus voortrukkende

2. Shah Tahmaſp, of Xa Tahmas, wert

overweldigdenze ook Trebizonda, en den
koning dier lantſtreek omgebragt hebben
de ſteldenze Haidar zoon van Jonaid op den
troon. Ondertuſſchen had ook zyn ſchoon
vader of zwager Haſan of Azenbek den
koning Joon Xa nevens zynen zoon Acen
Ali overwonnen, en omgebragt, bemag
tigende aldus het grootſte gedeelte van het
Perſiaenſche Ryk. Jonaid door de geluk
kige gevolgen zyner ondernemingen te
gen die van Gurgeſtan aengemoedigt begaf

van zyne gemalin, die hem eenen zoon
genaemt Haidar gebaert had, vergeven,
ſtervende in den jare na Chriſtus geboorte
1576 in den ouderdom van 68jaren, heb
bende geregeert 54 jaren.
3. Shah Iſmaël de II, zoon van Tah

maſſ ſtorf in den jare 1578, geregeert
hebbende een jaer, en 1o maenden.
4. Shah Mohammed Chodabandah, zoon

van Tahmaſp , en broeder van Iſmaël den
II. was blint. Hy ſtorf in den jare 1585,

zich met zyne aenhangelingen verder op nadat hy zes of, als anderen willen , ze
naer Schirvan, een provincie van Perſie ven jaren geregeert hadt.
5. Shah Abbas, zoon van Chodaban
heel met alle de zynen geſlagen van de in dah een ſtaetkundigh Vorſt, ſtorf in den
woners, die geen goedt oogh op hem jare 1629, oud geworden zynde 63 jaren,
hadden. Men wil dat Haidar zyn zoon nadat hy geregeert had 45 jaren.
ook eene dogter van Haſan of Azenbek,
6. Sam Myrza , zoon van Seff Myrza,
genaemt Alemcha, getrout, en met eeni dien zyn vader Abbas, omdat hy van het

aen de Kaſpiſche zee: maer wert daerge

ge troepen, die hy van zynen ſchoonva volk bemint was, vermoorden liet. Toen
der ontfangen , of, naer het gevoelen nu Sam Mirza koningh wiert, noemde
van anderen, zelf verzamelt hadt, geheel hy zich , uit bevel zyns grootvaders Shah
Hh h
Sefi
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sef. Hy florf in den jare 1642 , heb-ide tegenwoordige Koningh van Perfie,
die na zyns vaders doot in den jare 1694
7. shah Abbas de II. zoon van Shah | het gebiet aenvaerd heeft.
Sef regeerde 24 jaren, en ſtorf in den ja-| . Hier mede zal ik het verhael der Ko
re. IG66.
ningen van Perſie beſluiten, niet twyffe
bende geregeert 12 jaren.

8. Shah Selim, zoon van Abbas den II, lende of de lezer zal myne beloften voor

ftorf in den jare 1694 op den negenden nagekomen houden , en zyn genoegen
van Oogſtmaent, nadat hy 28 jaren ge hier ontrent vinden. Nu is het tydt dat
regeert hadt. Hem volgde in het ge- wy met onze Reisbeſchryvinge voort
biedt zyn zoon

gaen, en onzen verderen togt tot onze

9. Shah Selim de II, of Soliman Huſſain, |aenkomſt in het vaderlant vervolgen.

LXX.

H o o f T S T U K.

Uitgraving eener rivier. Toereding tot vertrek uit Perſie.
Vertrek van Spahan. Komſt tot Kasjan, Cohm, en Sau
wa.

Ontmoeting van den Franſchen Gezant.

der ſtadt Kasbin. Sultanie.

Beſchryving

Komſt tot Zim-gan en Ar

devil.
N deze dagen zag men een begin van des Gouverneurs waren. Dit baerde
den arbeit aen het uitgraven der rivier verſcheide aenmerkingen en overwegin
ner rivier. -R Zenderoeby de brug Alla Werdie-Chan, gen by alle menſchen, verlangende te
waer aen wel vyf of zes hondert menſchen weten hoe dit werk eindelyk zou afloo
werkten. Hier toe was een getal geſchikt pen. Maar wy zullen hier van daer na
van zeventigh duizent mannen,waer toe de breeder ſpreken.
Armeniers van Julfa op hunne eige koſten | Ondertuſſchen vaſtgeſtelt hebbende te Toeree
6ooo moſten leveren. Dit geſchiedde om vertrekken
ik alles
reize"##
gercedt, enmaekte
nam afſcheit
vantot
dendeEngelvertrek.
Uitgra-

ving ee-

het water des te beter zynen doorloop te

doen hebben, daer anders, gelyk voor ſchen Agent en verdere vrienden, zoo
heen gezegt is, by wylen groote ſchade die in de ſtadt, als die te Julfa waren.
door de afſpoeling veroirzaekt wort. Maer Ik gaf een pakket met brieven over, om
hoe zy 't maken, de kanten, die ze met te verzenden naer Batavie en Gamron, en
aerde of ſlyk ophoogen, worden door de begaf my in de woninge van ons Opper
kracht van het hooge water lichtelykwe hooft, waer in ik tot den volgenden dag
der afgeſpoelt, dewyl al deze arbeit ge bleef, nemende des middags myn afſcheit
ſchiet zonder eenige inheijing van palen, van dezen Heer, wiens Secunde , Diſ
penſier, en Aſſiſtent my uitgeleide deden
of andere hulpmiddelen.
Op den 2y der maent February quam buiten de ſtadt, hebbende by zich zeven
hier tydingh met brieven uit Taurus, dat voetloopers. Wy quamen ontrent den
de gemelde Gezant Michel van Conſtan avont binnen de karwanſera, gelegen te
tinopolen daer was aengekomen, gelyk gen over den voorgemclden Koninglyken
ook de voornoemde byzit van Fabre, zyn tuin, genaemt Koegonna. Wy deden
de Michel voor eenige weken van daer ons avontmael by fakkellicht, dewyl de
naer dit Hof vertrokken met laſt om haer duiſternis begon te vallen, met de koude
van Erivan weder te rug over Aleppo ſpyzen, die wy met ons genomen hadden.
naer Vrankryk te zenden. Maer zy zyn Na den leſten dronk van afſcheit reden
aenkomſt verſtaen hebbende had zich deze vrienden weder heen, en ik leide
verder op wegh begeven, en was, als my te ruſt, zeer onluſtig geworden door

gezegt is, te Taurus aengekomen, van zware verkoutheit, den vorigen dagh ge
waer hy herwaert aen gereift was. Het kregen. Twee Armeniers, quamen des
gemelde wyf, in beſcherming genomen anderen daegstegens den avont by my:
van den Gouverneur der placts , begaf met welker eenen ik beſloten hadt de

zich op den zelven wegh , zynde van reis naer het Vaderlant te doen. Want
hem begiftigt voor onderhout met dertig hy was daer nogh eens geweeft, en ver
AMamoedjes, bedragende ontrent twee du ftont eenigermaten de Nederduitfche
katen, des daegs. Men zeide dat er nog fpraek.
een overgebleve François by haer was,
Wy zetten onze reize voort des mor- Vertrek
Spa.
ncvensontrent 30 perſonen, die in dienſt gens ten negen uren op den tweeden dag:
an
V21]
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van Maert, vindende in deze vlakten
veele waterloopingen, daer wy door mid
del van kleene bruggen over reden. Wy
hadden het gezicht over veele plaetſen en
tuinen, en beſpeurden veel waters over
het lant. Ten drie uren na den middag
quamen wy binnen de karwanſera tot het
dorp Riek, na het afleggen van vyf my
len. De harde wint bragt veel koude by,
zynde vele bergen met ſneeu bedekt, die
op de bergen ontrent Spahan meeſt ge
ſmolten was. Ons gezelſchap beſtont in
twaelf mannen te paerde. Hier by wa
ren agt laſtbeeſten, op welker eenige de
knechts by het goedt zaten. Drie paer
den had ik voor my, de overige waren
voor de twee Armeniers, zynde drie of
vier voetloopers by de beeſten: # UWCC
andere Armeniers met weinigh Koop
manſchap , eenen Georgiaen, en den
meeſter der laſtbeeſten, mede Armeniers

als de voetloopers. Wy hadden beſloten
geſtadighby dagh, en niet by nacht, te
reizen, niet alleen tot meerder zeker
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ſchietgeweer, lanſen, ſchilden, bogen,
en pylen. Zy togen op naer den Ko
ningh, nemende ondertuſſchen hun ver
maek met het ſchieten met den boogh,
en het loopen der paerden, ſtonden by
wylen ook ſtil. Waerom wy een wyle
tydts by elkander bleven. Kort voor den
middagh ſterkten wy ons hart met ſpy
zen, en wachtten onze laſtbeeſten af.
Ten twee uren quamen we te Kasjan,

gelegen zes mylen van onze laetſte ruſt
plaets. Hier de Baſaers doorwandelen
de kocht ik verſcheide ſtukjes zyde ſtof
fen, die , gelyk ik boven gemelt heb,
hier zeer fraei en met uitnemende koleu

ren gemaekt worden.
Vaſten
Den zevenden der maent nam de groo des
Ar
te Vaſten der Armeniers eenen aanvang, meniers.
in welken tydt, beſtaende in negenen
veertigh dagen, aen deze menſchen niet
geoorloft is eenigh vleeſch, viſch, bo
ter, eiers, of melk te eten, al zynze ook
op de reize. Het welk hun van hunnen
Patriarch hoogh aenbevolen zynde, zy
ook ſtiptelyk onderhouden, etende niet
anders dan broot, rys, olie, groente en
vruchten: een ſlechte hartſterking zeker
voor reizigers, die gewoon zyn ruimer

heit, maer ook om de koude des nagts
te myden. Wy begaven ons des mor
gens ten zeven uren weder op wegh, en
kregen ten twee uren na den middag het
einde dezer vlakte, daer twee karwanſe te leven. Wyn echter, dat nogh iet is,
raes zyn. Toen raekten wy in 't geberg mogen ze drinken.
te, daer wy om de beſlotenheit des zelfs
Des anderen daegs trokken wy door de
weinigh van ons konden zien. Voor den zelve vlakte, waer in men aen beide de

ondergang der zon quamen wy binnen de zyden veele plaetſen ziet. Dezen voor
karwanſera Sardahan, hebbende agt uren middagh quamen de voornoemde Geor

afgelegt. Hier moſten agt ſtuivers aen
tol voor yder laſtbeeſt betaelt worden.
Des morgens zaten wy weder op, en het
gebergte door zynde raekten in 't begin

gianen weder by ons ontrent het dorp
Sieſten, nemende uit onzen voorraedt ee

nige hartſterkinge. Hier hadden wy het

hoogh gebergte meeſt agter ons. Ten
der vlakte nevens des Konings tuin, ge vier uren hadden wy zes mylen afgedaen,
naemt Garf-tasjabaet. Hier zagen wy begevende ons toen in de # Ab
verſcheide dorpen en tuinen, ook een an bt-ſiſterien. De andere reizigers begaven
dere groote vlakte tuſſchen de wederzyds zich ook onder dak: want hier zyn ver
leggende bergen, die men ter rechter ſcheide karwanſeraes. Des morgens ver
hant laet. Wy vonden het meeſte water volgden wy onzen wegh met het gemel
op de wegen met ys bezet. Vervolgens de gezelſchap voor een groot gedeelte,
over gebergte trekkende quamen wy ten ontmoetende verſcheide karavanen. Vyf
twee uren na den middagh binnen de kar mylen voortgeraekt traden wy ten een
wanſera aen het dorp Garf, na het afleg uur na den middagh in de karwanſera
gen van vyf mylen. Deze karwanſera aen het dorp Gaſum-aba. Den volgen
vonden wy vry ſlecht. Ten vier uren den dagh door dezelve vlakte rydende ,
na middernacht gingen wy in de voor hadden wy het gezicht van verſcheide

noemde groote vlakte, die zeer fraci is,
voort: tot dat wy ten drie uren na den
middagh bleven in de karwanſera aen het
dorp Boes-abaet,agt mylen gevordert zyn

plaetsjes, vindende de bouluiden bezigh
met het beploegen van het lant, gaen

de voor elken ploegh twee oſſen. Een
uur na den middag leiden wy ons ne
de. Wy waren meeſt N. Weſt aenge der in de karwanſera aen de ſtadt Cohm,
gaen, zonder eenige Luſtplaets of wo vier mylen van onze leſte ruſtplaets.
ninge te vernemen. De wegh echter is Met den dagh trokken wy door dezelve
zeer goedt. Dit dorp doet zich tamelyk vlakte, die hier meeſt woeſt en onbewoont
groots op. Wy ſcheidden van hier den is. Een uur na den middagh quamenwe
volgenden dagh, en reden door dezelve ontrent eenige vervalle karwanſeraes en
vlakte. Dezen morgen reden ons twee andere gebouwen. Nog een uur voort
Mahometaenſche Georgianen voorby , getogen bleven wy in de karwanſera
hebbende een gevolgh van dertien of veer Sjaſſalaba, hebbende zes mylen gewon
tien perſonen by zich, alle voorzien van nen. Voor het ryzen der zon ſpoeiden
-
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wy voort door de zelve vlakte, en reden wel ik twee kiſtjes te Spahan met katoen
over een brug leggende over eenen wa en wasdoek zorgvuldigh had laten over
terloop, die door het lant vloeit. Toen trekken, en daerenboven in eenen dik
trokken wy nogh door verſcheide water ken zak naejen en inpakken. Nu had

loopingen, in welker eene door onvoor den wy nogh verſcheide andere waterloo
zichtigheit van 't volk twee laſtbeeſten pingen door te trekken, hebbende on
vielen, waer van een het myne was. Men dertuſſchen het gezicht van eenige plaets
kreeg ze egter daer weder uit, zonder jes en opgeſtelde zwarte tenten. Ten
dat ze heel nat waren. Een uur voor den

drie uren na den middagh hadden wy zes Aenkomſt

middagh reden wy door een ſterk ſtroo mylen afgelegt, en quamen te Sauwa. “ Sauva.
mende rivier, waer in de paerden tot den Deze plaets is tamelyk groot, en gelykt
buik door 't water gingen, dogh raekten beter een ſtadt dan een dorp, leggende
alle gelukkigh over, uitgezeit een der ten deele omringt van eenen aerden muur.
Armenifche dienaers, die van zyn paert, Zy heeft verſcheide torens, en een fraeie

voor een gedeelte met goet beladen, af groote Mad-Zjid ofte Kerk, overdekt
tuimelde, toen hy de rivier byna door met een blaeuw verglaeſde koepel. Bui
waedhad. Wy verheugden ons, dat ten vint men ook een tamelyk fraeie be
wy dezen zwaren doortogt zoo wel had graefplaets. . Daer is ook veel geboomte

den afgelegt. Want onze paerden wa even als een boſch, waer aen wy nu om
ren ſlecht, en daerom in gevaer van val 't faizoen geen aengenaemheit zien kon
len, zoodat ik zelf myn laſtbeeſt by den den. Ik bragt aenkomende van de Zuit- Deſtadt
toom leidde, vreezende dat myn goedt, gelyk
zyde een
van op
het papier, .
hiergezicht
nevens daer
vertoont
wort.
CIlt,

zoo het omviel, nat mogt worden, hoe
SAU WA .
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Voor dezen is het een brave ſtadt geweeſt,
Uit den Tolmeefter, die onlangs by
dognuiszy geheel vervallen, hoedanig het den Koningh was geweeſt, verſtonden
met veel ſteden in Perſie geſtelt is. Ver wy dat de byzit van den Gezant Fabre,
fcheide karwanferaes zyner, tamelyk be waer van wy nu al meer dan eens geſpro
quaem om menſchen en beeſten te her ken hebben, daer aengekomen, en Ma
bergen. Hier wort ook tol voor de goe hometaenſch geworden was. Hy had
deren betaelt, te weten ontrent twaelf haer zelf gezien, en wiſt te zeggen dat
ſtuivers voor elk laſtbeeſt.

zy een litteken by haer een oog had. Hy
voeg
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voegde hier by dat de ſpraek ging, dat volgenden dagh begaven wy ons weder in
ze van den Koning van Vrankryk tot een dezelve vlakte, waer in veele dorpen en

geſchenk aen den Koning van Perſie ge tuinen leggen. Dezen nagt was er veel
zonden was.
regen gevallen, zoodat de wegen vol wa
Geor

gaens
Chriſten

berooft.

Hier verſtonden wy dat de wegen zeer ter lagen. Wy moſten ook verſcheide
onveilig waren, en zelf binnen onze kar kleene rivieren doortrekken, hebbende
wanſera een Georgiaens Chriſten was, het hoogh gebergte met ſneeubedekt voor

dien op den wegh vyf mylen van hierdoor ons. Ten elf uren waren we drie mylen
de rovers al zyn goedt was afgenomen, voortgetogen, en quamen in de karwan

Het waren, zeide hy, tien of twaelf ſera aen het dorp Abbeſabath. Met den
mannen te paert, en twee te voet, alle dagh trokken wy nog door de zelve vlak
met ſchietgeweer verzien. Hy hadde zy te met harden wint en koude, zoo dat 'er
ne karavane laten voorttrekken, en zich veel ys in 't water was. De dorpen en
te ſlapen gelegt, hebbende ontrent ze tuinen in deze valleien met de rondom

ventigh gulden aen gelt by zich gehadt. leggende hooge ſneeubergen geven geen
Ik en de twee Armeniers geraekt van me onaengenaem gezicht aen het oogh, by
dedogen gaven hem zoo veel, dat hy de zonder in goet weder. Ten elf uren door
reis verder naer Kasjan konde voortzet waedden wy een breede ſterk loopende ri
ten. Wy namen hier twee perſonen te vier, daer de paerden tot den buik in 't
paerde met eenen brief van den Bevelheb water doorgingen. Wy raekten geluk
ber, dewyl hier geen ſoldaten waren, op kig over, en reden voorts door veel wa

dat wy in het naeſt gelegen dorp vyf of ter, dat op het lant lagh , ook over ver
zes perſonen mogten hebben met ſchiet ſcheideſteene bruggen, en eenen langen
geweer gewapent tot onze veilige hoede. ſteenen ſtraetwegh. Wy ontmoetten ee
Wy bleven hier, om de beeſten te doen nige Karavanen met Kamelen, en reden
uitruſten, tot den veertienden der maent, kort aen den middagh weder door een
wanneer wy met het begin van den dage groote rivier, vallende een der Armeni
raet voortgingen. . Ten tien uren kregen ſche knegten met zyn laſtbeeſt om verre.
wy het einde der vlakte en het begin van Dogh hy wert haeſtigh geholpen. Hier
't gebergte, het welk in een uur overge waren wy dicht by een groote karwanſe
reden zynde quamen wy in een andere ra, en reden vervolgens voor een groot
vlakte, en ten twee uren na den middagh gedeelte over eenen ſteenen ſtraetwegh,
aen de plaets Gangh genaemt, beſtaende waer nevens aen beide de zyden een wa
in eenige tuinen en karwanſeraes. De twee terloop vloeide, ſtaende het meeſte lant
mannen, die wy met ons genomen had onder water, behalven nader aen de ſtadt
den, waren op ons bevel voor uitgegaen, Kasbin, daer het hooger en drooger is.
die op ons aennaderen vyf perſonen, met Wy hadden dezen dagh eenen wegh van
roers en ſabels gewapent, met zich brag agt groote uren af te doen, en de Zon
ten. Met dit gevolg trokken wy zonder was al drie uren onder geweeſt, toen wy
vertoeven voort, komende hier ook by hem afgelegt hadden: zoodat ons hetlicht
ons een karavane met Kamelen. Ten der mane, die toen helder ſcheen, wel
vyf uren leiden wy het neder binnen de te paſſe quam. Aen de ſtadt gekomen

karwanſera Goskaroe, agt mylen van de zynde reden wy nogh wel een half uur
plaets daer wy laetſt van afgetrokken wa door dezelve, eer wy binnen de karwan
ren. Des anderen daegs ten zes uren ſera geraekten, zoo dat wy veertien uren
trokken wy weder voort, en quamen ten over deze dagreis bezigh geweeſt wa
tien uren in 't gebergte, daer wy veel wa TCn.
ter vonden van de ſneeu, die ten deele
Des morgens quam my de tolk van
geſmolten was. Op den middagh waren den meergemelden Gezant den Heer Mi- Komſt te
wy de gevaerlykſte plaetſen, daer de roo chel verwellekomen, dewyl het gerucht Kasbin.
vers zich onthouden, doorgeraekt. Hier zich verſpreit had dat een Frank of Euro
op gaven wy het krygsvolk, dat wy met peer in deze ſtadt, daer zich de Gezant

ons genomen hadden, afſcheit. Twee eenige weken hadt opgehouden, geko
uren na den middagh reden wy voorby de
karwanſera Hoskaroet, een groot gebou,
waer in de roovers zich by wylen ont
houden, en zoo'er weinigh menſchen in

men was. Ik gingh hem na den middag
begroeten, om den plicht van beleeftheit

te voldoen. Hy ontfing my zeer minne
lyk, als zynde een man van groote be

zyn, die overvallen. Ik reed er alleen leeftheit. Hy was nogh jongh van ja
gins en weder in, en vont het huis wilt ren, en echter van zynen Koningh aen
en woeſt, en vol vertrekken, die ten vier andere hoven gebruikt geweeſt, en
deele vervallen waren.

Ten vier uren

hadden oorlog in Polen bygewoont. Wy.
quamen wy met eenen zeer harden wint bleven een wyle tydts met groot genoe
binnen een kleene karwanſera tot het dorp gen by elkander. . Hy ontdekte my het

Alla-ſangh, dat in veele tuinen beſtaet, misnoegen dat hy hadt van in dit Ryk te
zynde nu zes mylen voortgetogen. Den l zyn, daer hy Zoo ſlegt onthaelt wiert ,
3
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wordende voorgegeven dat hy niet als een in wy geherbergt waren, ſtondenin'tmid
Gezant van den Koning zynen meeſter den vier zenaerboomen by eenloopentka
aen dit Hof gezonden was. Integendeel nael. Hier onthouden zich de Armeniers,
toonde hy dat hy de eerſte was, die door hebbende boven op den eenen hock hun
de kroon van Vrankryk in dit Ryk ge kapelletje om dienſt te doen, dat byzon
zonden was. Hier van, zeide hy, moften der kleen is : zoodat men het van buiten
zyne brieven en aenzienlyke geſchenken, eer voor een Duiven- of Hoenderhok zou
bewys genoeg zyn, als zynde klare bly aenzien, dan voor eene Kerk. Hier in
ken van de waerdigheit, waer mede hy komen ook hunne vrouwen van buiten
Men vint'er ook
vereert was. Met een vertoonde hy my over de karwanſera.
de brieven en geſchenken, en daer by een cenige arme Jooden. Ontrent den avont

brief van het boven genoemde wyf bin |hoorden wy de fpcclluiden op de Nagroe
nen Parys aen Fabre geſchreven : waer in choue, of het Trommelhuis, die een luftigh
zy verzoekt met hem de reize te mogen geluit verwekten.

doen, om zyn linnen te waſſchen, en op Op den 22 der maent trokken wy des
andere nootlykheden te paſſen. Zy had morgens weder voort, en vonden in de
op deze reize zich zeer ſchandelyk gedra ze vlakte veele dorpen. Kort aenden mid
gen. Evenwel was zyten hove by den dagh quamen wy in 't gebergte, en ten
Koningh gebragt. Want men had haer drie uren aen het dorp Kriskan, daer wy
aen hem niet willen overgeven, die laſt bleven, nadat wy vyf uren gereift had
had om haer geboeit naer Vrankryk te den. Des anderen daegs gingen wy we
rug te zenden, of naer eiſch der zaken der voort, trekkende door veel water,
zelf te ſtraffen.

Dus was het hier met

dewyl de ſneeu nu meeſt geſmolten was.

hem geſtelt, en men wilde hem niet toe Wy beſpeurden verſcheide dorpen in de
laten zich naer den Koning te begeven. vlakte. Ten drie uren ſloegen we ons ne
Hy nam evenwel een opzet van in weer der binnen een ſlegte karwanſera in het
wil van hun, die 't hem beletten wilden, dorp Corondara, gelegen zes mylen van de
derwaert te gaen, en vcrtrok vervolgcns placts, dacr wy geruſt hadden. Desan

by nacht in ſtilte van hier, latende alleen deren daegs zaten wy vroegh weder op,
twee of drie perſonen van zyn gezin in en zagen het meeſte lant beploegt. Wy

De ſpraek ging dat hem ontmoetten verſcheide karavanen. Ten
twintigh mannen te paert nagezonden wa vier uren trokken wy voorby de ſtadt
ren, om hem hier te doen blyven. Maer Sultanie, een goet uur van ons afgelegen,
hy deswegen niet bekommert had een ge komende een uur daerna in de karwanſera
volg van ontrent tagtentig menfchen by Kara-boelag, gelegen agt mylen van onze
zich , en wel zoo veel geweer, dat hy laetſte ruſtplaets. In deze vlakte vingh
een gelyk getal daer mede kon wapenen. myn jagthont een zeker diertje, dat hy
Wy vonden ons gedwongen drie dagen nogh levende aenbragt. Ik ſteegh van het
hier te blyven, omdat onze paerden te paert , nam het hem af, en met my.
ſlecht waren tot het doen van de verdere Kort hier aen bragt hy 'er my nogh een.
reize. Wy verkogten'er dan eenige, en Op de ruſtplaets gekomen nam ik het in
gewant daer uit, en zette ze den volgen
namen andere in de placts.
Wat deze ſtadt aengact, zy is gelegen den dagh op om ze te bewaren. Zy ſchy
in het Noorderdeel des lantſchapsAyrack, nen een ſoort te zyn van lantratten. Men
ten N. Weſten der ſtadt Spahan, in de vertelde my dat ze het lyf hielden by aer
vlakte, wel een uur van het gebergtcten de , en graen, als het gezaeit wort. In
zyn herbergh.

Gelegen
heit der
ſtadt.

Noorden af. Zy is zeer groot, vol tui deze lantſtreek zynze bekent onder den
nen, ook Zenaer- en andere boomen. Het nacm van Zits-jan. Zy zyn zoo groot als
voornaemſte is hier de jumma AMat-zjit, een Wezel of Inkhoorn, maer korter van
of Zondagkerk, die met een fraei blaeu haer en ſtaert. Van gedaente en koleur

verglaesde groote koepel overdekt is, heb zwcemen ze naer een jong Konyn. Maer
bende twee zulke torens. Zy heeft een de kop is korter. . De twee onderfte tan
groot voorpoortael even als wy de kerken den zyn wel de helft langer dan de bo
van Spahan verbeelt hebben. Behalven venfte. Aende voorfte pooten, die wat
deze zyn 'er nogh twee of drie andere van korter dan de agterſte zyn, hebben ze vier
aenzien, de overige zyn maer gemeen. klaeutjes, met een kleener, en aen de
Voorts is er een groot koningshuis. De agterfte vyf, hebbende degelykenife van
Chjaer-baeg is kleen, en wederzyts met een hant cens aeps. Dewyl ik deze die
zenaerboomen en andere bezet. De Mey ren noit gezien had, tekende ik ze af,

doen of het marktvelt is tamelyk groot, gelyk gy hier nevens ziet.
dogh niet aenzienlyk. Hier wort alles te Des anderen daegs ten drie uren na den Komſt te

koop gebragt. De winkelplaetſen zyn zeer middagh quamen wy binnen de fladt Zim-Zingan.
De meeſte huizen vallen ook gan y gaer wy de karwanfera zoo flordigh
ſlecht, en zyn al veel vervallen, gelyk en vuil vonden, dat wy aen het ander ein
de karwanſeraes. In de karwanſera, waer, de der ſtadt ons in cene ſtalling begaven,
gering.

die

R

E

I

Z

E

N.

43 I

º

die aen elk einde een verheve plaets hadt. | hokken kropen, die zy nogh naeulyx
Hier beholpen wy ons in twee partyen, voor gelt konden bekomen.
en bleven er den volgenden dagh om het
Des anderen daegs togen wy weder
koude weder dat hagel en harden wint ver voort , en quamen ten tien uren in 't ge
oirzaekte. Deze plaets is ſlegt, en niets bergte, geftadigh opwaert gaende. Wy
aenmerkelyx is er in

Den volgenden ontmoetten verſcheidediepten tuſſchen het

dagh begaven wy ons vroegh weder op gebergte, daer het water zynenloop heeft,
wegh door heuvelagtige vlakten, leggen ziende nu en dan een plaetsje zich opdoen.
de het gebergte wederzyts verder van ons Ten drie uren namen wy ons verblyf in
af. Wy gingen veel door water, ook het dorp Serg-Abeth, zynde vier mylen Het dorp
door eenen ſterk loopenden vloet , tot gevordert. Deze plaets was al zoo ſlecht
tweemael toe, vallende de laetſte maeleen als de vorige, dat ons qualyk quam , de

paert met Koffiboonen geladen om verre. wyl wy meeft ten Noorden aengegaen
Op de ruſtplaets ſtortte men, dewyl het waren met harden wint en groote koude.

ſchoon weder was, de boonen uit, en Wy kregen evenwel nogh een tamelyk

droogdeze.

Op den middagh namen we goede verblyfplaets in een byzonder huis,

ons verblyf in het dorp Muhul, ontrent daerwe tot den volgenden dagh bleyen.
vier mylen voortgekomen zynde. Des | Toen gingen wy voort met den zelven
avonts begon het 2 of 3 uren langh hart harden wint, en regen daer onder. Na
te regenen, en te waejen, dat des nachts het trekken door eenige dorpjes namen

bleef duren, dat groote koude verwekte, wy ons verblyf in een ſlechte karwanſera
en ons in het huis hielt, daerwe ons had-|aen het dorp Agkant, hebbende maer vier

den nedergeſlagen. Hoewel ik van het mylen gevordert, dewyl wy meeſt zach
hooft tot de voeten in het bontſtak, had ten gront, en op veele plaetſen waterge
ik evenwel werx

genoegh om my met hadt hadden, ook hooge bergen overge

twee dubbele dekens warm te houden. Ik | reden waren.

Des avonts voelde ik eeni

deet daerenboven te vooren een groot vier ge koorts, veroirzaekt door de koude en
aenicken» terwyl anderen in kleene

den regen.

Ik nam heeten wyn met

;
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ker en kruit , en begaf my ter ruſte, dat de dat de tol al betaelt was. Zy zeiden
ik ook den volgenden dagh hervatte, de dat ze nergens van wiſten , en dat de tol

wyl wy hier, om de paerden te doen aen hun moſt betaelt worden, zoo dat de
ruſten, tot den laetſten der maent bleven. Armeniers, wilden ze ontſlagen zyn, nogh
Toen trokken wy weder voort in den zel agt of tien mamoedjes aen hun geven

ven wint over hoogh gebergte , en door moſten. Van deze moejelykheit verloſt
veel water.
Na den middagh ten twee reden we nevens een kleen lak of ſtilſtaen
uren quamen wy in 't hoogh gebergte van de water, zynde hier ſchoon lant en meeſt

Taurus, by de inwoners Caſeluſan ge beploegt, ook bezet met gras, wilde
naemt. Hier van is boven geſproken, en
, en menigte van witte bloemen,
het gezigt der brug nevens de rivier Kurp ie elk zes lange ſmalle blaetjes hadden,

†:

vertoont. Wy trokken over deze brugh,
en nogh een groote ſtreek verder door een
ander vlietend water , Kurpu-koebaey ge
naemt.
Vervolgens wat hooger in het

waer van 'er zommige drie aen een waren,
dogh zonder reuk. Ook veel kleene blaeu

we Hyacinthen. Dit gaf eenaengename
vertooming, dewyl men daer weinigh van
gebergte gekomen zynde leiden wy het verneemt in deze dorre landen. Ten vyf
ten vyf uren na middagh daer neder, nu | uren quamen wy in eenc kleene karwan
weder vier mylen genadert zynde. Hier ſera in het dorp Koere-ten, zes mylen ge
gebruikte ik voor de eerſte mael ſedert legen van de gemelde ruftplacts. Hier
twee dagen wat ſpyze.
vond ik my weder zeer onpaſſelyk. De
Op den eerſten dagh van April trokken | Armeniers begaven zich des morgens naer
wy den anderen bergh op, daer wy veel de ſtadt : maerikruſttemeteenigeknech
graven vonden der verſtorvenen van de by ten by myn goedt wat uit, en bleef tot
dorpen tuſſchen de bergen leggen den volgenden dagh. Toen trokken wy
e , en daerom onzichtbaer. Hier on mede van daer, en quamen ten drie uren
trent vint men eenige ſtukken beploegt na den middagh binnen de ſtadt Ardevil, Komſt te
lant. Wy waren gedwongen hier eenige nadat wy vyf mylen hadden afgelegt. In Ardevil.
uren te blyven , dewyl de gelade beeſten dezennagt ſtorf de Georgiaen, die met ons
niet verder voort konden, zynde dezen van Spahan gereiſt was. Men bevont
morgen alcen der zelve op den wegh ge toen buiten yders vermoeden dat hy Ma

§§

bleven, omdat het, ſchoon ledigh, niet hometaenfch en befheden was. Twee der

voort te krygen was. Verſcheide reizi Armeniers ziekelyk zynde werden beter.
.rave karavanc, die wclvan In de volgende dagen ging het treuren *:
geweer verzien was, ontmoetten wy hier. over Hufein weder aen, waer van wy fiú:
Nu waren wy vier mylen voortgeraekt, voordezen geſproken hebben. Nu was
en bleven een uur na den middagh in het het weder geweldigh ongeſtadigh, win
dorp Paggesjiek. Het volk met de laſt digh , kout, en fömtyts regenende , en
beeſten had zich in het gebergte nederge op den negenden der maent viel'er zulk
gers, en

er

ſlagen, kunnende door vermoeitheit niet
verder voortkomen. Den volgenden dagh
quamen zy 't gebergte af voor by ons,
zynde des nagts nogh een hunner paerden

geſtorven.

een meenigte van ſneeu, dat de ſtraten en

huizen in korten tydt daer heel van bedekt
waren. Des ſtookte ik gedurigh vier in
myn vertrek, te meer dewyl ik nogh on

Ontrent den middagh zaten paffelyk was.

Wy waren genootzaekt

wy mede weder op in ſchoon weder, ge hier te vertoeven, om ons te voegen by

lyk den vorigen dagh. Ten twee uren een groote karavane, die voor ons van
quamen wy aen het dorp Ries, daer zy Spahan afgereiſt, en nu hier aengekomen
zich nevens de huizen nedergelegt had was : om des te zekerder door het Mo
den.

Wy bleven daer ook tot den vol ganſe lant, daer het om de rovers heel

genden dagh, wanneer wy weder voort onveiligh is, te kunnen reizen. Veele
reiſden over op- en nedergaende bergen, Armeniers trokken van hier naer de ſtadt
en diepe klooven, daer het water door Gilan, om van daer de Kaſpiſche zee over
vloeit. Voor den middagh hadden wy te ſteken naer Aſtrakan. Een van hun
drie of vier dorpjes in het gezicht. Uit gaf ik gelt om voor my daer ter plaetſe
een derzelve quamen eenige luiden te voet eenige itukjes zyde toffen te koopen, die

op den wegh, die ons den tol afvorder daer zeer fraei gemaekt worden. Dieſtadt
den, waer mede wy veel haſpeling had wort van hier gerekent ontrent zes dag
den. Evenwel moſtmen hen met eenige reizen te leggen. In deze ſtadt Ardevil
Mamoedjes te vrede ſtellen. Kort daer wort maer een ſlegter ſoort gemaekt van
aen quamen er drie of vier anderen te paer half zyde en half katoen, maer vry goet

ge, gewapent met lanfen, die het zelvenaer den prys , dien men 'er' voor
begeerden, niet tegenſtaendemen hun zei-| geeft.
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Vertrek van Ardevil. Onbillykheit der Tollenaren. Ongeluk
kigh geval van eenen Perſiaen. De rivieren Kur en Aras.
Komſt tot Samacht.
lantſtreek.
Vertrek
van Arde

vil.

Moetwil der Perſianen.

Vruchtbare

Y vertrokken van hier op den volk van alle de hier leggende dorpen is Neſt van
bekent voor groote dieven: waerom wy Dieven,
wacht hielden. Den
dorp Mieraſiraef, daer wy in de des nagts
woning des meeſters der Karavane won volgenden dagh reden wy door de ſterk
der wel geherbergt werden. Den vol loopende rivier Balharoe, en een groote
zeventienden der maent naer het

#

genden dagh, hoewel het weder niet be
ter was, en nogh al geſtadigh ſneeu viel,
trokken wy twee mylen verder tot aen
het dorp Sabbad-daer. Hier vonden wy
een groote Karavane op den wegh, die
ſlikkerigh en vol water was. De huis
veſtingh was hier byzonder ſlecht, de
wyl de rook van het vier zynen weg nam
door de deur, en wy door de meenigvul
dige ſneeu genootzaekt waren binnen te

ſtreek langs de zelve. Toen moſten
wy'er ten tweeden maele door, daer ze

evenwel veel ſmaller was. Wy lieten ze
toen ter regter zyde leggen. Hier von

den wy in 't rond meenigte van tenten en
vee. Ook had zich een karavane van Sa
machinaer Spahan willende hier neder
waer by wy ons voegden, na
at wy nu twee mylen voortgeraekt wa

#
ren.

Wy lieten de beeſten hier in het

blyven. Maer op den negentienden zaten velt loopen om gras te eten, daer dit
wy weder op, en reden over een groote lant geheel mede bezet is, dat luſtigh
ſteene brug, leggende over de rivier Ka om te zien was, dewyl het in de ſtreken
raſſe, die eenen ſterken loop heeft. Hier van Perſie niet veel voorkomt. Men

quamen de Tollenaers alle de laſtbeeſten zagh het alom bezet met kleene geele,
tellen, moetende voor yder vier mamoed witte, en paerſe bloemtjes. Den vol
jes betaelt worden, en voor elk paert, dat genden dagh zynde zondagh hielden de
bereden wort , een. Ik had reeds voor Armeniers hier hun Paeſchfeeſt met een
het uitryden aen de poort der ſtadt drie ſchoon jong lam, daer toe met voordagt
mamoedjes voor het myne betaelt, en gekogt. Den volgenden dag gingen wy
binnen de karwanſera twee voor myn weder op wegh, en de karavane vertrok
goedt. Men berichtte my dat het gelt, ook voort naer Spahan in gewenſcht we
dat aen deze brug betaelt wort, hun niet der. Wy reden geſtadigh door de groe
toe komt, maer dat ze den luiden zoo ne vallei, maer vonden ſlecht water,
veel als ze krygen kunnen afperſſen. Wy toen wy drie mylen verder waren.
trokken nogh voorby eenige plaetsjes, en
Den volgenden dagh had een der Per- ongeval
leiden ons toen neder in het velt
het ſiaenſche Koopluiden het ongeluk van met van een
dorp Koroet-Sjaey, drie mylen
zyn paert te vallen, waer door de ribben ACnIC
zynde. Des morgens voor den dagh gin in zyn lyf gebroken werden. Hy was Koop
gen wy in ſneeu en duiſter weder voort, aenſtonts buiten verſtant en ſpraek. Een man,
en bleven na drie mylen reizens in het velt. van 't gezelſchap nam hem in de armen
Des anderen daegs trokken wy in beter op zyn paert, om hem te voeren tot de
weder over heuvelagtigh gebergte, en naeſte ruſtplaets, waer mede nogh twee
bleven na drie uren weder in 't velt by het uren heen liepen, wanneer we drie my
dorp Barſand, vier mylen van de laetſte len gevordert waren, zonder dat we dien

#
#

-

ruſtplaets af. Deze lantſtreek hoort niet dagh menſchen of beeſten zagen, of ee
onder Ardevil, nochte onder het Mogan nige eetwaren konden bekomen. Men
ſche gebiet, maer op zich zelve. Daer zogt middlerwylen den gequetſten, zoo
om moeten hier voor elk laſtbeeſt drie veel mogelyk was, te helpen, dat in
Mamoedjes aen tol betaelt worden. On zonderheit geſchieden moſt met de mu
ze wegh was meeſt N. Ooſt aen. Den my, waer van wy hier voor geſproken
volgenden dagh reisden we om het ſlegte hebben, en waer van ik alleen maer ver
weder maer twee mylen voort, ſlaende zien was. Men gaf hem hier van zoo
ons neder by een loopend water, daer veel als noodigh was met verſche boter
ons alles te koop gebragt wert uit het by gemengt in. Maer men kon genoegh
gelegen dorp Baesje-Zaboran. Hier neemt zien dat 'er niet veel werking van komen,
het lant Mogan zynen aenvangh. Het en hy het niet langh maken zou. Hy
Iii

ſtorf
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ſtorf ook des nagts. Toen voerden ze |ken, ten zy ze begeren dat men hun met
hem weder te rugh naer Ardevil om hem ſteenen naer 't hooft werpe. Om dit ge
vaer te myden hielt ik my in huis, daer
daer te begraven.
Als wy den 27 der macnt twee mylen ik zelf naeulyx veiligh was, dewyl'er et
voortgetogen waren , bleven wy weder telyke malen met ſteenen tegen gegooit

i

in 't velt.

Het was ſchoon weder, waer wert.

Al dit quaet, zeg ik, ontſtaet uit

door wy het gezicht genoten der bergen de handeling des Stadtvoogts, die geen
van Schirwan. Des morgens vroegh gin verſtant hebbende tot het oeffenen van
gen wy weder voort, en quamen ten agt zulk een bewint niemant, die beledigt is,
uren aen de rivieren Kur en Aras. Wy recht doet, en daerom niet meer dan een
leiden ons neder ter plaetſe, daer deze kint geacht wort : daer in tegendeel de
ſtroomen zich met elkander vereenigen. laetſt overlede Gouverneur, toen ik daer

Ik vond het hier heel anders geſtelt dan door trok, met alle ontzagh gevreeſt
voor dezen.

Want te voren was deze

wiert, als zynde een man die misdadigen
plaets met hoogh riet bezet, en nu was naer hunne verdienften met de doot ftraf

alles effen en vlak. Den ganſchen dagh te. Veel doet hier ook toe, dat de krygs
bragten wy door met al het goedt over te knechten hunne ſoldye niet op den be
voeren even als voor dezen, waer toe het hoorlyken tydt ontfangen, hier door aen
fchoon weder ons zeer dienftig was. Den gezet om tot moetwilligheden uit te ſpat
29 vervolgden wy onzen wegh een goedt ten. Dit worden zelfs de Moskoviters,
ſtuk langs de rivier ten Noorden, en die hier zyn, gewaer, wordende niet ge
daer na met eenige kromte naer 't Oof handelt, zoo als behoorlyk was. Hier
ten. De lantſtreek was hier, als ik van door is wel gebeurt dat iemant van dit
de andere zyde gezegt hcb. Wy floegen volk hun voor oogen ſtelde, hoe na hun

º

ons voor den avont in het velt neder zon

de Czaer was, en #. licht hy eens in hun

der water te vinden. Des morgens den
laetſten der maent togen wy weder voort,
en vonden nu in het hooggebergte ko
mende goet water, dat onder den gront

lant zou kunnen vallen. Maer zy gaven
tot antwoort, dat zy zulx wel mogten

lyden, en geloofden beter onder de rege
ringe van dien vorſt te zullen zyn, dan
doorvloeit, zoo dat men het als uit den onder het beftier van Perfie, dewyl zy
mont der rotſe ontfangt.

Een uur voor wel afnamen dat de inwoners van Mos

den ondergangh der Zon quamen wy bin kovie en Ruſlant beter dan zy wierden
Komſt te nen Samachi. Hier begroette ik een Ruſ gehandelt. Zy wilden dan, zeiden ze,
Samachi, ſiſch heer, genaemt Bories Fedowits, dien als de Ruſſen quamen, hun geweer niet
ik voor dezen te Aſtrakan, daer hy kolo eens opnemen, maer hun zonder toeven
nel was, gekent had, en die nu in deze de ſtadt in handen geven. Ja zy baden
ſtadt lagh als Conſul zyner Czaerſe Ma Mahometh hunnen Profeet, dat dit maer

jefteit. Hy ontfing my met veel beleeft
heit, en ik had zyn gunſt van doen, de
wyl ik gaerne met hem myne reize wilde
voortzetten, dewyl hy naer Vic/awaey en

eens geſchieden mogt. My deze wanor
de hier geplcegt, en den ſtaet der flordi
ge regeringe overdenkende, dunkt zeker

dat eene kans te wagen op deze lantſtreek
voor zyne Czaerſe Majeſteit der moeite
Op zekeren avont gebeurde hier dat wel waerdigh zyn zou. Want het ge
Moedewil eenige Perſianen grooten moetwil bedre weſt is niet van de geringſte in Perſie,
eeniger ven binnen de woninge der Vaderen Je dewyl de voornaemfte inkomften aen de
Aſtrakan te reizen had.

" ſuiten, vallende in hun klooſter, om zen kant vallen, die door de rivier Aras
hen van kant te helpen. Maer 't alle ge van de andere lantſtreken afgeſcheiden is.
luk quam een der Jefuiten , die te gelyk Zeker de merkelyke inkomſten van zyde
een arts en by hen wel bekent was, t'huis. van Gilan, van katoen, van Safraen, en
Dees bragt met goede woorden zoo veel wat des meer is, zyn genoegh bekent.

te weegh, dat zy zich naer huis begaven. Wyders geeft dit lant ſchoone Wynen,
Echter quamen zy ten tweedenmale aen witte en roode, waer van de eerſte wel

zetten, dogh zonder verder vervolgh. ſterk, maer, als hy met water gemengt
Dusdanige dartelheden geſchieden hier wort, zeer goedt is. Vruchten heeft
Slappe
tucht.

nu dagelyx: waer van alleen oirzaek is men er ook van alle ſoorten, ſchoone ap-vniche

de tegenwoordige Gouverneur, een man pels, peren , , kaftanjes , en diergelyke batejant
overgegeven aen de welluſten, die zich meer. Inzonderheit is dit geweſt, daer ſtreek,
met zyne aenhangers in den drank te het zich uitſtrekt naer den kant der Geor
buiten gaet, i. verluiden dat de Ko gianen, byzonder ſchoon en vruchtbaer.

ning vryheit verleent heeft van wyn te Maer geen volk is er om het te bebou
mogen drinken. . Zoodat het gemeene wen. Overvloedt is er ook van paerden,
volk zich ook tot deze onmatigheit over en dieren, die tot de levensmiddelen be

geeft, en hier door zoo veele quade hooren, offen, ſchapen, en wilt

gevo

ſtukken aenregt, dat voor de vremdelin-gelte by meenigte. Voorts veel rys en
gen niet mogelyk is de ſtraten te gebrui-koorn, en dacrom ook ſchoon broot. Hier

by
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des bezitters.

Nu bereidde ik alles tot de verdere rei

opperbewint hebben , zyn genoegh in
ſtaet om zich in weinige jaren te verry
ken. Het zoude myns oordeels een ſchoo
ne parel aen de kroon zyner Czaerſe Ma
jeſteit zyn, en niemant beter paſſen in het

ze om met den Conſul, die my myn ver
zoek toegeſtaen had, te vertrekken. My
ne brieven, die ik naer Spahan te zenden
had, gaf ik aen den Jeſuit, van wien ik
even geſproken heb, over. Want deze
bezit hier van te zyn, dewyl deze Vorſt Vader toonde my veel bewys van beleeft
hier naeſtaen grenzende de beſte gele heit, en quam my dagelyx uit vrientſchap

genheit daer toe heeft, en zyne onderda-bezoeken. Hierom beklaegde ik hem en
nen, als hier handel dryvende, den ſtaet |zyne medegenoten te meer. Want deze
des lants kennen, dat, zoo ik my niet be- luiden zeker leven hier in zeer groote on

driege, met een kleine macht van volks in veiligheidt, altydt in vreeze dat door de
te nemen en te behouden was, als men ongebondenheit van 't graeu hun eenigh
maereenige ſterkten opwierp tot veiligheit ongeluk wedervaren zal.

LXXII. H o o F T s T U K.
Vertrek van Samacht.

Komſt tot Nieſawaey. Vertrek van

Nieſawaey, en komſt tot Aſtrakan.
Vertrek
van Sa

machi. . .

K verliet deze ſtadt den 24 dezer de laegte ook veel water, daer we telkens

I# tegens den avont, nadat de zonder
moſten doorryden. De Ruſſen hadden
de laſtbeeſten eenen anderen wegh
Conſul met alle de Ruſſen reeds voor

af gegaen was, en zich nedergeſlagen genomen. Ten zeven uren kregen wy
hadt tuſſchen de bergen, ter zyde van tuſſchen de zantheuvels het gezicht der
den gemeenen wegh af, een uur van genoemde zee. Wy hielden de binnen
de ſtadt. De zon was pas onder, toen zyde des lants tot by den avont, rydende
ik my by hen voegde. Veele andere toen de zeeſtrant langs, dewyl wy een in

artyén van Armeniers en Indianen ont ham daer van, die in het lant loopt, door

# zich dicht aen dengemeenen weg.

trekken moſten. Hier vond ik meenigte
Wy trokken des anderen daegs vroegh van toetſteenen in het zant, waer van ik

voort, rydende ten negen uren nevenseen 'er eenige met my nam.

Ten tien uren Kom te

overblyfſel van een vervallen gebouw, dat quamen wy te Nieſawaey aen. De Ruſ waey.
Ni"-

ik geloofde een grafplaets geweeſt te zyn, ſen hadden zich van de ſtrant af nederge

dewyl'er vecle fraeje, dogh verbrokezar- ſlagen, nevens welke ik ook myn plaets
ken om ſtonden, en eenige gemeene daer nam.

Hier lagen zes Ruſſiſche vaertui

ontrent lagen. Een weinigh van daer re-|gen gereedt. ,, Veele tenten ſtonden er
den wy door een rivier, en verſcheide wa- ºok langs de ſtrant, waer onder een ge
terloopingen. Het gebergte is groen en deelte van het goedt der Koopluiden lag,
aengenaem bezet met meenigte van klee- en het overige onder dekkleedenvoorden
ne wilde bloemen en kruiden.

Ons by | regen bewaert wert.

Op de plaets, daer

cene der waterloopingen wat opgehouden wy ons verblyf hielden, was een houte
hebbende reden wy eenige reizen tuſſchen huis, opgeſtelt door de Ruſſen, die hier

de bergen door de rivier.Ten agt uren ſloe-overwinteren. Het overige beſtont in
gen wy ons neder benevens een rivier, by tenten. Ik bragt er het gezicht van op Gezicht
getekent.

een krepelboſch. Des anderen daegs be- het papier, gelyk het zich op de volgende

gaven wy ons weder op wegh, rydende

# vertoont.

Twee of drie dagen

een groot ſtuk langs de rivier, van waer daer na braken de Ruſſen het geen ze hier

wy in bergen quamen, die meeſt in boſch opgeſtelt hadden weder af. Toen bega
beſtaen. Toen gingen wy weder door de ven wy ons naer den zeekant, die hier
rivier, en leiden ons ten zeven uren daer maer een vierde deel van een uur af was.

by neder. Hier vonden wy veele beeſ: Hier begon men de goederen in te ſche
ten en opgeſlagene hutten. Des morgens ºpen.

Maer door het ſterk waejen van

onze reis voortzettende quamen wy na den Ooſten wint ſtoof het zant zoo ver
weinigh tydts in de vlakte der Kaſpiſche vaerlyk, dat men hier eenige dagen uit
zee, daer zich meenigte van dorpjes, ten- ſtel mede nemen moſt. Van dit onge
ten, en beeſten in het groen vertoonde. |mak, door het zant veroirzaekt, hebben
Veel bezaeit lant was hier ook, dog om wy
in de beſchryvinge dezer #
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Deze goederen be ſchip 80. menſchen, en daer onder dertig
{tonden meeft in zyde en rys. ... Terwyl matrozen. De overige waren reizigers,

weſten geſproken.

wy hier dus draelden, tekende ik de ge
legenheit dezer ſtrant van de Z. Ooſtzy
de, gelyk het getal van 240 aenwyft. k
voegde er by de tenten en eenige opſtel

Met den avont gingen we om de ſtilte op
anker leggen. Des morgens dreven we

den ganghen dag door de tilte, en rack
ten met den avont voor de ſtadt Derbent,
ſels van hoogh riet, nevens de touwen, gerekent vyf uren van Nie/awaey, dogt;

waer mede de vaertuigen op de ſtrant vaſt zoo verre daer af in zee dat wy de ſtadt
gemackt, en, als het noodigh is, op het niet konden bekennen. Des nagts hiel
den wy onzen koers ten Noorden aen.
lant gewonden worden.

Den agtſten der maent Juny was al het Met den morgenſtont zagen wy geenlant
goedt ingeſcheept. Het kfeeñfte vaer meer. Na den middagh kregen wy door
tuigh ook vertrok naer Aſtrakan. Nu den Noorder tegenwint het lant van Tirck
quam hier ontrent een ander van Tirck of in 't gezicht: waerom wy het ten anker
Tarku ten anker. Hier by zagen wy twee leiden op dertigh vademen waters tot den
vaertuigen aenkomen van Aftrakan. On veertienden der maent. Toen raekten
trent den avont begafik my aenboort van wy met eenen Ooſten wint onder zeil,
het grootſte vaertuigh , waer mede de maer des avonts door het omkeeren des
3.á met de Ruſſen gezint was over te zelven weder ten anker tot den 16 der
ſchepen, nevens nogh drie of vier Arme maent, wanneer wy weder met een bra
Niefa

waey af.
getekent.

niers.

Des morgens daer aen tekende ik ve koelte uit den Weſten voortzeilden tot

het gezicht van Nieſawaey op de zee in den volgenden dagh. Toen dwongh ons
het vaertuig leggende ten N. Ooſten van de tegenwint weder te ankeren op 24 va
de ſtrant. Gy ziet deze afbeeldingh op demen water. Den 18 met den opgang
No. 241. met het hoogh gebergte, dat der zon was de wint Ooſt Noortooſt, en

altydt met ſneeu bedekt is, daer achter. het weder ſchoon, zoodat wy weder
Op den middagh quam een der twee ge voortzeilden. Ontrent den avont vonden
melde vaertuigen van Aſtrakan hier ten wy tien vademen waters, des nagts 9 en
anker, en deed drie ſchoten. Ten twee 8, des morgens 7 en 6, en ontrent den
uren quam de Conſul met het volk, dat middagh vier. Hier wert het water wit
hy by zich hadt, ook aen boort, wan ter, en zoo zout niet. By ons quam hier
neer wynevens de drie andere vaertuigen een vaertuigh van Aſtrakan, den wil hcb
onder zeil gingen. Wy hadden op ons bende naer Nieſawaey, ten anker. De
Con
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Conſul deet door een ſeinſchoot het volk eenige rebellen, die van de Ruſſen wech
daer van met de boot aen ons boort ko

men, en het hebbende hooren ſpreken
weder vertrekken. Ten vier uren ge
raekten wy zoodanigh in het zoet water,
dat wy het dronken, en zeer aengenaem
van ſmaek bevonden, dat ons byzonder

geloopen zyn.
Op den 3o der maent ligtten wy met
eenen Z. Weſtenwint het anker, en na
men den koers Zuidelyk aen, hebbende
hier agt palmen waters. De wint ons

weder tegenvallende nootzaekte ons op
wel te paſſe quam, dewyl het water, dat anker te blyven leggen. Hiervonden wy
wy in hadden, reets begon te ſtinken, en des nagts weder de oude plaeg van de

daerenboven ſchaers te worden, zoo dat muggen, waer tegen elk zyn muggenet Laſtige

het ſchrael voor yder wert uitgedeelt. Nu
vonden wy voor den avont drie en een
half vademen waters. Na het ondergaen
der zon viel ons de wint tegen, zoodat we
het anker uitwierpen op tien palmen, gaen
de het vaertuigh 8 palmen diep. Door
dezen tegenwint, waer naer het water

muggen
voor den dagh kreegh.
Den tweeden July begaf ik my ten agt

uren van boort met een kleene bark, die

ik alleen nam, om des te meer gemak te

hebben, ten deele om niet langer te wag
ten naer den goeden wint, ten deele ook

omdat alle de montkoſt, hoewel ik my
dezer zee zynen loop neemt, gebeurde ook verzien had, op was. Wy roeiden
het dat wy ſomtyts aen dengront raekten. en zeilden met hulp des wints N. en N.
En dus bleven wy leggen tot den 21, ten Zuiden aen, hebbende 7, 6, en 5'
gaende toen ten 3 uren na den middagh palmen waters. Een uur na den middagh
weder onder zeil met eenen O. N. Ooſten

kregen wy het lant N. N. Weſt in 't ge

wint. Met den avont liep de wint we
der om, en het wert ſtil, zoodat wy o
de ondiepten bleven leggen, hebbende
des nagts en de twee of drie volgende da

zicht. Eerſt vertoonde zich een roſſe lan

gen eenen harden Noordelyken wint. De
Conſul zond onze roeiſchuit naer het an

der vaertuig, dat ons op zee ſteedts byge
bleven was, met orde om ze naer Aſtra
kan te zenden, opdat wy, de wint niet

gunſtiger wordende, door andere vaer

ge lage bergh, en twee zulke andere ver
der ten Weſten.
De vierde was nogh
verder, zoodatze alle vry verre van een
leggen. Deze zyn de vier Roode bergen, Roode
die wy in onze heenreis genoemt hebben. bergen,
Hier by doet zich een lager lant op, dat
om dien kant der Kaſpiſche zee naer Per
ſie ſtrekt.

Als men binnen de golf of inham komt,

tuigen zouden afgehaelt worden. Nu kre wort het goet, dat men by zich heeft,
gen wy den wint zeer hart uit den Weſten, van het volk, dat op een # daer on
en kort daer aen donder en regen. Hier trent legt, bezichtigt.

Het lant hier om

heen is geheel met biezen of hoogh riet
hadden wy maer agt palmen waters.
Op den 27 ten drie uren na den mid bezet. Hier bleven wy een gedeelte van
dagh ontdekten wy drie vaertuigen, die den nagt door ſtilte op anker.
wy voor roofſchepen aenzagen: zoo dat Den derden der maent ten agt uren qua
wy gereetſchap maekten om ons te ver
weren. Wy hadden twee metale ſtuk
ken, eenige byzonder groote vierroers,
en ander geweer. Zy naderden vaſt, de
wylze ſterk aenroeiden. Wy zonden een

kogel naer het eene, waer op het terſtont
wendde, dogh kort daer aen weder na
derde. Men ſchoot nogh eens, en als
men hun toeriep van waerze quamen, was
t'antwoort, van Aſtrakan. Hier door be

men wy aen een Viſſchery, daer ander
mael het goet bezichtigt wert : op den
middagh nogh aen een tweede Viſſchery,
die voor het grootſte gedeelte in 't water
ſtondt, zoodat men weinigh lant kon be
treden. Evenwel deed ik daer myn mid
dagmael met een goede zoode. Ten vier
uren quamen wy aen een derde Viſſche
# , en bleven des nagts door ſtilte en har
en tegenſtroom ten anker. Den 4 der
maent gingen we des morgens vroegh we

vonden wy dat het de barken waren, die
wy zelfs ontboden hadden, waer op de der voort, ziende overal het lant onder
vrees van ons hart ſtreek, en de zorg in water, dat nu by uitnementheit hoogh

blyſchap veranderde, te meer omdat zy
ons ververſching van bier en andere noot
lykheden toebragten. Onze vrees was
evenwel niet heel ongegront geweeſt, de
wyl de roovers dikwyls hunnen buit op de

was, waer door veele tenten der Tarta
ren ten deele in het water ſtonden.

Dus
Komſt té

quamen wy allengs ten tien uren tot Aſtra Aſtrakanº
kan , daer ik aenſtonts den Gouverneur
der plaets, Knees Peter IwanitsGawans
ze zeezoeken, een ſtout en moedigh volk, ke, een braef en verſtandigh heer, die
dat van alles wel verzien is. Het argſte over 20 jaren hier nogh eens Gouverneur Begroe
ting des

van hun is dat zy zich niet tevreden hou geweeſt is, ging begroeten, en myne Gouver

Roovers.

den met de goederen, maer ook meenig brieven van voorſchryven vertoonen. Hy neurs. ,
mael de luiden, die ze op de vaertuigen de brieven gelezen hebbende bewellekom
vinden, ombrengen. Deze rovers komen de my minnelyk met aenbodt van zynen
uit het gebergte, en zyn al meeſt Sam dienſt ontrent alles wat ik mogt van noo
zoo langh als ik hiertebly
galen , waer onder zich ook mengen den hebben,
Iii 3
VCn
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ven hadt. Ik antwoordde met dankzeg dczelve wyze.
Nu quamen hier dagelyx meer Hollan
ging dat ik vergenoegt was met zyne

gunſt, en alleen verzogt huisveſtingh in ders in dienſt zyner Majeſteit aen, en daer
een byzonder huis, daer ik meer gemak waren er nogh meer op wegh. Hier ver
dan in de karwanſera mogt hebben. Hy ſtond ik met droefheit dat de Engelſche
gaf my hier op eenen tolk nevens eenen Edelman , genaemt Maeynard, van wiem
zyner dienaren mede, die met my de ſtadt ik in de belchrywinge myns verblyfs te

ingingen, en een verblyfplactstot myn ge Zjie-raes geſproken heb, in deze ſtadt
noegen vonden.
blint, en zoo krepel geworden was, dat
Den clfden quam ons vaertuigh voor de hy zich van krukken moſt bedienen, en
-

ſtadt.

De Gouverneur ſtelde orde dat

in dien ftaet de reize naer zyn vaderlant

Zeltzaem
myn gocdt, zonder bezichtigt te wor aengenomen hadt.
den, in myn herberg gebragt wert. Ik
Terwyl ik in deze herberge was, ge gedragh
ecner

vond hier in deze wederkomſt nu geenen beurde het dat de vrou van denhuize, die kraem
myner vorige goede vrienden. Want die haer kamer dicht over de myne hadt, van vrou.
waren in de beroerten, voorgevallen in eenen zoon verloſte, zonder dat ik en
Auguſtus des jaers 17oy, door de oproerige myn gezelfchap daer het minfte van ge
ſtreiſen of ſoldaten omgebragt, die den merkt hadden. Alleen hadden wy vele
Gouverncur Timafe Ivanewits Urſofskic, vrouwen zien binnenkomen, die de dron
-

en den Kolonel de Wigne in het zelve kenfchap uit den brandewyn quamen ha
bederf brokten.'

Alleen drie of vier wa

ren tot hun geluk weinig dagen te voren
naer Moskow vertrokken, namelyk de
zoon des Gouverneurs met zyn Gemalin,
de Conſul, van wien ik geſproken heb,
-

len.

Macr dat was meer geſchiet : zoo

dat ik maer in die meening was, datze
bezoek naer gewoonte hadt. Toen myn

gezelſchap geſcheiden was, verſtont ik
wat er omgegaen was.

Ondertuſſchen

de Kapitein Wagenaer, en zeker wont quam de man, een ſchryver in de Kanſe
heeler, zynde alle andere Duitſen met lary , thuis, dien ik beſchonk met eeni
vrouwen en kinderen, met alle die eenig ge Perſiaenſche vruchten, als Piſtatsjes,
zins van hun afhingen, jammerlyk om Dadels, en Amandelen ten behoeve der
gebragt. Sedert heeft zyn Czaerſe Ma vrouwen. Den zelven avont begonnen

jeſteit krygsvolk naer Aſtrakan gezonden,

de vrouwen voor het bedt der kraemvrou

en hier door de ſtrelſen altemael doen by helder op te zingen op een wyze, diem

den hals grypen, en voor 't meeſte ge dagt dat naerden geeſtelykenkant i.
deelte met de doot ſtraffen, en nevens hen noit iets diergelyx by vrouwen, die in
veele, die hun aenhingen. De goede dezen ſtaet waren, gehoort hebbende,
Godt zy gedankt, dat ik toen van daer vraegde mynen dienaer, die de Ruffifche
geſcheiden, en reets in Perſie was. De tael verſtont, waerom de vrouwen dus
Gemalin des Gouverneurs was nogh van zongen. Hy antwoordde, omdat ze dron
Ik hervraegde of hy niet ver
de woedende meenigte verſchoont en in ken zyn.
't leven gehouden. Maer haer ongeluk ſtont hoedanigh een gezangh het was:

kig lot verzelde haer op de rcize naer waerop hy my te kennen gaf dat het was
Moskow.

Want op de rivier Wolga op de geboorte van het kint. . Des ande

quam het vaertuig, waer op zy zich ge ren daegs voor den avont thuis komende
ſcheept hadt, te verbranden, waer door vond ik de kraemvrou beneden in de ope
ze alles, wat ze had, verloor, en dus ne lucht alleen zitten, hebbende het kin
berooft te Moskow quam , daer ze niet deken voor zich in een wiegje hangen.

schepen

Den tweeden dagh beſchonk zy op debe
lang daerna overleed.
Op myn wederkomft vondik hierveer nedenplaets de vrouwen, dienende haer

yerYaer tien ſmakken by elkander indengrontleg zelf den brandewyn voor, waer van zy

"

gen, ſchendigh verwaerlooftdoorden bo

ook haer deel nam.

Ik had hier van wel

ven gemelten Kapitein Meier, die ook veel hooren zeggen, maer noit iets der
in de beroerte omgebragt is.

Vyf ande gelyx gezien.

re ſmakken waren reets door het beſtier
van den Commandeur Laurens vander

By avontuur uitgaende vond ik hier op Vremde
de markt eenen vogel. by de Ruffen ge-Vºs"

Burgh, man van groote bequaemheit, tot naemt Babbe, by ons Waterhaler. Voor
den dienſt zyner Majeſteit, voor drie dezen had ik er hier, daerna ook te Spa
macnden hier acngekomen. Deze had hy han in Perfie , naer gezogt , maer dien
met veel moeite uit den gront doen lich niet kunnen vinden. Ik gaf hem verſchen

ten, en in ſtaet brengen van de Kaſpiſche viſch, maer hy wilde niets nuttigen,
zee te kunnen bevaren. Tot het lichten werpende het telkens weder van zich. Men
der andere wert dagelyx gearbeit, maer kon hem niet wel met den hals overende
tot nu toe maer door zo mannen, waer aen het ſtaen krygen : maer hy bleef ge
van de helft wel ziek was.

Voor de ſtadt

ſtadigh zitten met den hals ingetrokken, Agas.

lagen ook drie zulke ſmakken in den gront, als of hy ſliep. Ik tekende hem in deze #.

vyf andere ook verder van de ſtadt af op 'geſtalte af, zoo als hy hier vertoont wort.
Hy
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Hy was nogh jongh, nochte had zynen Gog-Cham, dat is Koning of Keizer, aen Keizer
volkomen wasdom, ſchoon hy reets wel genomen voor Opperſten van alle de Tar- der Tar

drie- of viermael grooter dan een # WaS. taren, die zich zelven ook Mougles of taren
Het lichaem en koleur zwemen daer ook Mongolen noemen. Deze Keizer en zyne
naer. De bek is een voet en drie duimen nazaten noemden zich doorgaens in hun
langh, en byna anderhalf duimbreet. Aen ne brieven de kracht Godts, Keizer der
het einde daer van is een kleene geele geheele werrelt. Op hun zegel ſtonden
kromte, even als de Papegaeisbek. Aen in 't ronde deze woorden : EEN GODT
het einde van den onderbek neemt de wa IN DEN HEMEL, EEN CUYNE
terzak zyn begin , loopende vervolgens CHOM OP AERDE, GODTS
onder voorby den
aen den hals. Deze KRACHT EN HET ZEGEL VAN

#

zak is zoo groot, dat deze vogels meer

DEN KEIZER VOOR ALLE MEN

dan twee kannen waters daer in kunnen

SCHEN. Zy hadden altydt vyf legers

bergen. De pooten zyn kort, en onder gereedt om daer mede alle degeenen, die
plat en breet, aen welker einde vier klee
zich niet gewilligh onder hunne gehoor
ne klaeutjes zyn. .. Ik dit beeſt gekogt zaemheit begaven, te dwingen. Deze
hebbende ſneet 'er den kop met een ge eerſte Keizer had op de grenzen van Per

deelte van den hals af, latende den krop ſie den Vorſt Bajothnoy, die alle de landen
of waterzak daer aen om hem te behou der Chriſtenen en Saracenen tot aen de

den. Ik zette hem dusdanigh op, als gy Middellantſche zee, en Antiochie, en
hier by ziet.
die nogh twee dagreizen verder leggen,
Terwyl ik hier was, ontſtont'er ver vermeeſtert heeft, hebbende dus van Per

ſcheide malen brant, dogh meeſt buiten ſie af tot daer toe veertien koningkryken
de ſtadt by de Tartaren, die in korten ingenomen. Bajot was zyn eigen naem,
tydt daer tegen in de were waren. Ik Noy die van zyn waerdigheit.
hebbe van deze volkeren reedts geſpro

De Tartaren hebben noit grooter Vorſt Naemhaf.

ken, dogh zal er deze byzonderheit, die gehadt dan Bathii. Zyn leger beſtont uit tighei:
ens Tar
ſedert tot myne kenniſſe gekomen is, nogh zesmael hondert duizent koppen, te we terſchen
e

ten hondert en zeſtigh duizent Tartaren » Keizers.
byvoegen.
In den jare 1246 wert Kuyne, genaemt en vierhondert vyftigh duizent Chriſte
nen »
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nen, en andere ongeloovige ſoldaten. Dus naer een rivier genaemt Tartar, die door
De derde ſoort heette
had die Chom altydt vyf legers, waer van hun lant loopt.
het getal der ſoldaten niet op te rekenen Merkat , de laetſte Metrit. Deze vier na
tien waren van eenerlei geſtalte , en had

WaS.

#e laat.

"8"

Dit lant naer het Ooſten leggende wort den eene manier van leven en ſpraek, alle
Mangal genoemt, weleer bewoont van onderſcheiden door byzondere Vorſten,
vierderlei volkeren, de groote Mongalen, Hoofden, en lantſchappen. Men gewaegt
of Moals , Samiomgal of wateragtige Afon ook van zekeren Gungis in het lant van Jeka
galen, die ook Tartaren genaemt worden Mongal.

LXXIII.

H O O F T S T U K.

Vertrek van Aſtrakan. Schipbreuk op de Wolga. Tartaerſche
rovers. Komſt tot 't Zenogar en Zaritſa. Ontmoeting des
Gouverneurs van Aſtrakan. Aenkomſt te Saratof.
E tydt van hier van daen te ſchei

D.

|aen lant te zetten, dewyl anders geſcha

gekomen, en het beſluit door penſtont dat wy een ongeluk zouden heb
my en een Georgiaenſch Heer, ben af te wachten. Ons gezelſchap be
die gezant aen den Koningh van Polen ſtont ontrent in dertigh perſonen, waer
geweeſt zynde nu ook weder derwaert by twee paerden waren van den Gezant:
ſtont te keeren, genomen zynde, om ſa en 't vaertuigh was byzonder kleen. In
men de reis naer Moskou voort te zetten, deze vreeze begonnen wy vaſt veel water
verzogten wy van den Gouverneur een in te krygen. Ondertuffchen gerackten
vaertuigh te mogen hebben, dat ons kon Wy ontrent den middagh by de kruitma
overvoeren tot de ſtadt Saratof, nevens kery Seliter Gorod genaemt, daer wel eer

vrygeleibrieven, die kragtigh genoegh de oude ſtadt Aſtrakan geſtaen heeft, ge
waren om vervolgens van die ſtadt wa legen ontrent zeven of agt wurſten van het
gens en paerden tot de reize te krygen. tegenwoordige. Eer wy 't hier aen een
Deze Heer ſtont my drie wagens toe, en goede plaet konden zetten, was er al zoo
den Gezant zoo veele als hy zou noodigh veel water in 't ſchip, dat het meeſte ..
hebben. Deze brieven kregen wy den goedt al nat wierde. Wy deden derhal- i. d
negentienden dezer maent, en vonden ven zoo veel als mogelyk was om maer §:
daer op het volk met het vaertuig gereedt. aen den gront te komen, om ons zelven
Afſch: Wy namen hier op den volgenden dagh en het goedt voor verdere ſchade te be

#A" met º affcheit van den

Gou

vryden. Dit wert bewerkt door het volk,
verneur, en begaven ons na den middagh dat hierom in 't water ſprong, met hulp

t'ſcheep. Onder zeil geraekt leiden wy onzer twee kleene roeiſchuiten. Middler
het aen d'andere zyde derrivier tegenover wyl liep het ſchip zoo vol water, dat het
de ſtadt ten anker, om nogh twee of drie meefte goedt daer heel natuit quam. Myn
mannen van het agtergebleven ſcheeps eerſte zorg was voor twee myner kaſſen,
volk in te wachten.
Deze quamen ons daer alle myne papieren en beſte goederen
voor den avont by. Wy raekten voort in waren. . Den voorraedt van ſpys en an
getrokken met de lyn een goet einde weegs dere kleenigheden moſt ik verlaten. De
voort, en leiden het des nagts op anker. twee paerden ſprongen, toen het vaer

Des anderen dacgs gingen wy weder, ge tuig geheel op de eene zyde viel, zonder
holpen door de lyn en boomen voort, eenige moeite daer zelfs uit in de rivier,
wordende het zeil ten agt uren met eenen als of ze zelfs reets in 't water ſtaende het

ſterken Ooſtenwint opgehaelt. Maer het gevaer begrepen hadden, en zich redden
vaertuigh ſlingerde zoo geweldigh over wilden. Hier liepen twee groote uren
en weder, dan over de eene, dan over de mede door, wanneer het vaertuigh vol
andere zyde , dat wy het gevaer van om water op den gront bleef zitten, en wy
te ſlaen voor oogen zagen.
Men begon op ſtrand werk vonden om elk ons goet
nu te ſpreken van een ander vaertuigh te te droogen. Wy dankten Godt dat wy
gaen halen, of dit zelve, als we wat ver 'er tot zoo goeden koop afquamen. Want
der zouden gekomen zyn, met meerder zoo wy in het midden der rivier waren

ballaſt te verzien : maer geen beſluit wert omgeſlagen geweeſt, geen menſch was
'er genomen of tot het eene of tot het an 'er afgekomen, dewyl het water zeer
Ook ſchortte het aen't maexel van ſterk zynen loop heeft, en de rivier hier

dere.

het ſchip. Myn racd was dan het ſchip zeer breet is , zoodat het ſchip aenſtonts
ZOU!

R

E

I

Z

E

N.

44r

zou gezonken hebben. In dezen ſtaet be toeſtaen, indien er binnen weinig dagen
floten wy den opziener en bezorger, door geen ander vaertuigh kon gezonden wor
den Gouverneur aen den Ambaſſadeur op den, met de eerſte gelegenheit, die op
de reis mede gegeven, benevens zynen een andere wys mogt voorkomen, te ver
trekken , voegende hier by , dat ik
zer roeifchuiten, om den Gouverneur wenſchte, als hy mynen voorſtel goedt
kenniſſe te geven van ons ongeluk, en vond, een roeiſchuit te mogen hebben,
een ander vaertuigh van hem te verzoe om met myn goet weder te rugh te kee
ken.
Maer dewyl de wint niet afnam, ren, totdat er niewe gelegenheit zou voor
moſt dit uitſtel lyden tot den volgenden vallen. Middlerwylen tekende ik deze Aſieke
dagh. Zy gingen dan ten zes uren heen, plaets met ons verdronken vaertuigh , en ning der
en met hun ging ook myn dienaer om het gezicht aen beide de zyden der rivier, Plaets.
nieuwen montkoft te koopen, en eenen ter regterzyde naer de ſtadt ziende, van
brief te brengen aen den Commandeur den N. Weltkant, zoodanigh als wy ons
Vander Burgh, waer by ik hem van het daer onder 't zeil van 't ſchip hadden
gebeurde kenniſſe gaf, en verzogt den neêrgeflagen, gelyk hier newens ver
tolk naer Aſtrakan te zenden met eene on

Gouverneur te bidden dat hy my wilde

tOO!?t WOTt,

Dezen zelven avont ten negen uren welk ten deele volbragt zynde wert het
quam de Commandeur Vander Burgh met weder vlot. Maer het liep niet langh aen
zyn ſloep by my , om zelf te komen zien of het wert weder vol , en zonk in eenen
hoe het met ons geftelt was. Hy hadmy dieperen gront. Men nam het touwerk
nen brief aen den Gouverneur doen voor daer dan af, en verliet het. De Com
lezen, die daer op antwoordde dat ons mandeur quam den volgenden avont we
ongeluk hem leet was, en dat hy binnen der by ons, brengende den verzogten lyf
weinigh tydts een ander en beter vaertuigh togt voor my mede, en de tyding dat het

zenden zou, met orde, dat wy het ver- begeerde vaertuigh reets op wegh was,
dronken vaertuigh, zoo het mogelyk wa- het geen hy zeide zelf bezichtigt, en goedt
re, zouden doen ophalen, en tot Aſtra- bevonden te hebben , ook grooter dan

kan opzenden. Des morgens dan begon het verongelukte. Hy verhaelde hierby,
het volk het water daer uit te halen,

ñº i. de
*

º: of het vaertuigh door den
& k

Gou
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Gouverneur met vrugten en andere din ken, en de voornaemſte plaetſen afgete
gen geladen, en aen zyne Majeſteit afge kent heb. Dit is 'er ontrent dezelve aen
zonden, en eenen dagh voor ons ver te merken dat men zich by ongunſtigen
trokken, ook gezonken, dogh het volk wint altydt van de lyn moet bedienen,
daer van behouden, en dien dagh tot dewyl men den loop der rivicre tegen
Aftrakan aengekomen was. Maer de Tar heeft, waer door men traegh voortraekt.
taren hadden hun aen lant gekomen zyn Hier door legt men by harden tegenwint

de voorts alles dat hun nogh overigh was al veel op anker. Wy zagen hier en daer
afgenomen. Wel waren wy gelukkigh, eenige Kalmukken.
dat wy het fchip zoo na aende ftadt ver
Den 28 der maent voeren wy voorby
loren hadden. Des morgens quam het een wagt op den hoek ter regterzyde der
gezeide vaertuigh , dat veel beter dan 't rivier, alwaer het lant van zich is afge
cerſte was.

Men viel aenſtonts aen't ar

ſcheiden, waer door de Wolga in de

beiden om alles in dienſtaet te brengen, Kaſpiſche zee vloeit. Men ziet de ri
dat men den volgenden dagh zou kunnen vier tuſſchen deze afſcheidinge door het
vertrekken.

Hier ter plaets wort nu niet lant als een volle zee.

In het midden

of weinigh gearbeit. Wy zagen ’er maer der rivier legt voornamelyk voor den
zes of zeven menſchen.

-

nacht ook een wagtſchuit.

De wach

Dezen avont geviel het dat de Gezant ters quamen met de roeifchuit aen ons
tuſſchen 8 en 9 uren een weinigh ter zy boort, dogh gingen acnítonts weder
den van ons afwandelende agt of tien per heen. Vervolgens quamen wy voorby

fonen gewaer wiert, die hy ziende ter

veele Kalmukken, die hier met den hen

ſtont om volk riep. Maer zy wechdui gel viſchten. Wy wierpen hun broot
kende agter de groente begaven zich ſtil toe, daer ze naer zwommen. Men ziet
op de vlucht, zoo dat wy hen met geen by deze menſchen veel kamelen, die al
fchietgeweer of andere wapenen agter le twee bulten hebben. Veel der voor
halen konden van wegen de hooge groen gemelde vogelen, genaemt Waterdra
te , en heuvelachtigen gront. In dit gers, deden zich hier op. Nu werden

nieuwe vaertuigh hadden wy nu 15 ſol wy met de lyn getrokken dan aen de reg
daten, die mede het werk van matrozen ter, en dan aen de ſlinker zyde der rivier,
deden, daer wy 'er maer 12 in 't andere zoo als zulx aen de firant bequaemít val

gehad hadden.

Wy hielden des nagts len wilde. Ook mydde men de zyden

geſtadigh met twee ſoldaten de wacht. daer de Tartaren meeſt gevonden wor
Men ging onderwylen voort, niet tegen den. Twee dagen daeraen roeiden wy
ſtaende dat het hart waeide, met alles over eenen inham der rivier aen de Ooſt
gereet te maken dat dienſtigh was om het zyde, daer zy het lant omloopende we
vaertuigh voort te helpen. Hierop ſcheep der in de Wolga valt. Hier ontrent tra-#muk
ten wy onze goederen en perſonen, ook den wy by de Kalmukken aen lant, be-*"

de twee paerden weder in, en ſtaken ten ſtaende in mannen en vrouwen, die by
twee uren na den middagh met eenente zonder begerigh waren om myne kleedin
genwint af. Waerom tien foldaten acn ge te beſchouwen, dewyl zodanige hun
de lyn gingen om het ſchip voort te trek zelden hier voor oogen quam. Zy beza
ken. De rivier was hier ontrent een half gen my niet alleen van het hooft tot de
uur breet, maer na twee uren tydts wert voeten, maer betaſtten alle myne klee
ze wel de helft ſmaller.

Nu veranderde deren, om te weten hoe veel'er over el

de wint, en het water wert ſtiller. Hier kander quamen.

Zy zetten hunne voe

hoorden wy dat 'er nogh al een vaertuigh, ten, die kleen en bloot waren, by de
weinigh voor ons vertrokken zynde, ver myne, om het onderſcheit der grootte af
ongelukt was. Het was met veele vlag te meten. Zoo deden zy ook met hunne

gen opgepronkt geweeſt, dewyl het ee

bloote beenen om het onderſcheit van de

nen Burgermeefter van Aftrakan op hadt.
Het volk hier van, zeide men, was ook
behouden. Wy voerden ook twee vlag
en, een voor, en een agter op het ſchip.
Ook hadden wy vier lanſen, en aen twee
derzelve ook vlaggen.
Daer by waren

hoogte der knie te zien, die zy tamelyk
kort hadden.

De vrouwen vond ik ook

kort van ſtatuur, gezet en rond in 't
vleeſch, gelyk de mannen in 't algemeen

zyn. Ik moſt myn borſt tot op het hem

de ontblooten ten gevallen der vrouwen,
twee kleene ſtukken kanon den Gezant die het zelve met groote naeukeurigheit
toebehoorende buiten ander ſchietgeweer, bezagen en betaſtten. Toen ik hun al
ook bogen en pylen.
De ſoldaten had le voldaen had, toonde ik dat ik dezelve
den elk een vierroer, en ik het myne nicusgierigheit ontrent hen had: waer o
met twee groote en twee kleene piſtolen. ver de vrouwen begonnen te lachen, en

Dus waren we redelyk wel gewapent, en myn begerigheit voldeden. , De kleeding Hun ge,
vonden goet gemak in dit ſchip. Ik zal dezer gemeene luiden beſtaet meeſt in waet
hier van deze rivier niet veel melden, de eenen rok van ſchapen- of ander vel naer
wyl ik dacr van in de heenreize gefpro den tydt des jaers. Want in dit faizoen
(ik

R

E

I

begaven zich tot ruſten: maer ik, dien

(ik ſpreek van de ſlegte ſoort) gaen ze
maer met het halve lyf bedekt. De jon
gens loopen meeſt naekt. 'T haer hun
ner hoofden beſtaet in eene vlecht of tuit,

de geledene ſchipbreuk nogh vers in de
geheugeniſſe lagh, kon niet beſluiten tot
eenige ruſt, maer wachtte met gedult den
dagh af. Welke gerezen zynde zonden
wy ons volk weder ter ſtadt in om ver
verſching, dewyl wy genootzaekt waren
hier te blyven leggen.
Ik had voor gewoonte dagelyx het
ſcheepsvolk elk een Teekopje met bran

gelyk'er de vrouwen twee hebben. An
dere hebben een ſoort van een mutsje ,
ook wel een binſel om het hooft.

Zom

mige hebben het hooft bloot, en eenen
rok aen van ſlechte ſtoffe, en loopen
zonder hemden, dragende alleen eenen
broek onder dien rok. Hunne aenge
zichten zyn meeſtendeel plat en breet,
hunne wangen uitpuilende, en hunne oo
gen langwerpigh. Ziende dat ik tabak
rookte eiſchten zy een weinigh daer van

dewyn te geven. De Gezant deed my
hier over door den tolk beriſpen, zeg
gende dat zy als domme beeſten zulx niet
waerdigh waren, en dat 'er nu weder te
veel naer de ſtadt geloopen waren. Ik
gaf hier op tot antwoort dat ik den bran
dewyn met voordagt daer toe gekocht
hadt, en hem uitdeelde aen de ſcheeps
luiden om hun gunſt te winnen, of ons
een ongeluk mogt overkomen, dewyl'er
buiten hen niemant was, die my zou kun
nen helpen, hetgeen ik door ervarenheit
geleert hadt. Dat men ook met kyven en
ſchelden, en met onder elkander oneenigh
te zyn, hen niet kon beter of ervarener
maken, en in allen gevalle de reize met
hun voort te zetten hadt volgens het

om in de neus te ſteken of te kaeuwen ,

zynde de vrouwen daer ook op gezet.

Vervolgens hielden wy het aen den
Ooſtkant om de Weſtzyde, daer het vol

van Tartaerſche dieven is, te myden.
Wy ontmoetten dagelyx nogh verſcheide
vaertuigen. Wy hadden nogh verſchei
de inhammen der rivier door te trekken,

dat met riemen en boomen geſchiedde ;
een werk dat veel ſukkelens heeft by hart
weder, byzonder als men onervaren volk
in heeft. Aen deze plaetſen komen dik
wyls viſſchers, van welke men ſomtyts ſpreekwoort : Die met den drommel ge
een goede zode koopen kan.
ſcheept is, moet mede een riem in de hant
Den 2den September gingen wy op an nemen om met hem over te komen.
Dezen zelven dagh nogh voor de ſtadt
ker leggen ontrent de plaets, daer de Op
perſte of Gouverneur der Kalmukken het komende loſten wy al ons ſchietgeweer,

gebiet voert over deze natie. Hy had Wy zagen er verſcheide vaertuigen leg
tagtentigh manaende Weſtzyde der rivier
overgezonden, alle van ſchietgeweer

gen.

verzien, om de lantſtreek daer zuiver te
houden, en te veiligen voor de roovery
der Tartaren. Wy zagen derhalven vee
len van hun met ſchuitjes de rivier over
en weder roeien. Dit geſchiedde voor
namelyk omdat de Tartaren by nacht
met vaertuigen waren overgekomen en
ontrent tagtentigh paerden van de Kal
mukken wechgehaelt hadden, nevens
eenen hunner mannen. Zy dagten hen te
agterhalen, maer keerden vruchteloos

wy weder voort , in zulk een koude,

Den tweeden dagh hier aen gingen
dat men zich van de bonte kleederen be

dienen moſt, dat vry vremt was in dezen

tydt van 't jaer, te meer omdat wy te
vooren grootte warmte gehad hadden. In onge
de volgende dagen zaten wy verſcheide makke
malen door de onkunde der Ruſſen aen lykvaren.

den gront, en verloren ons werpanker
door hun onagtzaemheit , dewyl 'er
ganſch geen orde op het ſchip was, en
de ſoldaet zoo veel als de ſtierman te

weder.

zeggen hadt, waer door de zaken geen

Weinigh verder gekomen zynde ver ſins wel konden gaen, dat my myn ge
ſtonden wy dat veel Koſakſe roovers on dult deed verliezen. Want des morgens,
trent deze lantſtreek zich

onthielden.

als men zou voortgaen, moſtmen de ſol
Wy paſten derhalven vlytigh op de daten, die met een ook voor matrozen
wacht.
varen, even als de kinders , tien of
twaelfmael
opwekken, en met woorden
Den 7 der maent quamen wy ontrent
aenmoedigen
om voor den dagh te ko
de ſtadt Tzenogar, daer wy door tegen
wint op anker bleven, en het volk met men; daer gemeenlyk, omdat ze in hun
de roeiſchuit naer de ſtadt om voorraedt ne hemden ſliepen, een uur mede door
van montkoſt zonden.
liep. Ik dankte alle dagen Godt dat ons
Dezen nagt ontſtont'er een harde wint, by nagt geen ongelukken overquamen,
die ons in groote vreeze bragt, zynde inzonderheit van de roovers, dewyl ik
door het ſlepen van 't anker reets verre boven op het ſchip onder het muggenet
van den wal geraekt. Men bragt, om leggende dikwyls bevond dat die op de
verder ongemak voor te komen, twee wacht ſtont zich mede te ſlapen gelegt
touwen aen het lant, dat ſteil en hoogh had. Als wy dan ten anker lagen om
was, blyvende dus leggen, dewyl de wint hart weder of regen hadden wy groote
niet afnam. Eenigen van ons gezelſchap moeite om het volk weder voort te kry
1

K. kk 2

gën,
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gen. Hier zagen wy een grootvaertuigh ten, geſchikt naer Aſtrakan.

Komſt

Vervol
gens
rackten
wy
door
eenen
inham
der ri
by de rivier in een boſch , daer het met
vier, een rechte ſchuilplaets voor dieven,
hoogh water verongelukt was.
te

Den 16 quamen wy aen de ſtadt Za

om met hun kleene ſchuiten uit en in te

ritſa. Men ziet er een witte kerk, nieu komen zonder gezien te worden, dewyl
lings van ſteen gebout. Want de ſtadt is zy met boomen bezet is. Wy hielden
in dit jaer voor het grootfte gedeelte afge des nachts weder als te voren de wacht,
brant , en nogh niet geheel hermaekt. en gingen ten drie uren, eer de dagh aen
Hier bleven wy ook den volgenden dagh, quam, met de lyn weder voort aen de
dewyl wy ander fcheepsvolk innemen zelve Weſtzyde, dewyl het aenden Ooſt
moſten. Den vorigen dagh was hier een kant niet bequamelyk te doen is. Kort
vaertuigh van Saratof aengekomen, dat hier aen raekten wy vaftaen een droogte,
de Kaſakſe Ruſſen geplondert hadden, die waer op wy eenige uren bleven zitten, en
met kleene ſchuiten dit water onveiligh daerna door den harden wint aenden Ooſt
maken. Wy vernamen ook dat dit volk kant geſimeten werden, daer wy in cenen

zich in meenigte, ja by wylen hondertte inham der rivier genootzaekt waren het
ſamen, liet zien. Ik ſprak des wegen anker uit te werpen, en hier te blyven
met den Gezant, en ſtelde hem voor nogh tot 's morgens ten agt uren, wanneer wy

eenige ſoldaten tot onze verzekering by 't langs deze zyde hielden, dewyl wy
den Gouverneur te verzoeken, die ze wel aen den anderen kant niet konden komen
laten volgen zou, als men hem een ver om de groote zantplaet, die in het mid
eering toeſchikte. Want zonder gelt is den der rivier legt. Hier op zetten wy
van deze natie luttel te verwachten. De met het zeil aen, en bearbeidden door
Gezant, ſchoon ik myn deel daer toege hulp van lyn en boomen den hoek, wan
willigh aenboot, had er geen ooren naer, neer wy met eenen voorſpoedigen wint
zoodat ik gedult moſt hebben. Middler voortzeilden ; gelyk een der andere vaer
wylen quam het volk van twee andere hier tuigen, dat des nagts aen de Weſtzyde

leggende vaertuigen ons te kennen geven geankert hadt, terwyl d'andere voortge
hun beſluit van met ons des anderen daegs gaen waren.
tot meerder zekerheit te zullen vertrek
Op den middagh vonden wy ter ſlinke
ken, welk beſluit ook van den Gouver of Weſtzyde eenen kleenen inham der ri
neur was goet gekeurt. Een derde was vier, daer ons volk in de lyn loopende
voor ons afgeſteken, en wy vonden het eenen grooten hoop Ajuinen vond, die
onderwege op de ſtrant, als half verzon de rovers uit het laetſt gemelde vaertuigh
ken, leggen, dewyl het door een kleen genomen en hier laten leggen hadden.
gat veel waters ingekregen hadt. Hier Een weinigh verder zagen wy twee klee
door waren de meeſte goederen, die er ne roeiſchuiten met volk aen den oever,
in waren, nat geworden, en de Ruſſi dat wy eerft voor rooversaenzagen, maer
ſche Koopluiden waren nu onledigh met daerma bevonden viſſchers te zyn.
die te droogen, hebbende het lekgatreets
Dezen avont voer ons een barkvoorby,
weder geſtopt. Zyſtonden , zeidenze, die van Saratof quam, en na ons van
ons binnen weinigh tydts te volgen, en Aſtrakan vertrokken, en nu tot hier toe
quamen twee uren in den avontbyonsten wedergekeert was. Hier na ontmoetten
anker.
wy den nieuwen Gouverneur van Aſtra
Den 19 voeren wy voorby twee viſ kan, genaemt Peter Matſewits Apraxim.
Dees had by zich ontrent dertigh vaer
ſmal vonden.
Dezen avont weder ten tuigen, waer onder zeven groote waren.

fcheryen, waer ontrent wy de rivier vry

anker leggende hielden wy alle den ge Het zyne was boven met een roodt ſchans
heelen nagt met het geweer boven de kleedt overtrokken, en had een paveljoen.
wacht, dewyl het hier zeer gevaerlyk Van agter en van voren had het een groo
was, latende de ſoldaten ruſten, een uit te vlagh , gelyk op den maft, met een

gezondert, omdat zyden ganſchen dagh wimpel daer boven, beide wit van ko

wy drie vaertuigen aenkomen, waer op
wy ons met al het geweer boven hielden.

leur. Eenige andere waren blaeu, wit,
en root, gelyk de onze, maer de koleu
ren het onderſte boven. In eenige wa
ren twee arenden afgebeelt, het wapen
zyner Majeſteit. In eenige der groote
vaertuigen vertoonden zich vrouwen uit
de wederzydfche venſtergaten. Wy hiel
den tegen de ſtrant om ze te laten voor
by varen: dat een luſtigh en aengenaem
gezicht op de rivier gaf. Middlerwylen

Maer toen ze naderden bevonden wy dat

zond de Gezant aen den Gouverneureeni

in de lyn loopen moſten. Deze menſchen
waren beter dan de vorige, en wy leiden
door hun toedoen dagelyx grooter wegh
af. Eenigen onder hen waren niet verzien
van buspoeder, dat ik hun mededeelde.
Des morgens ontmoetten wy een vaer

tuigh, dat den vorigen dagh door veer
tigh rovers geplondert was. Ook zagen

ze van Saratof en Kaſan quamen, zynde ge Watermeloenen, komende daer op
het cene een opene roeiſchuit met ſolda zyn ſloep, volgens onze maniergemaekt,
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GEZICHT OP DE RIVIER .
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Gezicht

getekent.

I

Z

met eenen zyner bedienden, nevens eenen
Georgiaen om den Gezant te bedanken,
die met een ſchaeltje brandewynsbeſchonken zynde weder gingen van waer zy gekomen waren. Ik bragt ondertuſſchen
het gezicht van dezen toeſtel op het pa
pier, en geef u de verbeelding daer van
op N°. 242. Zy hadden om de ongeſta
dige winden geene zeilen bygezet.

E

N.
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bergh, omdat de roovers voorheen zich
daer op onthouden hebben. In de vol
gende dagen kregen wy by wylen den
den
wint zoo gunſtigh, dat wy

e#

28 der maent voor den avont aen de ſtadt

Saratof quamen.

Wy begaven ons wel

haeſt van boort, zynde het reizen en ſuk
kelen te water al lang moede, en traden
met blyſchap de ſtadt in, daer wyter her

Hier ontrent vertoont zich een bergh, bergh gingen in de huizen, ons door den
die boven plat is, vereenigt met ander ge Gouverneur aengewezen.

bergte.

Hy wort genoemt de Dieven

LXXIV.

H. o O F T S T U K.

Beleeftheit des Gouverneurs van Saratof. Manier van leven
der Kalmukken. Vertrek van Saratof.
Komſt tot Petros
kie, Pinſe, Inſère , Troyetskie, Djmink, Kasjiemo, Wo
lodimer , en vervolgens tot Moskow.
Bezoek
gegeven
aen den
Gouver
neur Van

M eenig bewys van plichtpleging zien, die ik ſlecht bevont, gelyk trou
te geven aenden Gouverneur ging wens alle die menſchen ook ſlecht waren.
ik hem den volgenden dagh be Want de voornaemſten waren twee of
groeten, en aenbieden eenige Waterme drie dagen voor onze aenkomſt verre het
loenen, van Aſtrakan medegevoert, en lant ingetrokken. Deze onthielden zich

O

Saratof.

andere Perſiaenſche fraejigheden. Ik ver met verſcheide partyen in ſlechte tenten,
toonde hem voorts myne brieven met ver gelykende naer die hutten der Tartaren,
zoek van my het noodige te verſchaffen die wy in de beſchryvinge van Aſtrakan

Zyn be

tot de lantreize naer Moskow.

leeftheit.

Hy ont afgebeelt hebben, hoewel die der Tarta

fing my zeer heuſchelyk, zeggende dat ren fraeier zyn. Alle zynze boven open,
de drie verzochte paerden en wagens, en en met geringe ſtoffe omtrokken. Als ik onthael

andere dingen, die ik mogt noodigh heb weder in de ſtadt gekeert was, zond de by den
ben, tot mynen dienſt gereet waren. Den Gouverneur zynen dienaer aen myn her- Gouver
InCuT,

volgenden dagh zond hy my zynen tolk berge, my noodigende by zich op den
met verzoek dat ik hem eenigen tydt wil avontontbyt. . Hy had ook den Gezant
de komen tot gezelſchap zyn. . Ik gaf by zich verzocht, dien ik op myn aen
hem te kennen myne genegenheit omaen komſt al vond. Het onthael was beleeft
de andere zyde der rivier de Kalmukken en heuſch. Wy vertoefden hier eenige
te gaen bezien. Waer toe hy overbodigh dagen langer, dan onze meening geweeſt
was om my een roeiſchuit hier toe te be was, omdat de Gouverneur veel volk had
ſchikken, die ik aennam.
Kalmuk
ken.

Ik daer ko uitgezonden op de roovers, om hunne

mende bevond dat dit volk, zoo mannen ſtrooperyen te beletten, en eenige ge

als vrouwen, zich met meenigte aen de vluchte gevangenen op te zoeken. Zoo
ſtrant vertoont. Het zelve doen ook de dat wy hier tot den zeſten van October

Ruſſen van de zyde der ſtadt, met zich wachten moſten. Ondertuſſchen vervaer
brengende veele eetbare waren, als rys, digden wy de wagens, daer wat werk
broot, en andere : ook linnen, kiſtjes, aen vaſt was. Want de wagens, die men
doozen, en wat verder de gading is der hier bekomt, zyn alle open. Weshalven
Kalmukken, die daer tegen paerden en luiden van ſoorte die laten bezetten met
andere beeſten brengen, ook boter, en houte hoepels, even als men aen onze ka
wat zy verder te verhandelen of te verko leſſen ziet, en met matten of dekkleeden
pen hebben. Ik tekende ontrent de rivier behangen, niet alleen eershalven, maer
op een hoogte daer van afgelegen deze ook om veiligh te zyn tegen ſneeu, regen,
menſchen, zoo als zy zich by den oever en wint. Vier lieten wy 'er dus toeſtel

vervoegen. In deze afbeeldinge vertoont len, maer op zulk een manier dat men,
zich ook van den anderen kant een gedeel als men in andere ſteden verſche paerden,
te der ſtadt, gelyk het getal van No.243

aenwyſt. Ik begaf my een goet half uur

andere

# nemen zou, gelyk de wyze

is, die daer kon afnemen, en op de
landewaert in, om hunne Tenten te be nieuwe wagens binden. Wy vertrokken
dan
K. kk 3
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dan na dankzegging aen den Gouverneur eene genaemt Apaneka loopt de rivier Ka
ten twee uren in den morgenſtont met drie minke. Deze plaets is zeven of agt wur
en twintigh wagens, waer van 'er de Ge ſten van de ſtadt Pinſe. Wy bleven hier
zant zo tot zynen dienſt hadt, zynde de in eenige huizen , daer men maer zonder

vragen in trekt. Wy kozen het beſte,
overige voor myn gebruik.
De wegh van hier is een ſchoone en en genoten de warmte der ftoven. Den
vlakke zantgront. Het dekken der wa 1o der maent twee uren voor den dagh

gens quam ons wel te paſſe.

Want het trokken wy weder voort, en quamenten

was door den harden wint zeer kout. Een

tien urcnaendeftadt Pinfè, daërmeneerft Aenkomít

uur na den middagh quamen wy op cen
eenzame plaets binnen een kabak met hout
omtrokken, daer men in rydt, en een
kleen houte huisje tot zynen dienſt heeft.
Dit was warm geftookt, dat ons verftyft
van koude wonder wel quam om er het
middagmael te houden. Ons hart ge
ſterkt hebbende reden wy voort ten deele
over heuvelagtigh gebergte. Des avonts

door middel van een groote houte brug" ".
over de rivier Pinſe trekt, die ſmal is. De

voorgemelde rivier loopt in deze, die ten
Z. Z. Ooften der ſtadt in de laegte heen
ſtroomt.

Veelerhande viſch wort 'er in

gevangen, als baers, braeſſem, ſnoek,

en
DeWeſten
ſtadt isder
zeer
groot.tegen,
Zy Gelegen
legtandere.
ten W.Z.
rivier,
t der

en voor een gedeelte op den bergh, ge-"

ten negen uren waren wy 3o wurſten van lyk het kafteel, dat mede groot, en met
de ſtadt af, en quamen by een kabak, eenen houten muur, waer aen eenige to

daer wy zulk eenen ſteilen wegh moſten
afryden, dat drie wagens het onderſte bo
ven rolden. Des morgens voor den dagh
trokken wy weder van daer, en vonden
den wegh met ſneeu bedekt. Wy deden
ons mael in 't velt , dewyl 'er geen ruſt
plaets of geboomte vernomen werr. Dogh
wy verzamelden zoo veel houts, dat wy
twee of drie brave vieren maekten.

rens zyn , omtrokken is. Verſcheide
houte kerken zyn 'er, en breede ſtraten.
De ſtadt ſtrekt zich meeſt in de lengte uit.

Zy is niet onvermakelyk door de veel
heit van 't geboomte. Vele huizen ook
zyn aen d'andere zyde der rivier. Men

rekent deze ſtadt zeſtig wurſten af te leg
gen van de laetft gemelde.

Hier moften

Ten wy weder andere wagens hebben, die

vyfuren quamen wy binnen de ſtadt Pe men nogtans hier zoo gereedt niet vint,
":"troskie,• der
ons terftont door den Gou als in andere ſteden, omdatze van de om
te Petros*-*.
kic.
verneur huizing wert aengewczen. De leggende dorpen gehaelt moeten worden.

ze plaets is tamelyk groot, en van bui Terwyl wy daernaer wachtten, zagen
ten meeſt omtrokken met palen, die aen wy hier verſcheide Zweedſche gevangene
Gelegen- een gezet zyn. De ſtadt zelve is ten dee krygshoofden, Den volgenden dagh re
heit der le bekleedt met eenen houten muur, ge den wy na het ondergaen der zonne we
" lyk alle de huizen, naer het gebruik van der voort, en door twee dorpen getrok
dit lant. Verſcheide kerken zyn'er van ken floegen wy ons in het derde neder,
hout, gelyk ook de poorten, die wat genaemt Be/in , blywende daer tot tien
van de ſtadt af leggen.

De ſtadt heeft uren toe. Toen reden wy den ganſchen
nacht met heldren maneſchyn voort door
verſcheide dorpen. Met dendageraet ko
mende by het dorp Perſiene moeſten wy

breede ſtraten van harden kleigront. Hier
kregen wy andere wagens en verſchepaer
den, en reden des volgenden namiddags
ten drie uren van daer over eenen goeden
vaſten heigront. Een uur voortgereden
zynde quamen wy over een tamelyk groo
te houte brugh , gelegen tuſſchen de af

fcheidinge van den hoogen gront, daer
't water, dat nu weinigh was, doorvloeit.

By de ſtadt is mede een rivier of water
loop. De zon onder zynde bleven wy

over een houte brugh trekken door een
plaets, die zoo moerafligh was, dat we
langh te arbeiden hadden, eer wy er door
raekten. Op dezen wegh vonden wy veel
beploegt lant, en meenigte van hoiber
gen. Wy bleven hier tot tien uren, en
quamen met den ondergang der zon bin
nen het dorp Pettin, nu afgelegt hebben

in 't velt , hebbende weder tien wurſten de vierentwintigh wurſten.

Den 13 ver
trokken
wy
een
uur
voor
den
dagh, heb
afgedaen. Hier ſtelden wy de wagens in
bende
nogh
5
of
6
wurſten
af
te doen, komft te
eenen ronden kring, en maekten in het
midden een groot vier. De dienaers de eer we aen de ſtadt Inſere konden komen. #
-

den het zelve buiten om.

Twee uren na

Wy quamen daer ten agt uren aen, en "

middernacht trokken wy weder voort in begaven ons in de huizen, om wederver

Het

vriezent weder door cenen quaden moe ſchepaerden afte wachten. Wy von
rasgront, daer wy drie of vier malen door den hier , gelyk op de vorige plaetfen,
zeer men
goedtvoor
koop.
Want
een #
Kleeneder
moſten. Vervolgens kregen wy eenen de
goeteetwaren
hoen kogt
eenen
ſtuiver,
gocden
wegh
,
en
quamen
op
den
mid
en voor het zelve gelt veertien of vyftien
dorp

Kondec.

atéſ,

dagh aen het dorp Kondee, dat in twee

verſcheidepartyen van huizenbeſtaet. Ten eiers, ja zomtydts wel twintigh. Het
drie uren weder van daer rydende trok gebeurde by wylen dat men er wel 40 of
ken wy door twee dorpen. Nevens het yo, en ook twee hoenders voor het zelve
gclt
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gelt heeft. Ik kogt een ſchoon kalkhoen paerden niet laten volgen zonder de ge
voor 3 ſtuivers, ook voor dat gelt een woonlyke betalinge, zoodat er weder veel

ſpeenvarken , en een volwaſſen varken tydts verloren gingh voor my, die de reis
voor eenen gulden. Een volwaſſen ſchaep zonder gezelſchap niet durfde voortzetten.
voór 1o , een lam voor 5 ſtuivers, een Men wert ten leſte met elkander eens: en
gans voor 2, en het broot naergelangh. dus reden wy een uur na den middagh van
Wat deze ſtadt aengaet, zy is gemeen. daer, en voor een korte poos buiten de
'T Kaſteel is met eenen houten muur om

trokken, en heeft verſcheide torens. Het
overige der ſtadt zweemt heel naer een
dorp. Dewyl nu de Gouverneur buiten
de ſtadt was, konden wy niet met de
paerden klaer raken voor den 15 dermaent;

ſtadt benevens de gemelde rivier, die ook
voorby de ſtadt loopt. Vervolgens raek
ten wy in 't boſch , daer ze ook door

ſtroomt. Hier ontmoetten wy veele Ruſ
ſiſche reizigers. Voorts hadden wy een
guaden wegh in 't boſch , daer we eerſt

waer van ook de Gezant ten deele oir met den avont door raekten.

Toen ble

zaek was, die niet betalen wilde dat 'er ven wy een weinigh buiten in het dorp

toe ſtont, houdende zich aen zynen brief, Vedenapina, nu 15 wurſten voortgeraekt
die luidde dat hy tot deze plaets toe niets zynde. Des morgens vroeg togen wy
te geven hadt. Eindelyk quamenze op de weder voort, rydende buiten het dorp ne
helft met elkander.

vens dezelve rivier. Toen quamen wy in

Dus trokken wy ten leſte wedervoort, het boſch, daer wy langs een lange hou
en twee uren gereden hebbende vonden te ſmalle brugh ook over de rivier trok
wy ons op den middagh agt wurſten van ken. Vervolgens hadden wy eenen qua
Het dorp de ſtadt aen het dorp Jems-koy, dat ta den wegh dicht tuſſchen de boomen met
Je"key melyk groot, en met een houte kerk ver veel diepe kuilen, zoodat wel zeven of
zien is.
Men trekt hier over een houte agt malen de aſſen der wagens braken, in
brugh. Voor den avont quamen wyaen welke door middel van jonge boomen te
het dorp Katsjalava, zynde agt wurſten ver herſtellen veel tydts geſpilt wert. In dit
der. Op den 16 vroegh in den morgen boſch reden wy nevens een kapelletje,
even buiten het

# komende

trokken

waer in zich eenige Geeſtelyken onthiel
wy langs een lange ſteene brugh over de den. Maer wy waren gedwongen hier
rivier Mokſa, die haren loop in de rivier te blyven door het breken van eenender
Ocka heeft. Vervolgens reden wy door wagenen, dewyl de avont ons overviel,

een boſch, dat agt wurſten langh was,
vervolgens door een dorp, dat in twee
ryen van huizen beſtondt, op eenen mid
delwegh, die zeer breet was. Op dezen
wegh vint men veel zobdanige dorpen.
Toen raekten wy over een brugh, dek
kende de gemelde rivier, die met ys be
zet was. Op den middagh quamen wy
aen de ſtadt Troyetskie, nu 3 wurſten ver
der gekomen zynde, van waer wy ten 5
uren weder 6 wurſten voort reden tot het

dorp Belt-ſoja-tsjas, gelegen 3o wurſten
van de ſtadt Inſere. Des anderen daegs
na den middag ten 3 uren gingen wy we
der van daer, en vorderden agt wurſten
tot het dorp Abreſma ,- daer wy eenige
uren bleven. Vervolgens ſpoeiden wy
voort door verſcheideplaetsjes op het dorp

en deze wegen by nagt niet te gebruiken
zyn.

Wy ſtookten dan om den harden

Vorſt groote vieren, en hielden goede
wacht. Nu waren wy ontrent 15 wurſten

voortgeraekt. , Den nagt voorby zynde
gingen wy weder voort, rydende na twee
uren tydts nevens de gemelde rivier, daer

wy een half uur verder gekomen met een
houten vlot, op twee roeiſchuiten geſtelt,
overgevoert werden, wordende telkens

twee wagens gelyk overgebragt. Ik vond
deze rivier hier naer giſſinge tweehondert
ſchreden breet. Aen de andere zyde is
een kleene vlakte voor het boſch, waer
in wy bleven tot twee uren na den mid

dagh, dewyl er weder twee wagens ge
broken waren.

Na meer dan twee uren

geraekten wy uit het boſch opeenen vlak
Miegaloskie, gelegen 15 wurſt van de ken wegh. Nogh een uur voortgetogen
laetſte verblyfplaets. Den agtienden gin bleven wy in het dorp Koelikove, gelegen Het dorp
gen wy met den dagh op wegh , en re tien wurſten van de plaets, daer wy in 't Koeliko
den door veel boſſchaedje, waer door de boſch vernagt hadden.

Deze plaets legt

gemelde rivier Mokſa tamelyk breet ha op de hoogte, en een lange ſtraet in de
ren loop heeft. Men trekt er over door laegte, daer eenigh water doorvloeit dat
middel eener houte brugge, waeraen een nu bevrozen was. Rondom ziet men boſch.
wachthuis ſtaet. Ten negen uren qua Den 23 met het begin van den dagh op

Komſt te men wy aen de ſtadt Djmnik, waer van
Djmnik niet veel te zeggen valt, als zynde maer
gemeen, zonder eenigh kaſteel, en open
leggende als een vlek. Den zo der maent
was ik wel weder gereet met myne drie
paerden en wagens: dogh de Gezantraek

wegh zynde trokken wy weder over de
meer gemelde rivier langs een houtebrug.
Vervolgens hadden wy in het boſch quade
wegen, en drie- of viermael laegte tuſ
ſchen 't gebergte, daer wy houte brug

gen vonden, dewyl eenige wateren, die
te weder aen moeite. Zy wilden hem de nu bevrozen waren, daer hunnen loop
InC
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nemen. Een uur voor den middagh qua malen trokken wy door inhammen van de
men wy aen het dorp Aloſſa, nu 15 wur rivier, en daer op nevens de rivier Occa,
ſten afgelegt hebbende. Toen nogh 15 dacr wy ten tienurenaenquamenomover
wurſten voortgereden kregen wy het dorp gezet te worden, nadat wy vyftien wur
Zawata, daer wy onze nachtruſt namen. ſten gewonnen hadden. Deze overvaert
Twee knegts van den Gezant waren met geſchiedde weder op de wyze, die wy
de wagens in het laetſte dorp agtergeble boven gemelt hebben, maer nu telkens
ven uit dronkenſchap, waer in ze doorden met vier wagens, wordende de paerden

brandewyn waren verzopen geweeſt. De uitgeſpannen. Eenige Ruſſiſche reizigers
Ruſſen hadden hen in dienſtaet wakker

waren reets bezigh om overgezet te wor
afgeroſt, en hen van hun meeſte kleeding den. Ondertuſſchen tekende ik dit ge-Gezicht

en mutſen berooft.

Dus geſtelt quamen zicht naer giſſingh van de Zuitzyde, van kººs

ze in den avont by ons. Hier over wer waer men eenen grooten inham der rivier
den verſcheide raetſlagen genomen. Volk ziet, die hier, voor zoo veel ik merken
derwaert te zenden evenwel vonden wy kon, van 't Ooſten naer 't Weſten loopt.

niet raedſaem: waerom wy het daer by Want zekerheit kon ik naer myne ge
lieten, vervolgende des morgens twee woonte niet nemen, omdat den vorigen
uren voor den dagh onzen wegh, die dagh de naelt van myn kompas gebroken
nogh al door boſchaedje lagh. Eenige | was. Gy ziet hier de verbeelding,

Met dit overſteken waren wy bezigh Vervolgens togen wy door een boſch van
tot twee uren na den middagh.

Vervol kleen geboomte , en geraekten ten vier

gens reden wy door boſchaedje nevens de uren binnen het dorp Zerbalova, gelegen
zelve rivier. Ontrent den avont vernacht 15 wurſten van de ſtadt.
Ontrent den
tenwe in het dorp AMonſo , dat buiten 't avont trokken wy vandaergeſtadigh door
boſch benevens de rivier op een hoogte boſch met zeer donker weder en quade
legt vyftien wurften van daer wy over de wegen, waer door verſcheide wagens om
rivier gezet waren.

Des morgens vor vielen, ook eenige braken.

Hier door

derden wy nogh vyftien wurften tot de waren wy gedwongen vier uren na mid
ſtadt Kajiemo , die weinig van belang is. dernagt ons neder te ſlaen. Een uur daer
Den volgenden dagh kregen wy andere na reedt de Gezant met eenigen van zyn
wagęns, en paerden, en gingen op den gevolgh voort. Ik niet genegen in de dui
middagh voort over zandige wegen. Wy fternife te ryden wachtte den dagh af, en
hadden 't gezicht van verſcheide plaetsjes, begaf my toen met myne drie wagens op
wegh,
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wegh, latende de reſt van 't volk nogh wurſten van de ſtadt Moskou, leggende
daer. Ten negen uren quam ik aen het tuſſchen dezelvenaer het Noort of Noord
dorp Nove dereefne of 't Nieuwe dorp, ooſten, en tuſſchen de ſtadt Niſi-novogorod

gelegen een weinigh buiten het boſch 25 naer het Zuidweſten. Wy bleven hier tot
wurſten van Zerbalova. Op den mid
dagh reden wy te gelyk weder voort in
digten ſtofregen, langs eenen quaden wegh.
Tien wurſten afgelegt hebbende ver
nachtten aen het dorp Jikeſowa, en reeden
den volgenden dagh vroegh weder voort
meeſtendeel door boſſchaedje, maer even
wel langs beter wegen. Zeventien wurſten
afgelegt hebbende deeden ons mael in
het dorpje 't Sookwa , van waer weder
vertrekkende eenigh volk met loſſe paer
den ontmoette die voor de onze verwiſ

ſelt werden, dewylze aen den anderen
kant in de ſteden thuis hoorden.

De

wegh wert vorders arger , zoodat er
weder eenige wagens braken, ook de
myne op zulk een wyze dat het paert met
de voorſte wielen heen ging, en my met
de reſt in eenen kuil liet zitten.

Met dit

den eerſten van November, wanneer wy na
denmiddagh in zeer miſtigh weder vertrok

ken. Eindelyk kregen wy hoogerlant en be
ter wegen, ziende verſcheide dorpen. Ten
vier uren reden wy over een houten vlot
van balken acn een gehecht op de rivier
Wortſa , waer acn een dorpje legt van den
zelven naem. Nu waren wy 13 wurſten
voortgekomen. Dezen avont quam hier
ook de Gouverneur der ſtadt Pinſe , dien
wy by ons ter maeltydt noodigden. Hy
ſtont ons verzoek toe, en vertrok na het
mael naer Moskow. Hy had maer twee
perſonen by zich, zonder belemmering
van eenige pakkaedje. Vier uren namid
dernagt trokken wy mede van daer over
een vlakte, rakende vervolgens in een
boſch , daer een zeer breede wegh tuſ
ſchen doorloopt, en het geboomte zich aen
beide de zyden als een plantaedje of wan
delgalery vertoont. Ten elf uren togen
wy over de rivier Lietma, voorts door het
dorp Boeeleezza , zo wurſten afgelegt heb

ongeval verliep weder veel tydts, zoodat
wy eerſt met den donkeren avont binnen
het dorp Orſamaghiene quamen, hebben
de 2o wurſten afgelegt. Dezen dagh wa
ren we al verſcheide dorpen doorgetrok bende.
Wy hadden een meenigte van
ken, en kregen des morgens weder zoo voorgangers, gewapent met groote ſtok

danige ongemakken door de quaetheit der ken, die al veel voor aen , even als de
wegen, dat wy tien wurſten voortgereiſt ſpieſſen, een ſpits yzer hadden. Dit dorp
zynde een wyle bleven vertoeven in een is gelegen in een groote beboude vlakte,
kleen dorpje. Verder op den wegh ko die rondom met boſch bezet is. Twee
mende brak het radt van eenen wagen, uren na den middagh reden wy weder
dat ons weder zoo langh deed wachten, voort, en quamen ten vier uren over een
totdat er een ander uit het zelve dorpje kleener rivier, en door het bos aen het
gehaelt wert. Toen reden wy zo wur daer aengelegen dorp, vervolgens weder
ſten verder tot het dorp Siegomava , waer in 't boſch tot het dorp Petoeske, daerwy
by nogh eenige andere leggen, die wy bleven na het afleggen van nogh 12 wur
ook doortrokken. Den 3o voortrydende ſten. Den 3 zaten wy voor dagh weder
vonden veel water , daer wy verſchei op door eenen zandigen vlakken wegh
de malen door moſten ryden. Ontrent met weinigh geboomte, en quamen ten
den middagh kregen wy uit de openingh tien uren aen het dorp Sallo-pokro, dat
van 't boſch voor een gedeelte de ſtadt groot en met een ſteene kerk verzien is.

#

Wolodimer in het gezicht, die op een | Hier kregen wy allerhande eetbare waren,

II1CT,

# gelegen is, en door de veelerhan

ook bier, dat op eenige der vorige plaet

de ſteene kerken, die gemeenlyk wit zyn, ſen niet te krygen geweeſt was, en zeer
een aengenaem gezicht geeft. Wat ver- wit broot. Dogh alles was hier dierder. Dierte
De rivier der gekomen vonden wy ons aen de rivier | Men moſt 4 ſtuivers voor een hoen geven, van eet

Cleſma. Cleſma, die ten Zuiden voorby de ſtadt en voor al het ander naer gelangh betalen. waren.
loopt, en in de Wolga vloeit. Hier wer Nu waren wy 13 wurſten van de plaets,
den wy met een groote ſchuit overgezet daer we vernagt hadden. . Vervolgens

# telkens met zeven of agt wagens.

Van | quamen wy door drie of vier dorpen by

#" daer gingen wy door eenen ſlykerigen houte bruggen in de laegte, daer wyklee
wegh opwaert in de ſtadt, die zo wurſten ne rivieren of waterloopingen vonden.
van de laetſt gemelde plaets gelegen is. Ik Ten 6 uren bleven wy in het dorp Sjele
vond haer vry groot, leggende op ver ve 18 wurſt gelegen van de laetſte verblyf
ſcheide van elkander afgezonderde bergen plaets. Des morgens reden wy weder
wyt en zyt verſpreit, ook tegen en langs voort in donker en miſtigh weder, dogh
dezelve tot by de rivier. Zy heeft zeven over goeden wegh, en door verſcheide
ofagt kerken van ſteen gebout, verſchei dorpen. Ten 9 uren quamen wy aen de
de ook van hout.
Het kaſteel is met ee rivier Cleſma , daer wy met een vlot van
nen houten muur omtrokken. Men noemt balken op het water leggende werden
deze ſtadt ook wel Wlodimer. Zy is ei overgezet, telkens met vier of vyf wa
gentlyk een Hartogdom , en legt 1 yo gens. Hier wilde ik van de hoogte naer
L ll
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de rivier gaen om zelf te paſſen op den miſtigh weder over eenen zeer goeden
wagen, daer myn pakkaedje in was, maer vlakken wegh , ontmoetende meenigte
myn regtervoet op den hart bevrozen van wagenen. Ten negen uren quamen komſt te

van gront uitſchietende wert zoodanigh ver, wy eindelyk aen de ſtadt Moskow. De Moskow.
# ſtuikt dat ik nederviel, en een lange wyl Gezant bleef nevens de zynen in eenige
des Schry in groote pyn bleef leggen, meenende in
vers been. 't eerſt dat myn been gebroken was. Men
droegh my in den wagen, waer mede ik
de rivier over quam , die 15 wurſten van
de laetſte ruſtplaets af is.

huizen buiten de ſtadt, om zich aen te
geven, en een huisveſting binnen de ſtadt
af te wachten. Dogh ik begaf my naer
de Slabode in myn vorige herbergh. Hier

Nogh 5 wur- uit den wagen geholpen zynde bevont ik

ſten hadden wy af te leggen tot het dorp dat myn voet geheel geſlonken was. Ik
Ragoſi, daer wy ten elf uren binnen qua- ververſchte het zelve geneesmiddel, en
men. Hier bevond ik dat myn been on-|my latende voorſtaen dat het quaedt ge
der aen den buitenenkel bezet was met heel over was reed ik in den avont met de

twee knobbels twee vingerbreetten hoogh, ſlede naer den Hollantſchen Reſident den
zoodat ik er niet op ſtaen kon, en men Heer Vander Hulſt, dewyl ik myinſtaet
my met groote moeite in en uit den wa vond van met eenen ſtok te kunnen gaen.
gen moſt helpen.
Ik beſtreek het met Maer des anderen daegs was de voet door
de Mumy, die ik met my uit Perſie ge deze al te groote beweging zoodanigh
bragt, en altyt by my hadt, en nam er ontſtoken, dat ik my genootzaekt vond
ook een weinigh van in, latende het zoo in huis te blyven. Ik gebruikte wederde
met doeken omwonden ruſten op kuſſens, Mumy, dogh zonder vrucht, waer van
zoo goedt als dat op den wagen wezen ik my zelven de ſchult gaf, dewyl ik my
kon, dewyl ik er evenwel mede voort hadt moeten ſtil houden. Den volgenden
moſt. Wy vertrokken ook kort na den dagh was het er nogh arger mede geſtelt,
middagh, en door vyf of zes kleene zoodat ik geraden vond my van eenen
plaetsjes gereden hebbende bleven met den Wondheeler te bedienen, en andere mid
avont in het dorp Teggera 25 wurſten ver delen te gebruiken. Ik liet het been dan
der. Nu waren wy nogh 15 wurſten van nogh wel 14 dagen ruſten op kuſſens, en
Moskow. Des morgens gingen wy twee in zes weken daerna kon ik nogh zeer
uren voor den dagh weder voort in zeer weinigh gaen.

LXXV. H O O F T S T U K.

Rebellen geſtraft. Statelyk Geboortefeeſt. Komſt van den Czaer
te Moskow.

Geſprek des Schryvers met zyne Majeſteit.

Schoone Apoteek, en andere nieuwe gebouwen. Vierwerk.
Vertrek van den Czaer.

O
#n
Deschry-

P het einde dezer maent reed ik die aen de Duitſchen en anderen te Aſtra
met den Reſident buiten de ſtadt kan , waer van ik hier voor geſproken

naer het Hof van den meer gemel heb, gepleegt was.
De verwezenen
den Knees Bories, om mynen plicht van ſtonden als in eenen ronden kring, waer
Knees
Bo- dankzeggingh by hem af te leggen voor nevens vyf balken driehoekswyze op den
ricS ,
de brieven van aenbeveling, my mede-" gront gelegt waren, wordende op elken
gegeven aen de Gouverneurs van Kaſan en balk zes menſchen met hun hoofden ge
Aſtrakan. Hy onthaelde ons dien mid legt, en dus door den ſcherprechter met
dagh in het gezelſchap zyner Gemalinne, de byl onthalſt. Men begon hier mede
en den en andere vrouwen.
Ik begroette ook ontrent den middagh , en binnen een half
Engel- den Heer Charles Witworth, Gezant we uur was alles ten einde gebracht.
Men

fins

ſe" Ge"gens de kroone van Engelant, die my met zou naeulyx gelooven, met hoe kleenen

"

Strafple
ging:

byzondere beleeftheit ontſingh, en daer
na meenigmael ten eten hielt. Hy quam
ook zelf in myne herbergh om uit zinne
lykheit te beſchouwen het geen ik aen
merkenswaerdigh met my gebragt hadt.

omſlagh zulke ſtraf hier geſchiet, en min
der nogh, hoe gedwee zich die menſchen,
heel ongebonden, als lammeren, ſchik
ken tot het lyden derzelve, daer men in
andere landen zoo veel omſlagh maektom

Den eerſten van December werden bin

eenen eenigen misdadigen van kant te

nen de ſtadt Moskow dertigh perſonen ont helpen.
halſt, hebbende deel gehadaenden moort,
Drie dagen hier aen wert hier in de
Duit
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Duitſche Slabode de Naemdagh geviert Onder dit gezelſchap waren eenige voor
name Ruſſiſche vrouwen, ook twee of
Menſikof, het welk geſchiedde in het drie Duitſche. De Princes aen de aenge
huis van den Heer Generael la Fort, zyn komenen deze eerbewyzing gedaen heb

dagh ge van den Vorſt Alexander Danielewits die
viert.

de de noodiging der gaſten, die men daer bende voegde zich weder by den Czaer
hebben wilde, eenige dagen te voren ge
ſchiet. Hier waren tegenwoordigh de
Princes, zuſter zyner Majeſteit, de Cza
renne met haer drie dochteren, en de
Georgiaenſche of Militieuſche Czaer, die

haren broeder, die my toen met de hant
een teken gaf van by hem te komen, de

gezeten hebbende, en door zynen broe
der daer afgeſtoten zynde, toevlucht tot
den Czaer van Moskovie genomen heeft,
van wien hy nogh wort onderhouden, ne
vens zynen zoon, die Generael Velttuig
meeſter zyner Czaerſe Majeſteit zynde voor
Nerva gevangen is, en nu ſtaet uitgewiſſelt
te worden tegens den hier gevangen
Zweetſen Overſten Wagtmeeſter, nevens
vyf Kapiteins, zes Lieutenants, zeven

het gelegen was met de meenigte hunner
vrouwen in het Serraglio.
Een gelyke
nieusgierigheit had hy ontrent den ſtaet
des Konings van Bantam. Waer van door

wyl hy begerig was een kort verhael my
ner reize te hooren , en de manieren en

levenswyze der Perſiſche Koningen, en
op den troon van 't Georgiaenſche gebiedt hunne hofhouding te verſtaen, ook hoe

my onderrecht zynde verhaelde hy alles
aen zyn zuſter en de voornaemſte Mevrou
wen in de Ruſſiſche tael.

Een half uur

liep met dit vertellen door, wanneer een
tweede ſchaeltje met brandewyn door de
Princes overgereikt wert. Nu verzogt

vendrigs, en den koningklyken Secretaris ik van zyn Majeſteit een vrygeleibrief om
Tepati, voor Nerva gevangen, die nu weder veiligh uit dit Ryk naer myn va
om deze wiſſeling te bevorderen losgela derlant te keeren, waer opik tot antwoort
Ontrent
te vertrekken. Wyders waren op dezen elf uren vertrok zyn Majeſteit weder van
vreugdedagh veele Ruſſiſche Heeren en daer, cn ik tc gelyk met den Reſident
Vrouwen, nevens den Engelſchen Afge naer zyne woning, daer wy dien dagh
zant, den Conſul en anderen van die na vrolyk doorbragten , zynde ik wel ver

ten is, om van Moskow naer Stokholm kreegh dat ik het hebben zou.

tie.

Veel Duitſchen waren er ook.

De

noegt over de eere, my aen dit Hof be

mannen en vrouwen werden yder in een WCZCI).
byzonder vertrek onthaelt. Onder het
Op den 23 der maent vertrok de Pool
drinken der gezontheden werden telkens ſche Biſſchop van hier weder naer zyn
dertigh ſchoten, zoo uit kleen kanon, als lant, ſtaende uitgewiſſelt te worden te
mortieren gedaen.
Na den maeltydt gens Knees Jakof Feuderowits, algemeen
wert'er gedanſt, en des avonts een vier veltkrygscommiſſaris, die onder Nerva
-

werk aengeſtoken, ſtaende de naem van gevangen genomen wert. In dezen tydt poot de,
den gemelden Vorſt, tot ſieraet in vier verſtonden wy hier uit brieven dat de grooten

#
Komſt des

Groote Mogol, een man over de hondert Mogols.

Den zeſtienden der maent quam de jaren out, overleden was.

Czaers te

Moskow.

Czaer op den middagh binnen Moskow, |

Eer ik van Moskow afſcheide zal niet Niewege.

waer op het geſchut van de wallen geloſt ondienſtigh zyn te melden het ſtichten bouwen
wert onder groote vreugde der inwoners, eeniger gebouwen, dat ſedert myn ver-# Mor

die zyne Majeſteit in twee jaren hier niet trek naer Perſie geſchiet is.
gezien hadden. Ik begaf my twee dagen
daeraen met den Reſident naer Prepreſenske
om den Vorſt te bewellekomen, dienwy
reets in de ſlede nedergezeten vonden. Hy
ontſing my vrolyk van wezen met hant

taſting, verwellekomende my in zyn lant.
Voorts begaf hy zich naer het Hof der
Princeſſe zyne zuſter, niet verre daer van
daen gelegen, gaende eerſt in de kerk,
die een kleene kapel is. De kerkplech
tigheden verricht zynde, gingh hy met
zyn gevolgh een uur daerna binnen't Hof,

Dat my al-"

lereerſt aenmerkingswaerdigh voorquam,
was een groot gebou van ſteen, dat voor
zeven jaren is begonnen aengelegt te wor
den tot een Munt, en ſedert anderhalf

jaer is verandert en verbetert van eenige

vertrekken om te dienen tot een groote
Apoteek. Het gebou is prachtigh en Apoteek.
hoogh opgetrokken, hebbende eenen

fraejen tooren op de voorſte party. Het
ſtaet ten Ooſten buiten het ſlot of kaſteel

ter plaetſe daerde Hoender- en duivemarkt

geweeſt is.

Het heeft in 't geheel twee

daer wy hem volgden. Hier ontmoette verdiepingen, en boven naer den tooren
hy de Princes, die aenyder van 't gezel vyf verdiepingen boven elkander. Als

ſchap een gulden ſchaeltje met brande men eerſt door de groote voorpoort in
wyn, op een zilver ſchenkbort gezet, gekomen is, vint men zich in een opene
zelf aenboodt. Waer opyder toetredende plaets. Dan gaet men langs eenen bree
Hier is het eerſte
met behoorlyke eerbiedigheit daer een af den trap opwaerts.
nam. Die hun ſchaeltje geledigt hadden, vertrek de Apoteek, die 15 goede ſchre

gaven het aen de daer oppaſſende Heeren den diep , en zo breet is. Het is hoogh
over, die het telkens weder lieten vullen. van verdiepingkoepelswyze, dat in Fresko,
-
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toen ik daer was, beſchildert wert. De " was uitgewerkt.

Ik heb reets een groot

zydemuren zyn met hooge glaze venſte- boek met duſdanige kruiden belegtby hem
ren. De overige zullen met ſchoone Chi- gezien.
vertoonde my ook een groot
neeſche potten, die reedts volgens over- ſtuk bruin root, dat in ſteen verandert
gezondene modellen gekomen zyn , be- was , gelyk men veele andere dingen op
zet worden. Op elken pot is volgens de deze wyze in ſteen verandert vint. Hy
Chineeſche wyze voor een gedeelte met | nam ook in overlegh eenigh volk naer Si
gout ingebrant het wapen zyner Czaerſe | berie te zenden, om daer kruiden, bloe
Majeſteit. Dit vertrek heeft twee deu- men, en wat van die natuur is, te doen

º

ren, door welker eenemen in de kamer opzoeken. Tot deze Apoteek worden
gaet, daer de voorraet van kruiden legt. | ook enkel twee tuinen onderhouden.

Door de andere gaet men in de Prikaes of | Sedert myn vertrek naer Perfie is hier Galhuis.
kanſelery. Beide deze geſtichten zyn fraei ook opgerecht een Gaſthuis voor zieken
en groot, koepelswyze ook gemaekt, en | en gequetſten , zynde in de lengte van
hoogh van verdiepinge. Nogh is er dier- hout gebout ten N. Ooſten der Duitſche
gelyk een vertrek geſchikt tot het ſtook-| Slabode aen de rivier Jouſe. Het beſtaet
huis, een ook voor de Boekery, en zelt- in twee partyen.

In de eerſte vint men

ſame gewaſſen en dieren, die hier be- | zeven bedtſteden, elke voor twee perſo
waert worden. Nogh zyn 'er verſcheide |nen, en in het midden negen, elke voor
andere vertrekken, waer onder een ten een menſch : aen de venſterzyde weder
dienſt is van den Preſident of Doktoor. | tien, elke voor twee menſchen. Zoo is

Een ook voor den Apotekaris, de gezel- | ook de andere party. Elke party heeft
len , en jongens. Deze alle zyn aen eene drie ovens of ſtoven. Tuſſchen de twee

en de zelve zyde. Onder dezelve zyn ver-| verdiepingen is de Snykamer. De boven
ſcheide zeer groote en ſchoone kelders. |ſte verdieping beſtaet in veel kleene ka
Over de Prikaes of kanſelery heeft deze j mers, als een voor den Arts van het Gaſt

Doktoor het bewint. . Na hem volgt een huis, een tot dienſt van den Apoteker,
Onderkanſelier en andere luiden van de | en een voor de Wontheelers. De Apo
pen. Deze Doktoor heeft wyt uitge- | teek beſtaet in drie kamers. Twee zyn 'er
ſtrekte magt over alle die onder hem ſtaen, | voor de geneesmiddelen, en een voor de

zoodat hy hen met de doot vermagh te | droogen en kruideryen, waer van de ge
ſtraffen, als ze die quamen te verdienen. | neesmiddelen toegeſtelt worden.
Uit deze kanſelarye worden alle Artſen,
Hier nevens is een Lakenbereidery op- Lakenbe
Kruitbereiders en Wontheelers betaelt. | gerecht, en daer toe een meeſter uit Hol-reidery.

Het getal der Apotekers hier aen behoo- |lant ontboden. Ook een Spiegelmakery,
rende beftaet in agt , vyf gezellen, en by het Jufferenkloofter aen ginfe zyde der
nogh over de veertigh , die hier toe ar- | rivier Moſcua. Hier worden allerhande
beiden. Want hier gaet veel om, dewyl ſpiegels gegoten, zelfs die drie ellen en
de ganſche krygsmagt, zoo te water, als een vierde hoogh zyn. Men was toen

te lande hier uit met geneesmiddelen moet ook bezigh met deftadt om den rooden
muur , Kitaei genaemt, te verſterken,

verzien worden.
Bewints
man der

Apoteek.

Deze Doktoor of Opperbewintsman is meeſt aen de Ooſt- en Noortzyde, ook
een Engelander , genaemt Robbert Ares- | met eenige vaſtigheit aen het Slotte bren
kine, latende zich gebruiken voor Lyf- gen. Hier by hebben de drie Jeſuiten,
arts zyner Czaerfe Majefteit, van wie hy die hier zyn, twee Hoogduitfche, en
volgens geflotene verbintenis jaerlyx
een Engelſche, een kleene kerk van ſteen
tien hondert goude dukaten tot een wed- |in de Duitſche Slabode gebout, die reets.
de trekt. Sedert vier jaren is hy hier ge- ten deele van binnen in Freſco beſchildert
komen, en heeft veel achting onder de is. Men ſprak toen ook van de Drukke
menſchen gewonnen niet alleen om zyne |ry te verzien van Latynſche letteren, om

.

ervarenheit en wetenſchap, maer ook om | daer boeken en andere dingen mede te

zyne minzaemheit en beleeftheit. Toen drukken, die hier toe reets uit Hollant
hy dit groot werk ſtont aen te vangen, waren aengekomen.

heeft zyne Majeſteit hem beſchonken met | Nu gingh het jaer 1708 in, wiens Feeſt van
een gift van tweeduizent Ryxdalers, om eerſte dagh met vreugde geviert wert,"
Jaer.
hem aen te moedigen tot voltooijing van | wordende des avonts binnen de ſtadt een
dit nutbare werk. Hy maekte ſtaet, toen groot vuurwerk aengeſtoken op dezelve
ik daer was, dat hy binnen een jaer tydts plaets, die ik voorheen betekent heb.
alles zou volbragt hebben. Hy was ook Zyn Majeſteit had hier toe een deftige
bezigh met alle de voornaemſte kruiden, maeltydt binnen de daer ſtaendelogie doen
zoo die hier ontrent als die in de wilder- vervaërdigen. Eenige dagen daerma ont

nis groeien, te doen opzoeken.

Deze haelde zyn Majeſteit het zelve gezelſchap

kruiden en bloemen wel gedroogt leide binnen de Duitſche Slabode in het huis van
hy op papier zodanigh vaſt, dat men ze den meer gemelden Heer la Fort, dat nu
daer even kon aflichten, het welk ſierlyk toebehoort aen den Vorst Alexander Da
nie
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nielewits die Menſikof, die het met daer ze gehadt, als in veele jaren niet gebeurt
nogh aen te bouwen aenzienlyker gemaekt WalS.
heeft. Na den maeltydt begon de | Den 6 van February werden hier nogh Rebellen
Czaer de overzeeſche Koopluiden te ver 7o van de voornoemde Aſtrakanſe rebel onthalſt.

eeren met zyn bezoek, komende dus des len onthooft, en zes gerabraekt, zynde
avonts met zyn gewoonlyk gezelſchap by weinigh dagen te voren nogh 45 derzel
den Heer Reſident, op dezelve wyze, ve buiten de poorten der ſtadt opgehan
als ik verhaelt heb in de beſchryvinge van Cn.

Eindelyk geraekte ik aen myne twee
myn eerſte verblyf alhier. . Na twee uren
verblyfs vertrok hy weder van hier, Vrygeleibrieven, en nam afſcheit van den
om nogh ander bezoek af te leggen, dat Reſident, en alle myne goede vrienden,
dien avont ophielt. Want hy ſtondt, ge dewyl ik vaſtgeſtelt had den tienden der
lyk de ſpraek gingh, binnen twee of drie maent te vertrekken. Hier toe hadden
dagen naer het leger te vertrekken. On wy, gelyk het gebruik is, de voerlui
dertuſſchen quam de Heer Grundt, afge den tot Koningsbergh aengenomen. Vol
zant van den Koningh van Deenmarken, gens afſpraek begaf ik my op den geſtel
hier aen.
den dagh naer het Hof van den Engel
In het laetſte dezer maent quamen de mee ſchen Afgezant, daer al de natie zich liet
ſte overzeeſche Koopluiden van Archan vinden. Wy bragten den avont in vreug
gel weder hier, hebbende door de groote de door, en maekten ons gereedt om te
ſneeu en harden wint zulk een quade rei gelyk met alle de ſleden te vertrekken.

LXXVI.

H. o O F T s T U K.

Vertrek van Moskow.

Komſt te Waeſma , Dorgohoes, Smo
lensko, en Boriſof. Dorpen door de Ruſſen verbrant. We
derkeering naer Moskow.

Vertrek
van Mos
kow.

Y vertrokken dan een uur na' den

18 der maent ten agt uren aen de ſtadt
W ſ middernagt,
en quamen ten agt Waesma, en bevonden dat wy 37 wurſten
uren des morgens in het dorp gevordert waren. Deze ſtadt is groot en

Komſt te
Waesma.

Weſomke, waer over wy 35 wurſten ge wydt verſpreit. Zy heeft een houten
reiſt hadden. Ons gezelſchap beſtont in kaſteel, waer aen verſcheide ſteene to

zeven perſonen, waer onder vier Engel rens zyn. Ontrent den middagh reden
ſche Koopluiden waren, namelyk de Hee wy weder van daer, ontmoetende eenige
ren Wiliam Engliſh, James Hewit, Fran ſleden geladen met hennip. Nogh po
cois Beeſlei, en Joſef Wilkins ; voorts wurſten afgedaen hebbende bleven wy in
de Koopman Daniel Pell, en Joan Joachim het dorp 't Sobottowo tot middernagt, en
Schroder, geboortigh van Heſſenkaſſel. quamen den 14 ten 6 uren binnen de ſtadt
Wy hadden elk onze ſlede, nevens twee Dorgoboes na het afleggen van 29 wurſten. Komſt te
# voor de knegten. Hier by hadden Deze plaets is ſlecht. Het voornaemſte Dorgo
dat 'er valt is hennip, die voor de beſte boes.
wy vyf loſſe paerden, of er by toeval
eenige op de reis mogten
gelyk gehouden wort. Hier togen wy over de

#

#

dikwyls gebeurt.

Wy hadden ook zes rivier de Niper: ten tien uren vervolgens

of zeven dagen te voren de paerden naer door veel boſſchaedje tot het dorp Phova,

de ſtadt Smolensko gezonden, om hen 44 wurſten verder op gelegen, daer de
tot onze komſt te laten ruſten, nemende gemelde rivier ook haren loop heeft. Na
van Moskow andere tot die ſtadt toe. Op middernagt trokken wy weder van daer,
den middagh trokken wy weder voort tot en quamen den 15 aen de ſtadt Smolensko,
het dorp Modenovo, daer wy ten zeven gelegen 36 wurſten van Phova. Wytoon
uren binnen quamen, nogh 49 wurſten den den Gouverneur onze vrygeleibrieven.
voortgetogen zynde, over eenen vlakken Hy ontfing ons minnelyk, wees ons her
We
h door vele dorpjes. Op middernagt berg aen , en verzagh ons van eenen al

E# voortgaende ontmoetten wy m# gemeenen

vrygeleibrief om te kunnen
nigte van ſleden, en vonden ons op den voortreizen tot de grenzen, nevens een ge
middagh aen het dorp Oſtrosjok, leggen leide tot onze veiligheit:voor welke beleeft

de in een boſch. Nu hadden wy vieren- heit wy hem met een anker wynsbeſchon
veertigh wurſten afgedaen. Des middags |ken. Deze ſtadt is vrygroot.Eenige der ker
reden wy weder van daer, ten deele door ken zyn van ſteen gebout, de reſt is alles
boſch en verſcheide dorpen. Wy quamen van he: Nºn heeft hier eenen Biſſchop.
3
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Ondertuſſchen mackten de voerluiden, zyt verſpreit ſtacn.

door ons vooruit gezonden, zich met de
paerden vaerdigh, en wy trokken ten vyf

Men heeft er een

houten kaſteel met cenen wal van aerde
omtrokken. Hier in onthielt zich te de

uren weder voort , vindende veel waters zer tydt de Heer Keizerling, Afgezant

op de wegen. Het was weinigh in den des Konings van Pruifen.

Nadat wy

avont als wy door een afgeſlotene plaets onze vrygeleibrieven vertoont hadden,
reden, even als een poort, daer eenige gingen wy ten twee uren na den middagh
ſoldaten de wacht hielden.
Twee uren weder van daer, trekkende al door digte

na middernagt quamen wy aen het dorp
Krana-ſelo , 44 wurſten afgelegt hebben
de. Des morgens ten zeven uren gingen
we weder op wegh met harden vorſt.
Hier ontmoeten wy veel pakkaedje van

bofichaedje. Wy vonden daer den wegh
zeer ſmal, en dwaelden door onkunde

der voerluiden van onze regte ftreek af,
zoodat wy ten agt uren in het dorp Jule
Jewa quamen.

den Vorſt Alexander Danielewits die Men

Een uur na middernagttrokken wy met

ſikof, ook eenige karoſſen, en in eene der
zelve zync Gemalin, die zich in een
dorpje, daer wy door reden, ophielt,
Op den
Komſt in en den wil had naer Smolensko.
het Pool middagh quamen wy in het Poolfche ge
fche ge biet, daer men van een hoogte afrydt.
biedt.
Ten twee uren quamen wy aen het dorp
Dobrooſma , 23 wurſten afgedaen hebben
de, over heuvelagtigh gebergte. Des

eenen wegwyzer voort tot het dorp Bela

roes , daer wy een groot huis van eenen
Poolſchen Edelman vonden.

Nu hadden

wy zes mylen afgelegt. Ten twee uren
gingen wy weder voort, eerſt nogh al

door boſſchaedje, daerna door vlakte,

trekkende door een dorp, daer een rege
ment foldaten lagh. Na middernagt qua
men wy in het dorp Kraſnaſel, hebben
avonts ten negen uren reden wy weder de zes mylen afgedaen.
van daer , en quamen ten 3 uren voor de | Wytrokken den 21 des morgens ten 6
ſtadt Copies, na het afleggen van 6 my uren weder voort, en quamen ten 3 uren
len wegs. Want aen deze zyde der ſtadt in het dorp Mallodeſma, van waer de Vorſt
Smolensko begint men met Duitſche my Alexander dezen morgen ter zyden af ver

len te rekenen, wordende gemeenlyk (als trokken was. Dit en de hier ontrent ge
voorheen gezegt is) vyf wurften voor een legene dorpen ſtonden reets ten deele in
den brant, die door de Ruſſen met voor

myl genomen.

-

Vroegh in den morgenſtont toonden dagt geſticht was, die al wat zy niet met
wy, onze vrygeleibrieven aen den Gene zich voeren konden in brant ſtaken, om
rael Allert, eenen Schot, die ons zeer den Zweeden de middelen van leeftogt te
beleeft ontfing. Hier maekte men ons benemen. Een beklaegelyke zaak zeker#.
eenige zwarigheit over het doortrekken voor de ingezetenen dezergeweſten, daer#
te Koningsbergh , dewyl eenige Zweed men zyn groot leet aen zag. Meenigte

ſche troepen herwaert in aentogt waren, van Poolſche boeren ſchuilden in de by
Evenwel dewyl alles onzeker was wert gelege boſſchen, daer ze zich verſteken

by ons beſloten de reis op de ſtadt Wilda
voort te zetten. Wy begaven ons hier
ter herberge by den voornoemden Engel
ſchen Arts Areskine, die zich juiſt in de
ze ſtadt bevont, dewyl het overal zoo vol
krygsvolk was, dat alle huizen daer me
de bezet waren.

hadden. Anderen zagh men met het wei
nige, dat zy uit den brant met zich kon
den voeren, nevens hun vee wechvluch

ten. Eenigen ook ſtonden vol droefheit,
en zagen hunne brandende huizen met be
traende oogen aen, maeulyx wetendewer
Wybragten hier den waert zy zich te wenden hadden. Ande

tydt in vreugde met elkander door, ko ren ſtelden zich bloot voor hun nootlot,
mende des avonts de gemelde Generacl wachtende vol vrees den vyant af, die

voor eenige uren by ons. Hier hadden de hen ſtont te verdelgen. In dezen droevi- Vrees dat
Ruſſen hunne linie getrokken, die meeſt gen ſchyn van zaken werden onze voer- yº
om de ftadt en de rivier Niper, die be luiden met zulk eene vreeze bevangen,

nevens de ſtadt ſtroomt, loopt. Zymaek datze bitterlyk begonnen te weenen, en
ten ſtaet de Zweden hier af te wagten en ons met fmeken acn te gaen , dat wy hen
hun ſlagh te leveren.
Den 18 der macnt twee uren na mid

niet verder met ons wilden doen reizen,

maer hen terug laten keeren.

Geraekt

dernagt vervolgden wy onzen wegh, die door medelyden ſtonden wy hun verzoek
al meeſt was door boſſchaedje van Denne toe, en beſloten, zoo als wy hier mid

Komft
Buri!of.

boomen, die hier te lande veel zyn. Na
het doorryden eeniger plaetsjes quamen
wy ten tien uren in het dorp Kroepka,
daer een bezetting van 5oo ſoldaten lagh.
Drie uren na middernagt togen wy we
der
op wegh, en quamen twee uren voor
te

den in dit brandende dorp ſtonden, zon
der hun de reize voort te zetten. Wy
kogten derhalven agt paerden van hun,
om met een paert voor elke ſlede naerde

ſtadt Wilda, daerwe nogh zeſtien mylen
af waren, heen te trekken, en hen dus

den middagh binnen de ſladt Borsſof, een met de overige paerden te laten terug

gemeene placts , welker huizen wyt en gaen. Dit zoo vaſt geſtelt zynde, waren
wy

R

E

I

Z

E

N.

45 5

Gevaerly- wy echter zelfs in eenengevaerlykenſtaet. , hielden derhalven een wyle ſtil, verhael
ke togt. Want wederkeerende ſtonden wy den |den ons wedervaren, en vraegden naer
partylooperen der Walachen, die in dienſt gelegenheit om verder te kunnen voort
der Ruſſen zyn , in den mont te loo raken, met bede om goeden raedt. Men
pen, en voorttrekkende wy het krygs antwoordde ons dat het voorttrekken on
volk der zelve natie, dienende onder de mogelyk was ten decle, omdat de Ruſ
Zweden, af te wachten. Want deze ſiſche Koſakken nogh agter waren, om
menſchen zien noch vrient noch vyant wat 'er nogh overigh was in den brant te
aen, en zouden in zulk een geval hun zetten, ten decle ook omdat alle bruggen
eigen vader of moeder niet verſchoonen. afgebroken waren. Dat ook (het geen
Te weten zy zyn heel verwildert, trek het quaedſte van alles was) de Koſakken,

kende geene ſoldy, maer enkel op den die in Zweedſchen dienſt waren, den
roof levende. Behalven dit volk zyn 'er voortogt hadden, plonderende en rooven
ook eenige Tartaren en Kalmukken, die de alles wat hun maer voorquam, ja zich
niet veel beter dan de genoemde zyn. Wy niet ontziende de menſchen van 't leven te
ſtonden dan hier op den gemeenen wegh berooven. Dat wy, zoo wy voort wilden,
tot ontrent den middagh, terwyl een goet alle deze gevaren te ondergaen hadden.
gedeelte van huizen in dit dorp ter we Waerom 'er niet raetſamer voor ons ware,
terug te keeren. Wat
zich dan in zynſlede, en wy reden dus zouden wy doen? wy moſten dezenraedt
zonder de voerluiden op Godts genade volgen, of in onze gewiſſe doot loopen.
derzyde van ons afbrandde. Yder zette

dan met hun weder

voort. Wy waren maer even buiten het | Wy trokken dan onder dit geleide voort,
dorp gekomen, als we een party van on en zonden eenen der ruiteren naer onze
trent dertigh Koſakken of Walachers te voerluiden, om hen te doen wederkee
paerde, die in dienſt der Ruſſen waren, ren. Zy keerden weder, en ſpanden twee
ontmoetten. Deze ruiters hebbende hun paerden voor elke ſlede.
Dus quamen
nen bevelhebber by zich deden ons ſtil wy wel haeſt by de bende der voorge
ſtaen. Wy vertoonden hun onze vryge noemde Koſakken, welke de Engelſche
leibrieven, zeggende wie wy waren. Zy Bevelhebber van de ruitery, die ons ge
bekreunden zich des weinigh, en begon leidde, vernomen hebbende, groette hy
nen tegen ons uit te varen, ons ſchelden hunnen Officier met eenige zweepſlagen
de om verraders, die in den zin hadden

tot belooningh der onheuſche bejegening,

Wy gaven aen ons gedaen.
Wy verſtonden dat de Zweedſche Ko
hun bezadigt antwoort , en bleven dus
vaſt ſtaen, niet wetende hoe wy het met ſakken maer vier of vyf mylen van ons wa
hun hebben zouden.
By avontuur was ren. Drie mylen weder terugh gekeert
onder hen een Hoogduitſche jongen, die zynde bleven wy in het huis van eenen

tot den vyant over te gaen.

hun ſtoutelyk tegenſprak, hen beſtraffen Poolſchen Edelman tot negen uren, wan
de om de onbehoorlyke bejegening ons neer het in brant geſtoken wert. Wy re
aengedaen. Een van hun gaf hier op den den nogh drie mylen voort, en quamen
jongen eenen ſlagh met zyn zweep, dogh aen een adelyk huis, dat nogh grooter,
dees zich niet ontzettende gaf'er hem wel
drie in de plaets, en keerde zich voorts
tot ons, zeggende, Myn Heeren, daer
komt een Generael aen met een party ruiters,
die vaſt dicht by ons zyn. De party, daer
wy mede te doen hadden, ook wel we

en op de wyze eener ſterkte gemaekt was,
waer in de Overſte Geheim met eene be

zetting lagh.

Deze Heer riet ons, dat

wy daer niet lang zouden vertoeven, de
wyl de voortroepen der Zweden in korten
tydt te gemoet gezien werden. Wyaen

tende dat zy niet verre konden af zyn , |vaerdden zynen goeden raedt, en vertrok
liet ons met onze ſleden heenryden. Het
is bekent dat deze Walachen wel ſtout op
den roof, maer tegenſtant vindende zeer
bloode en kleenhartigh zyn, en, zoodra

kenten negen uren van daer Rydende voor
by den Vorſt Alexander Danielewits die

ze maer iemant van de hunnen zien ne

Menſikof, tot Leſcova, een adelyk pa

by twee of drie poſten, daer ſoldaten lagen,
quamen wy ten drie uren na den middagh

dervallen, zich in deryl op de vlucht be leis. Wy hadden gemeent hem eer aen
geven. Het leedt geen vierde deel van te treffen, maer hy was telkens van twee
cen uur, of de party, waer van de jon of drie plaetſen vooruitgetrokken. Wy
gen geſproken hadt, quam aen. By de hadden een geleide van vier ruiteren uit
zelve waren twee Adjutanten generael, de voorgemelde troepen by ons genomen,
waer van d'een een Engelsman, d'ander omdat wy ons afſcheiden moſten van den
een Hoogduitſch was. Hier by was nogh ganſchen hoop, om eenen anderen wegh
een Major , en een Kapitein. Zy had bezyden af te nemen, langs welken wy by
den by zich tweehondert troepen van wel den Vorſt quamen, van wien wy minnelyk
geregelde ruitery. De Engelſche Bevel ontfangen werden. De rede, die onsdreef
hebber kende aenſtonts de onzen , zoo om hem op te zoeken, was wel meeſt

dat wy ons by vrienden bevonden. Wy om uit hem te hooren, of ook mogelyk
Wa
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ware op de eene of andere manier over door wy te ſpade bevonden dat ons broot
lant voort te raken, het zy met eenenan het eerſt van al den voorraedt op was.
deren wegh te kiezen, het zy met eenen Hier was goede raedt dier, dewyl hier
trompetter onder gunſt van hem in het omtrent geen broot voor gelt te bekomen
Zweedſe leger te zenden, door wiens was. Het eenigſte middel was den Vorſt
voorfpraek wy veiligh de rcize mogtcn hier om aen te ſpreken, welken laſt men

vervolgen. Op het eerfte antwoordde hy,
dat het doortrekken onmogelyk was, de
wyl'er nergens een plaets was, daer men
zekerheit hebben konde, dewylde Zweed

my , die hem meeſt bekent was, opleid
de. Ik trof hem aen zittende over 't mael,
en ons gemeen gebrek voorgeſtelt hebben

de verwekte ik het ganſche gezelſchap
Hier op beval my de Vorſt

ſche troepen alles bezet hadden. Op het tot lachen.

laetſte, dat acn geenen trompetter gehoor by hem te gaen nederzitten, dat welgoedt
verleent wert, dewyl zy reets al twee of voor my, maer tot laſt myner reisgenoo
drie, zoo trompetters als tromſlagers, ten was, die met verlangen naer my uit
die afgezonden geweeſt waren, doot ge zagen. Men ſtont my myn verzoek toe,
ſlagen hadden, hier mede toonende dat en dewyl wy van alle andere dingen nogh
ze geene boden ontfangen wilden. Hy genoegh verzien waren, hadden wy ver
kon derhalven, wat hem aenging, ons der geenen noodt.
niet anders raden dan weder naer Mos
Voor den avont trokken wy te gelyk
kow te keeren. My inzonderheit riedt weder voort, en quamen ten tien uren
hy dit aen , wetende dat ik de zeltfame in cen placts, van waer wy des morgens
dingen, in Perſie en Indie verzamelt, met weder vertrokken, om nogh vier mylen
my voerde. Ik bedankte hem, en deed af te leggen, al meeſt door boſſchaedje,

een kort verhael van de gedane reize, en waer in zich de boeren onthielden. Ten
hoe verre die zich uitgeſtrekt hadt. Hy drie uren floegen wy ons neder in eenige
maende ons toen acn twee of drie dagen dorpjes buiten de ſtadt Selena , hebben
met hem voort te trekken, om beveiligt de de Vorſt ons des daags te voren daer
te zyn tegen de Poolſche boeren, die ter maeltydt verzogt. Maer wy te laet
zich meer dan tweeduizent ſterk onthicl

aenkomende vonden hem reedts van de

den in de boſſchen, die wy hadden door tafel opgeſtaen : zoodat wy hem begroet

te trekken. Want hier waren ze in ge
vlucht, en loerden op de voorbygangers,

hebbende van alle de Officieren in een an
der vertrek onthaelt wierden.

om, zoo de kans zich wel opdeed, hun
Op den 2ſ der maent namen wy met
alles te benemen wat zy krygen konden. dankzeggingafſcheit van den Vorft, die
Zeker wy waren wel hoogh verplichtaen drichondertzyner ruitcrenvoorafzont, on

de goede voorzorge van dezen Vorſt. der welkcr hocde wy konden voort rciſen.
Want hier ontfing hy de tyding dat de Hy voegde hier by nogh zes dragonders
voortroepen der Zweeden drie uren na ons onder 't bevel van eenen Poolfchen Edel
vertrek van het laetft gemelde adelyk huis man, om ons tot Smolensko toe te gelei
waren aengekomen, en wel 1oo Ruſſen, den. Dogh myn gezelſchap vergat zich

die zy daer vonden, hadden dootgeſlagen. zoo verre in goede ſiere te maken met de
Wy trokken dan met onze pakkaedje na vrienden, dat de ruiters, zonder langer
cen uur tydts voort onder de beſchermin naer ons te wachten, heenreden. Wy

ge van hem en zyn lyfwacht. Ons ver volgden hen na den middagh ten drie u
trek dus verhaeſt wordende, wert dit pa ren met dc dragonders , cn quamcn tcn
leis, gelyk de vorige plaetfen, in brant zeven uren aen het ſtedeken Boriſºva,

geſtoken, zonder dat het hooi, dat 'er vier mylen voortgetogen zynde. Drie
in lagh, daer censuitgenomenwert: waer uren na middernagt wederopgezcten von
door de vlam zoo ſnel voortſloegh dat de den wy ons ten tien uren in het dorp

Vorſt naeulyx tydt hadt om met zyngoedt Kroepka , agt mylen verder.

Ten vier

Dus trokken uren in den morgen gingen wy wedcr
wy den ganfchen nacht voort, dogh dik voort door verſcheide dorpen, waer on
wyls genootzaekt ſtil te houden, nu om der wy 'er een vonden, waer in geen
de ruitery, en dan om de pakkaedje te menſchen waren. Ontrent den middagh
zich daer uit te begeven.

laten voorttrekken.

Dit nam door de bleven wy in het dorp Tollothin, zeven

ſmalle wegen in de boſſchen veel tydts mylen afgelegen van de laetſte ruſtplaets.
wech , dat zeer verdrietigh was om de Den 27 gingen wy met het begin van den
vrees dat de vyant mogt naderen. Einde dagh weder voort, en quamen na het

lyk na het trekken door verſcheideplaets trekken door vecle dorpen ten twee uren
jes quamen wy kort aen den middaghbin na den middagh aen de ſtadt Copies ; over Komit te
nen het dorp Nilnikof, zes mylen afge welken wegh wy agt mylen gereift had- Cop"
legt hebbende door regen en ſneeu.
Om het ongemak der reize te verzoe
ten waren wy niet ſpaerzaem geweeſt in
ons zelven goede ſiere acn te doen. Waer

den.

Van hier waren vertrokken de ge

noemde Overſte Allard, en de Afgezant
van Pruiſſen, die voor weinigh dagen hier
acngekomcn 3 mct den Engelfchcn Arts
A1cs
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Areskiene verreiſt was om zyne Czaerſe Ten zeven uren quamen wy aen de ſtadt
Majeſteit, die zich te Solenſo , agt my Dorgobuſch, gelegen 41 wurſten van de
len van hier, onthielt, te gaen vinden. laetſte plaets.
middernagt weder
Des avonts ten negen uren trokken wy voortgetogen leiden wy 48 wurſt af tot
weder voort, en quamen den laetſten de het dorp Simlova, daer wy tot den mid

#

zer maent des morgens ten agt uren aen
het dorp Dobrooſma, zeven myſen hier toe
afgelegt hebbende.
Wy bevonden de
zen nagt dat wy door den Poolſchen Edel
man met zyne dragonders in het boſch
van den wegh afgeleit, en wyders van
hun verlaten waren. Want zy waren

voortgereden. Hier door hadden wy groo
te moeite om hier weder uit, en op den
rechten wegh te komen, vreezende dat
we in de ſneeu, die zwaer gevallen was,
zouden blyven ſteken.
Ondertuſſchen
moſten wy nu de reize alleenvoortzetten,
gelyk twee uren naden middagh geſchied
de. Eenige plaetſen doorgereden zynde

bleven wy ten zeven uren aen het dorp
Bageva, vyf mylen voortgetogen zynde.
Hier waren wy op de laetſte plaets van
het Poolſche gebiet, daer wy by de Jo
den goede herbergh vonden, vertrek
kende na middernagt weder van daer. Des
morgens ten tien uren quamen wy in het
dorp Kareetna, daer wy voorheen door

dagh bleven, en ten vier uren acn de ſtadt

Weeſgna quamen. Hier twee uren langh
ons opgehouden hebbende trokken wy
een uur verder binnen het dorp Fedrofske,
33 wurſten afgelegt hebbende. Des mid
dernagts van daer rydende vonden wyons
ten negen uren aen het plaetsje Bollekowo,
48 wurſten verder. Twee uren na mid
dernagt trokken wy weder voort meeſt
door boſch 44 wurſten verder tot de ſtadt
Moſchaioſkie, waer van we weder af

ſcheidden op middernagt.

Dus quamen

wy des morgens ten zeven uren in het

dorp Selagoebienski, zynde 44 wurſten
verder. Hier trokken wy ten tien uren
van daen, en nogh 54 wurſten voortge

reiſt zynde quamen wy te Moskow aen. Komſt te
Het was ontrent zes uren, als ik binnen Moskow.
de Duitſche Slabode in myn voorige her
bergh tradt. Men ſchrikte ſchier, toen
IncIn # zagh.
Want elk meende dat ik
al digt by myn vaderlant was.
Ik deed
een verhael van myn wedervaren, waer

de afgeſlote plaets gereden hadden. Het uit d'oirzaek myner wederkomſt kon be
wert gerekent agt mylen van de Poolſche grepen worden. Het zelve verſlagh deed
renzen te leggen. Twee uren na mid ik des anderen daegs aen den Hollant

# trokken

wy weder voort, en ſchen Reſident.
quamen des morgens ten zeven uren tot
Den 1o dezer maent quamen hier ook
Smolensko, na het afleggen van vier my terugh de zes Hollantſche Koopluiden,

len.

Hier begroetten wy den Gouver

die na ons vertrokken waren.

Na hen

neur, en verhaelden hem ons wederva quamen ook zes dagen daer aen de laetſt

ren, verzoekende verſchepaerden om de vertrokkene reizigers , twee uitgezon
reis des te beter voort te zetten. Die wa dert, die zich in het leger zyner Czaerſe
ren niet te bekomen. Wy kregen even Majeſteit ophielden, op hoope van nogh
wel nogh agt paerden van voerluiden, die te zullen voort raken. In deze dagen
na ons met andere reizigers uit Moskow quam hier weder de Heer Keizerling,
vertrokken, en des daegs te vooren over Gezant der kroone van Pruiſſen. 'T ge
eenen anderen wegh voortgereiſt waren. welt van dezen krygh bragt te weegh
Hoe het met hun , en nogh twee andere dat 'er geen tyding uit Hollant quam : en
partyen van reizigers zou afloopen, ſtont
af te wagten. Geen meerder paerden
kunnende krygen, beſloten wy twee van
deze agt voor elke ſlede te zetten, en

daer ontbraken reets vyf of zes poſten.
Waerom de overzeeſche Koopluiden een
beſluit namen van eenen bodeafzonder lyk

af te vaerdigen, op avontuur van dat hy

drie van d'onze voor elke der andere ſle door raken zou.
den.

Maer ik nu geen ander
Want zy waren zeer afgemat, ook middel ziende dan over Archangel naer

eenige der zelve op den wegh geſtorven. het vaderlant te keeren beſloot de reize te
Dus trokken wy een uur na middernagt water te kiezen, en vertrok van hier in
voort, en quamen ten agt uren binnen gezelſchap van Myn Heer Iſaack Kinſius,

het dorp Glowa, 33 wurſten gevordert met wiens broeder ik voorheennaer Mos
zynde. Weinigh voor den middagh van kow was opgekomen.
daer gereden ontmoetten wy veele ſleden.
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LXXVII. Ho of r s r u k.
Laetſte vertrek van Moskow. Doortogt door de ſteden Preslaw
en Roſtof. Komſt te Jareslaw. Beſchryving der ſtadt. Komſt

te Wologda Aenmerkelykheden der rivieren. Manier van
reizen te water.

P den 23 der maent Maert ver zoomen naer den zomertydt rekent; dat
wy dan van Moskow, dan geſchiet, omdat men driemael de ri

O:

Vertrek
van Mos

kow.

nevens ander gezelſchap, ten zes
uren na den middagh, zynde onze ſleden
zoomet menſchen als metpakkaedjevyf
tien in getal. Veele dorpen doorgetogen
zynde bleven wy in het dorp Bratofſina,

vier Kotris moet overſteken.

Hier aen

komende namen wy ons verblyf in de

buitenſtadt genaemt Troepenoe, van waer
ik my met eene ſlede op de rivier Wologda

deet voeren, om deze plaets wel te be

gelegen 3o wurſten van Moskow. In de zichtigen, en, voor zoo veel de tydt my

ze plaets, die vry groot is, waren wy 3
uren ſtil. Des morgens weder voortge
togen vonden wy ons ten negen uren aen
het dorp Trooytske, van welke plaets, ge

toeliet (want wy moften binnen weinigh
uren weder vertrekken) op het papier af
te tekenen.

Van de Ooſtzyde wort zy De ſtalt

door het getal van 244 aengewezen. Het #"
lyk van 't kloofter , dat derzelven naem begin mer de letter Ägetékent is de Z."
voert, wy voorheenen geſproken hebben. zyde der ſtadt, daer de rivier Kotris ha
Vervolgens reden wy voort door cenen ren loop heeft, en zoo in de Wologda

vloeit. In dezelve lagen toen vyf ſmak
ken of fluitfcheepjes met drie matten, die
van Kaſan tegen den loop der rivier Wol
ga op met groote moeite en veel volk door
gelingen, gaende agter elkander, ftaen het trekken der lyn hier zyn gebragt, om
de geoefent en opgebragt te worden in verder naer Petersburg gevoert te wor
den krygsdienſt. Zy waren toen nogh den. Daer benevens zagh men veele an
zonder geweer. Hunne opzieners of be dere vaertuigen in 't ys bevrozen leggen.
velhebbers zaten in fleden. Ten agturen Niet verre van de id: ter zelvezydelegt
raekten wy binnen het dorp Selnovo, en een buitenplaetsje, dat met eene ſteene
hadden nu 45 wurſten afgelegt. Ten 2 kerk verfiert is, gelyk wederzyts de voor
ſtadtdeele
zelvemet
legt eenen
op eeneſteenen
hoog- Gelegen.
uren na middernacht gingen wy weder ſteden.
te, en De
is ten
i. der
voort. Na het ryden door eenige dorpen
ongelyken wegh, bergagtigh, dogh vol
geboomte , dat des zomers naer allen
ſchyn een aengenaem gezicht geeft. Hier
ontmoetten wy zes of zevenhondert jon

trokken wy den 25 der maent ontrentten muur omtrokken, want men liet dit werk"
7 uren door de ſtadt Preslaw. Toen re ſteken, doordien men bevont dat het

Gelegen

den wy nogh door eenige plaetsjes, en zakte : zoodat deze muur nu vervallen is.
zo wurſten afgelegt hebbende bleven tot De ftadt is vry groot, leggende ontrent
twee uren na middernacht in het dorp in het vierkant. Zy vertoont zich van
Waska. Vervolgens togen wy weder door buiten zeer fraei door de meenigte der ſier
verſcheide dorpen, en nevens de ſtadt lyke ſteene kerken, die zich alle wit ver
Rostof, die ten N. Weſten van 't Roſtofſe toonen. Ook heeft men er veel ſteene
meer legt, waer om heen men veeledorp huizen, de overige zyn van hout. Van
jes ziet. De meeſte menſchen generen de huizen naer beneden de rivier leggen
zich hier met plantaedjen van knoflook vier houte bruggen. Het Noortende der
en ajuin. De ſtadt is gebout langs de ri ſtadt wort getoöntdoor de letter B. Hier

heit der

vier of 't meer.

ſtadt.

hier zyn Hofhoudingh. Een half uur ſtadt, ook een ſteene kerk, welken wegh
verder ter regterzyde is het klooſter, ge men weder heenrydt , als men vertrckt.

Rostof.

Een Metropolyt heeft

aen volgen nogh veel huizen buiten de

naemt Peuter Zarewits , dat met meenig Aen die zyde des lants vertoont zich de
te van huizen omzet is.
Vyfenveertigh ftadt op het fraeifte en grootfte, dewyl
wurften afgedaen zynde quamen wy ten men van daer veel meer gezicht zoo van

zeven uren aen het dorp Nikola, daer men de kerken, als van de ſtadt heeft. Zy
by zomertydt met een vlot over de ri magh wel gaen voor eene der fraeiſte ſte
vier Oetsje-reka gezet wort. Een uur na den van geheel Ruslant. Veel voorname
middernagt weder voortgetrokken zynde Ruſſiſche koopluiden zyn'er. Hier wor
quamen wy den 26 der maent ten 9 uren den de beſte Jugten gemaekt. Ook is er
Komft te tot de ftadt }areslaw , gclegen 25 wur veel talk, borſtels, en linnen. 'Maer
jaïw ften van de lactfte verblyfplacts, of jy, het alleraengenaemſte is dat er zeer veel
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Want deze plaets den ook laſt om tot nader orde hier te

heeft den roem van binnen hare muren de blyven, nevens nogh eenige andere men

keurlyxte ſchoonheden van ganſch Rus
lant te begrypen.
Wy vertrokken van hier ten twee uren
na den middagh meeſt, als te voren, ten
Noorden aen. In korten tydt geraekten
wy in boſchaedje, vervolgens door ver
ſcheide dorpen. Ten agt uren 4o wur
ſten wegs afgelegt hebbende quamen wy
in het

dorp

Wakſère.

Een uur na mid

ſchen uit de buitenplaetſen, bedragende
dus het geheel getal te ſamen 27oo zie
len.

In het laetſt dezer maentbegon het zich
recht (want het had al eens gedoit, macr

dan quam er weder vorſt, die het ys in't
water hielt) tot dojen te zetten, waer
door de wegen zeer ſlikkerigh werden.
De rivier begon zich reets hier en daer
zonder ys te vertoonen. Op den eerſten
van Mei hadden wy, gelyk in de vorige
dagen, zeer harden wint, waer door het

dernagt reden wy voort door vele dorpen,
waer onder het groote vlek was genaemt
Danie-jeloske, dat op een hoogte gelegen,
en met eene kerk van ſteen gebout ver ys los geraekt zynde in groote meenigte

zien is. Den 27 ten agt uren hadden wy

de rivier afdreef.

weder 3o wurſten afgelegt, en quamen

vermengt met regen. Inzonderheit ont
ſtont 'er den 15 ontrent den avont een
zware ſtorm van onweér, met donder,
blixem, en hagel, waer van vele ſteenen
zoo groot als een knikker waren. Hier

in het dorp Oegaskisjam. Op den middagh
reden wy van daer door veele dorpen en

boſſchaedjen langs zulke quade wegen,
dat eenige ſleden verſcheide malen omvie

len.

De wint bleef duren

Want hier zyn byzonder groote op volgden verſcheide zeer harde regen

kuilen in de bevroze ſneeu door het veel

vuldigh ryden der ſleden, waer van wy
veele ontmoetten, en eenige voorby gin
gen. Ten agt uren hadden wy 55 wur
ſten afgelegt, als wy quamen aen het dorp

Agargua.

Wy reden weder van daer en

quamen in het dorp Markowa, gelegen
48 wurſten van de plaets daer wy vernagt
Komſt te hadden, en bleven er twee uren ſtil. Ten

Wologda twee uren na den middagh quamen wy te

vlagen.
In de volgende dagen was het
weder geweldigh veranderlyk : dogh den
25 der maent omtrent vyf uren na den mid Zware
dagh ontſtont 'er zoo zwaer een ſtorm ſtorm.
wint, dat veel dexels der huizen, van
planken en balken gemaekt , wierden
wechgerukt.
Een gedaente zeker van
eenen orkaen. , Veele voorpoorten der
woningen, veele ſchoorſteenen werden
omgeworpen 3 ja weinigh huizen in de

Wologda aen, daer ik voorgenomen had ſtadt bleven onbeſchadigt. Op het dak
te blyven tot dat het open water zyn zou, van myn kamer raekten ook eenige plan
om dan de rivier af naer Archangel te va ken los. Mlaer ik rondom ziende bevond
ren, zynde begerigh de tuſſchen beide dat van binnen alles hecht en vaſt was,
leggende rivieren naeukeurigh waer te ne zoodat ik zitten bleef, om buiten komen
men, te meer omdat 'er tot nu toe van

de geen ſtukken op myn hooft te kry

de ſchryveren weinigh aengetekent of in't
licht gebragt is. Daerenboven heeft men
in deze lantſtreek, buiten de vermakelyk
heden der rivieren, in het zomerſaiſoen
zeer fraeje gezichten van dorpen en ge
boomte, als zynde een van de voornaem
ſte geweſten van gehecl Ruslant. Eeni

gen.

Den 3o der maent quamen hier van
Moskow de Engelſche heeren, die met
my geweeſt waren op de reis naer Poolen,

nevens andere, die des nagts naer Archan

gel vertrokken. Zy hadden door het
quade weder veel op den wegh geleden,
ge dagen hierna quam hier van Dorpat, zoodat verſcheide van hunne wagens het

de hooftſtadt van Lyflant, een meenigte onderſt boven geworpen waren.
van ſleden bezet met Zweedſche huisge

Ik tekende, om iets van deze plaets te pe
liv
Je rivier
-

zinnen, beſtaende in ontrent zevenhon vertoonen, uit myn herbergh ten Weſten Wologda
dert menſchen, die beſloten hadden zich de rivier Wologda, waer van het gezicht afgete
hier neder te ſlaen.

Daer wert derhalven

plaets in de wooningen der Ruſſen voor
hun verſchaft.
Des daegs hier aen ver
toonden zich alle de Zweden op de rivier,
dacrze opgeſchreven werden. Onder

op No. 245 wort aengewezen. Ik teken- kent.
de ook een takje van eenen Cederboom.
Van welke ſoort van boomen men er vee
le buiten deze ſtadt vint.
Inzonderheit

is er een boom, die vry groot is, voor

tuſſchen verſtont men uit brieven dat de

veele jaren van een geplante korrel of pit

gemelde ſtadt na het vertrek dezer men
ſchen verdelgt was.
Nu waren alle de
Grooten (vier of vyf alleen uitgezondert)
op bevel zyner Majeſteit na Petersburgh

voortgegroeit, die een liefhebber uit Si
berie, daer deze boomen in overvloedt

gevonden worden, herwaert gebragt hadt.
Eenige dezer boomen vint men ook on

vertrokken: ſtaende van eenige overzee trent de ſtadt Moskow. Gy ziet in de
ſche en andere koopluiden gevolgt te wor ze verbeelding het loof en de vrugt naer
den. Hierna quamen hier ook aen de de wezentlyke grootte op Ne. 246. Men
Zweedſche huisgezinnen uit de ſtadt Ner vint er ook zoo groot, als die op den

va, beſtaende in 17co zielen. Deze had-lbergh Libanon gevonden worden,
M m m 2.

Wat
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Gelegen . Wat de rivier Wologda aengaet, zy
heit der is voorheen genoemt Naſon.

wort vervaerdigt.
Dit beſtelt men te
Zy neemt voren , als men nogh te Moskow

#vier , haer begin 1oo wurſten ten Weſten bo is , van waer men orde zend dat hier

"3" ven de ſtadt Wologda uit groote moeraſ ter plaetſe zodanigh een vaertuigh
ſen, tuſſchen de Koebenſche Oſer en Be moet gemaekt worden, opdat men hier
loſer , en neemt haer einde in de Wtegna aenkomende binnen weinigh uren zou

Soegna, ontfangende boven Wologdaver

kunnen vertrekken.

ſcheide kleene rivieren.

tuigh , Kajoek genaemt, heeft men alle

Het water dezer

In zulk een vaer

rivier loopt byzomertydtzoodanighwech, gemak. Elk heeft er zyn byzondere bed- #
dat men byna droogsvoets daer over ko ſtede, tafels, banken, en wat verder #"

men kan, ſtappende van de eene op de noodigh is. Maer men is gehouden deze
andere droogte. Haer breette begrypt vaertuigen te koopen, dewyl er geene
hier ontrent vyftigh ſchreden. Andere verhuurt worden. Zy koſten gemeen
wateren zyn hier nogh ontrent. Daer is lyk 25 Roebels, dat op 125 guldens uit
de Beloſer, gelegen 9o wurſtenten Weſten komt. Hier toe huurt men 12 of 14
van deze ſtadt.

Dit water is zeer viſch

roejers, yder voor 6 of 7 gulden. Daer

ryk, leverende overvloedigh veel ſchoo zyn ook kleener vaertuigen, genaemt
ne viſſchen, als Soedakken, Sterlotten, Karbaſſen, die bequaem zyn tot het voe
ren van een of twee menſchen.

Baerzen, een ſoort van Spiering, en meer
andere , alle by uitnementheit blank.
Hierom wort dit water Beloſer of witte
meer genoemt. In tegendeel is vyftigh

Deze

komen met hun toebehooren op vyf roe
bels en een halve. Hier op zyn zes roejers,
die voor de reis elk ontfangen 4 gulden:
wurſten van daer ten N. Weſten een an de ſtierman 11 of 12 gulden, zoodat een
der meer , dat zich ſtrekt tot onder de kleen vaertuig ontrent 13 roebels komtte
ſtadt Kargepool, waer niet dan zwarte koſten. Op het zelve roejen twee per

viſch van alle ſoorten gevangen wort. De ſonen nagt en dagh, die elkander alle 1o
ze Oſer of meer ontlaſt zich in de rivier of 15 , of ook wel zo wurſten ( zoo als

% dat onder zich begrypen)

Donega, die in de witte zee valt. De

verpoozen.
elf gaet de beurt ſomtyts om van den
Wolga, eenige wurſten boven de ſtadt genen die aen 't roer zit. Deze plaetſen wiſſel
Pereslaew Reſanske.
van verwiſſeling die zy Pereminen noe- #
Eer ik nu melde van myne verdere rei men, zyn alle kennelyk door een kerk, roeiers.
Beloſer vloeit door de rivier Soxna in de

ze te water, heb ik vooraf te zeggen, een dorp, een rivier, eenen boom , of

dat men gewoon is by zomertydt van hier een kruis. De gemeene rekening van Wo
naer Archangel te vertrekken in gezel logda tot Archangel te water wort geſtelt
ſchap van drie, vier, of vyf perſonen in op 1.ooo wurſten, dogh over lant maer
cen vaertuigh , dat hier toe alleen ge op 63o, het welk bykomt door de krom
maekt wort. Al wat daer toe noodigh is,

LXXVIII.
Vertrek van Wologda.

H

ten der rivieren.

O O F T S T U K.

Komſt

tot Todma.

Rivier van den

zelven naem. Beſchryving van Oeſtjoega. Samenvloejing
der rivieren Oeſt joega, Wieſma Soegna, en Dwina. Zout
makery. De rivier Wietſigda. Albaſtbergen. De bergh
Orlees. Komſt tot Archangel.
Ver
ertrek
Van Wo-

logda.

#
wiſſel-

#

A DAT ik dan een kleen vaer

plaets of Peremin van 1owurſten. Zy was
had gekocht, en voor my ter ſlinke zyde der rivier, afgetekent door
alleen laten gereedt maken, om een houten kruis. Hier ſtondt veel ge
De tweede ook #e
des te beter alles op deze reize tot myn boomte in het water.
van
1o
wurſten,
was
de
rivier Soegna, #
oogmerk waer te nemen, ſtak ik daer
mede van deze ſtadt af op den 17 Juny waer in de rivier Wologda loopt, gelyk
des avonts ten zeven uren.
In den be reedts gezegt is.
Des nagts gingen wy
ginne ging het vaertuig een weinigh naer op de Soegna voort. Ik bevondze bree
't Zuiden, maer kort daer aen draeide het der dan de Wologda. De derde was een #
naer 't Ooſten. Aen beide de zyden had dorpje met een kleene kerk ter regterzy- #
den wy boſch van kleen geboomte. Ten de. Zoo ook de vierde. De vyfde was vierde en
elf uren quamen wy aen de eerſte wiſſel weder een kleen riviertje , genaemt vyfde wiſ

N#
-

e

Sie-ſelplaets.

R

E

I

Z

E
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N.

zeſdewiſ. Siedroske, ter ſlinke zyde.

##

De zeſte, my in ſchoon weder aen lant , daer ik
De zevende, een verdorde veel wilde aertbezien in haren bloei vond,
boom, genaemt Soſma, ſtaende veel hoo ook framboiſen, en eenige ſlechte bloe

#

ger dan de andere, ter regter zyde. Hier

men , en rozeboomen.

draeide de rivier ten Noorden.

op de hoogte van 59 gr. yo min.

ſelplaets. een kruis.

Men kan

hier door de meenigvuldige kromten wei
nigh van zich zien. Waerom men nu en
dan het zeil gebruikt, dat kleen, en van
matten ſamengevoegt is. ,,Wy voeren

Agtſte

Hier waren w
C

#a

eenentwintigſte wiſſelplaets was het ri- "E"
viertje Selnunga , leggende ter ſlinke zy-plaets.
de. Vervolgens lagh ter regterzyde het
dorp Waſieljefe, leggende een weinigh

voorby het dorpje Marema, daer een kleen van de rivier op een heuvel. Nu kregen
kerkje ſtaet, leggende ten Noorden der wy aen wederzyden hooger lant, en
rivier. Wy gingen dus al Ooſtelykaen. boſſchaedje beſtaende in Sparren en Ber
Den 18 op den middagh hadden wy de keboomen, ook veel Elzen , vervolgens

agtſte Peremin of wiſſelplaets, zynde een fraeje vlakten van ſchoon boulant en wei
kleen riviertje Lomme vietſe genaemt, dat den ter regter zyde, daer zich eenige
N#nde landewaert in loopt. De negende was huizen vertoonden, draejende hier de
wiſſel
het riviertje Dwiniiſe ter ſlinke zyde. Wy rivier ten Noorden.
De 22 Peremin Tweeen
plaets.
gingen al Ooſt aen , en kort daer aen
was het riviertje Sidrofke ter regter zyde, #ſte
Zuidelyk. Men heeft een zeer vermake waerby het dorpje Boroſmie gelegen is E.
lyk gezicht op deze rivier, en hoort in't zynde wederzyts de rivier eenige huizen,
geboomte, dat aen den oeverſtaet, het ge en ter ſlinke zyde dicht aen de rivier het
zangh veler vogelen, en vooral dernach kerkje. Hier vonden wy veel viſſchers,
Tiende tegalen. De tiende was het dorp Soeskooy, die my met een kleene roeiſchuit een ge
wiſſel

plaets,

wiſſelP"

gelegen ten deele aen de Zuidzyde. De deelte van hunnen vangſt bragten. Hier
reſt is aen den Weſtkant der rivier, waer draeit de rivier met groote kromte weder
langs heen aen ſtrant de bouwery dervaer
tuigen gezien wort , die daer gemaekt
worden tot afzendinge der goederen van

Wologda naer Archangel.

naer het Ooſten, en dan weder naer het

Noorden.
De 23 Peremin was het ri- Drieen
viertje
Zarewe
ter 3o
ſlinke
zyde. landewaert
Het loopt #
twintigſte
ten Noorden wel
wurſten
el

Wederzyts

ſtaet een kerkje met eenen kloktooren daer
nevens.
Deze menſchen generen zich
ook met den lantbou.
Wy kregen al
voortvarende vervolgens hooger geboom
te , al meeſt Sparren en Dennen, varen

CIS,

in. Ten zeven uren voeren wy ter flinke "
zyde voorby het eilant Jedo, leggende Eilant Je
in het midden der rivier, en beſlaende do
meer dan een wurſt.

Men kan er ten

wederzyden omvaren. Op het zelve ſtaet
Elfde wie de voorby verſcheide eilantjes. De elfde een kleen kerkje gebout. By het einde De ſtadt
ſelplaets. Peremin was de boom genaemt jellove, daer van begint weder een ander eilant, Tod
ſtaende ter ſlinke zyde.
Wat verder is dat vol boomen ſtaet. Ten negen uren W#
het plaetsje genaemt Motterie ter ſlinke quamen wy aen de ſtadt Todma, de 24 twintigſte
zyde in een kleene vlakte zonder geboom Peremin , daer de Nieſha Soegna in de ri- Wiſſel
te dicht aen de rivier, die hier ſmaller is. vier Todma vloeit.

Ik tekende dezelve

#
e ſtadt

Wy gingen hier nogh al meeſt Ooſt aen. van de Z. Weſtzyde aenkomende naer de afge:
Twaclfde De twaelfde wiſſelplaets ter zelve zyde is ſtadt, gelyk die op No. 147 verbeelt kent.

#
placts.

een kleene
inham
het riviertje
Mote
rige.
Ten agt
urenvan
voeren
wy voorby
het
dorp Week/inje ter rechter zyde zonder
eenigh geboomte aen beide de zyden der

wort.

Zy legt op 6o gr. 14 min. 2 yo

wurſt van Wologda, ten Noort Weſten
langs de rivier, ten deele op de hoogte.

Zy is maer een gemeene plaets, en niet
groot. Alle gebouwen zyn van hout.
quamen wy een weinigh verder aen een Daer onder zyn vier of vyf kenlyke ker
lang ſmal eilant in de rivier, die hier ken. Men rekent ze ook te leggen 25o
breeder is. Met het ondergaen der zon wurſtenten Noorden van Oeſt joega. Daer

rivier. Gaende nu Ooſt ten Noorden aen

Dertiende kregen wy de 13 , zynde een inham van ontrent ſtaet een groote korenmolen op
wiſſel-

de rivier Lomme wierſe, daer het dorp onze wyze gemaekt, dogh maer met twee

P"

Adriane legt. Toen kregen wy het kloo

wieken, en ten deele verbroken.

De

ſter Gollobeeldtske ter flinke zyde, zynde eerſte rivier wort de Wergna Soegna ge
een gebou met eenen houten muur om naemt, en deze de Nieſma Soegna, waer
veertien trokken. De 14 was het riviertje Ster van het eerſte woort de boven- en 't an

de ,,Vyf rietſe. De 15 't riviertje Gollebel. De 16 der de benedendroogte betekent. Nogh

#, de
Zeſtiende,

boom genaemt Wees. De 17 het dorp agt wurſten verder van de ſtadt af ziet
-

*-- ------ ---- - -

1"

-

ZE” Koſoegowa. De 18't riviertje Kamenieſe. men eenige zware ſteenen boven water:
tiende, De 19 het dorp Aoſtſoſma, dat een kerkje
Agftien- heeft en huizen, die wederzyts aen de ri
# vier ſtaen. Wy hielden Ooſt aen en kre
en Twin- gen den 19 der maent ontrent den mid
ligſte wiſ- dagh de twintigſte wiſſelplaets, zynde

"P" een kleene dorre boom.

maer veele hier van vertoonen zich niet

dan in de maent July , wanneer de rivier
ten decle half droogh legt. Nu hadden
wy ter regter ofZuidzyde ruim twee va
demen waters.

Hier in 't midden ver

Hier begaf ik toont zich eenige groene gront boven 't
Mmm 3

W3 -
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water, dat evenwel aen de Zuidzyde al-)ſelplaets was 't riviertje Oesjorde, ter ſlin- Tweeen.
toos te bevaren is. Wy gingen al meeſt |ke zyde. De 42 een inham tuſſchen het veertigſte

Ooſlelykaen, en ſomtyts ten Noorden. |lant, Belotloede genaemt, wanneer wy #

Naer giſſing heeft deze rivier op veele|vyf of zes andere dorpen voorbygetogen"
De oude plaetſen de breette van 15o ſchreden. Een waren. Hier is veel ſteenagtige gront,
ſtadt
weinigh voor den middagh hadden wy de |en een boſch met kleen geboomte. Den
Tºhma
2
, Peremin, zynde de oude ſtadt Todma, | 21 der maent voeren wy ten agt uren
Vyfen

twintigſte of de plaets, daer men die voor dertigh voorby het dorp Apocko, dat wederzyts het dorp
#" jaren begon te bouwen. Dit werk bleef de rivier huizen heeft, verzien van een "r"

plaets,

toen ſteken, en wert hervat ter placts, kerk en kloktoorn, zynde de koepelsder
daer nu de ſtadt van dezen naem ſtaet. zelve met blek belegt.
Hier is ſchoon
Hier ziet men aen wederzyden van de ri korenlant. Wederzyts de rivier heeft
vier een kerkje met weinigh huizen. Hier men ſchoone gezichten, daer, gelyk
kon ik op middernagt bequamelyk zien te doorgaens, veele dorpen leggen, die men

lezen of te ſchryven zonder kaerslicht, dikwyls ter oirzake van het geboomteniet
daer ik te Wologda tot myn vertrek toe zien kan. Hier draeiden wy geheel ten
maer tot tien uren zien konde.
Deze Zuiden met eenen zeer ſterken ſtroom, en
,
plaets wort genaemt Stare Todma of ’t toen weder ten Ooſten. De 43 wiſſel- :

-

Hier loopt de rivier ſterk plaets was het riviertje Oeſtrelna, ter reg-"
af, waer door men harder voortgaet. De terzyde. Hier ontrent vonden wy eenigh
26 Peremin was het dorp KaſOega ter reg volk bezigh met afgehakt hout uit de boſ
ter, en de zevenentwintigſte 't riviertje ſchen nederwaert aen de rivier te ſtorten,
oude Todma.

-

7.

ſi ze. Stedetena, ter ſlinke zyde. . De 28 het daer eenige ovens op geſtelt waren, om
venen- dorp Koſinga, ter flinke zyde. De 29 den ſteen daer tot kalk te branden. Ten Wieren
twintig een kleen riviertje Briwees genaemt. Eeni tien uren kregen wy de 44 wiſſelplaets, veertigte,

ºr ge kleene watervallen uit hooger gelege te weten het dorp Fedoſewater ſlinkezy- "
ſt, Ne me moeraſſen ziet men van het gebergte de, nadat wy vier of vyf andere dorpen
genen- in de rivier ſtorten, die zich naer 't Zui voorby waren. De 45 was het dorp Ko-vyfen.
º: den , cn dacrna weder naer 't Ooſten reetjema. Na het varen voorby nogh eeni- veertigſte,
# # draeit. De 3o was een ſcheiding van het ge dorpen quamen wy aen de 46, eenen 4:
plaetſen, hooge lant. Hier voeren wy voorby het

ïham der rivier ter regterzyde. Verder "E"

dorp Broeſinnis, dat voor een gedeelte, ontmoeten wy nogh veele dorpen, en we

gelyk meer andere, wederzyts de rivier derzyds lacg lant zonder geboomte, daer
legt. Wy bleven eenigen tydt daer on men verre heen het gezicht van het Zui

rºnen

trent aen een Kabak om den harden wint, den naer het Ooſten heeft. De 47 was Zevenen
die ons eenige malen deed rondom draejen een houte kruis. Hier aen quam ſchoon veertigſte,
met het vaertuigh. Nu was de 31 een hoogh boulant veel met koren bezet, ook

:le, waterloop forde genaemt aende flinke zy groene weiden en geſtadigh dorpen. Een
De 32 het dorp Slabootske aen dezel inham van de rivier vertrekte de 48 wif. Agt, en
vier, vyf, ve zyde ten N. Weſten der rivier voor ſelplaets. Vervolgens was de loop der negenen:

twee, drie, de.

# een bergh zonder geboomte, die meeſt

rivier zoo ſterk niet, en de diepte der zel- *

äää wäf beploegt legt.
erder was nogh boſ ve was van twee vademen. Hier zagen #ſen.
ſelplaets. ſchaedje, en hoogh en ſchoon bergagtig wy twee verſcheide partyen van lange palant. De 33 het dorp Oesgorodieſa ter reg len in de rivier geſtelt, dienende tot het
-

ter zyde, daer men fraeje gezichten van zetten der netten om viſch te vangen.
't lant heeft. De 34't riviertje Storowiet Men ziet hier meenigte van dorpjes, zoo
ſa ter ſlinke zyde. Wy gingen Ooſt aen, langs de rivier, als verder landewaert in,
en voeren aen d'andere zyde voorby eenen zynde het gezicht naer de ſtadt zeer aen

hoogen en ſteilen bergh. De 35 het dorp genaem , dewyl de rivier zeer verre regt
Selminga, dat zich in de opening van het uit te zien is ten N. Ooſten, en zy hier
boſch ſchoon vertoont. Vervolgens een veel breeder is, zoodat zynaergiſſing wel
cilant in de rivier voorby gevaren zynde 25o ſchreden beſlaen zou , en kort daer
quamen wy aan de 36, zynde eenen hoo aen wel een wurft breet wort. Al wat
gen boom , waer van de onderſte takken hier naer de ſtadt ſtrekt is vlak lant, hier
tot een kenteken afgehouwen waren. De tien, daer twintigh, ook wel minder
27 was het dorp Boberoofske ter regter- of voeten hoog van wederzyden des oevers.
Zuidzyde der rivier beneden den bergh. Ontrent vier wurſten van de ſtadt legt

Hier Zagen wy dat de koepels der kerke een klooſterdorpje op de hoogte, genaemt
en de kloktoorn met blek belegt waren. AMonaſtirske dereefne, geheel van hout,
Agt º . Het

dorp is tamelyk langh, beitaende in ook met eenen houten muur omtrokken:
ïï" cene ry van huizeń. Dë 38 het dorp Sa van waer men de ſtadt zeer fraei in 't ge
vềertigste, belotteña aen de flinke zyde. De 39 't ri zicht krygt. Ten negen uren quamen
tº viertº Monaſteriga, dus genaemt naer een wy aen dc ſtadt Oeſ-joega, die de 49 wiß Deſtadt

#" klooſter daer by gelegen. De 4o het dorp ſelplaets was. Zywort gerekent vyfhon- Oeſtjoe
Plaetſcn. Andreanºwa ter zelver zyde. De 41 wif

º: wurſten van Archangel af te leggen:
gº.
Zy
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Negen- Zy doet zich wel en groots op, verzien met Hennip geladen op een droogte zit
#c van tien of twaelf ſteene Kerken, die al ten voor een eilant , van waer het goet
# le wit zyn, de koepels daer van uitge met een kleener vaertuig daer ſtondt uit
zondert, waer van 'er twee met blekbe gehaelt te worden.

legt zyn, gelyk de torentjes. De ande
re kerken en huizen zyn altemael van
hout. Het Hof des Aertsbiſſchops, die
in deze ſtadt zyn verblyf heeft, is een
groot gebou. Het grootſte gedeelte der

-

Nu quamen wy aen de vyftigſte wiſ- #ºſelplaets, een dorp, genaemt Craer Con- #

ſtantin, gelegen ter ſlinke zyde tegen o
ver twee eilanden. De 5 1 was het kerk- Eenen

je Sienega aenden zelven kant. De 52 vyftigſte,

ſtadt legt aen de ſlinke, het overige aen het kerkje Jaarkoelja. Hier hadden wy #

de regterzyde der rivier, daer eene kerk geſtadig dorpen, en verſcheide eilanden, vyftigſte.
van ſteen, en twee van hout zyn. De lage en zeer vermakelyke ſchoone lands
voornaemſte ter ſlinke, of ten N. Ooſ douwen. Denzz der maent zagen wy
ten ſtrekt zich halve maens wyze langs ter ſlinke zyde het Klooſter Nicola van

de rivier, een goedt uur naer giſſing in hout, ook met eenen muur van dezelve
de lengte, en een vierde deel van een uur ſtoffe omtrokken. Ten twee uren leid
in de breette, hoewel op veele plaetſen den wy het ter zelve zyde 3o wurſten van
zoo veel niet, inzonderheit naer de ein

de ſtadt aen 't lant, om te gaen bezien zouma.

den. De breette der rivier begrypt on de Zoutmakery van den Gooſt Waſiel. E
trent een wurſt. Als men deze ſtadt voor Groetin. Deze plaets legt weinig van de
by is, loopt de rivier Ooſt en half Zuid. rivier af, beſtaende in eenige opgeſtelde

Wederzyds is laegh vlak lant. Een kleen houte huizen, ſtrekkende ten deele om
half uur Ooſt ten Zuiden van de ſtadt ter in te wonen, en ten deele om'er in tear

regterzyde der rivier legt het Trooytſe beiden.

Daer zyn vier Zoutputten of

Klooſter op een hoogte, geheel van bronnen van zout water uit den gront op
ſteen: dogh de huizen daer by zyn van komende... In elke ſtaet een uitgeholde
hout, gelyk de muur. Om den hoek boom, dicht met touwen bewoelt, ko
des zelven ten Zuiden komt de rivier Joe mende de hoogte van twee mannen bo
ga in de Nieſha Soegna, nemende hier ook venden gront, en z7 vademen diep on
de rivier Dwina haren aenvang , zoodat derden gront. Zy zyn van zes of agt
deze drie Vloeden hier te ſamen vereeni ſtukken ſamengeſtelt, waer door het wa
gen en ſamenkomen met verandering ter gedurigh boven komt. Boven aen
hunner namen, wordende het begin Dwi elken boom heeft men een houte goot,
na genaemt, dat ſoo veel betekent alsſa waer door het water tot de plaetſen, daer
Gelegen
heit der

ſtadt.

menvoeging. Dus is deſe ſtadt gelegenaen het wezen moet, geleit wort. Elke put
het einde van de Nieſna Soegna, en aen ſtaet in een houte huisje beſloten. 'Ik
den mont van de Joega, ook aen het be deet een dezer huisjes openen om het
water te proeven, dat ik zoo zout be

gin van de Dwina, op 61 gr. 15 min. De
rivier joega komt van de ſtadt Glienooy,
dertigh of veertigh wurſten van hier ge
legen.
Zy is hier ontrent rykelyk een wurſt
breet. Men vint 'er veel Ruſſiſche Koop

veel waters als 'er tot het kooken van zo
bakken noodigh is, hoewel er maer zes
toe gemaekt zyn, en maer een der zelve

luiden.

gebruikt wort. Zy ſtaen elk byzonder

Want van hier wort veel koorn

vond als noodigh zou zyn om viſch te

kooken. Deze vier bronnen geven zoo

vervoert , gelyk de lantſtreek daer in, in een afgeſcheiden huis, in welks mid
ook in rogge voort te brengen, zeer vrucht den een groot fornuis ſtaet, dat geſtadig
baer is. Deze ſtadt nevens het klooſter ſterk geſtookt wort.
Op het zelve is
Gezicht
der ſtadt

afgete
kent.

voorbygevaren zynde, tekende ik van de een groote vierkante yzere bak van 15
Ooſtzyde ontrent middernacht het ge voeten tot clken hoek. Deze heeft 53
zicht daer van op den aenvang van de ri voeten in den omkring, en een diepte
vier Dwina, gelyk dat door No. 248. ge van anderhalven voet, waer in het water
toont wort, daer de letter A den mont | gedurig blyft kokenden ganſchen tydt
der rivier aenwyſt: B den mont der ri van twee en een half etmael. Dan heeft

vier Joega: C den endloop van de Nie
ſna Soegna : D het Trooytſe Klooſter:
E de ſtad, waer voor aen die zyde een
eilant gelegen is. Aen de regte en ſlin
ke zyde vertoont zich het vaſte lant. De
ze rivier Dwina is tot op een uur van de
ſtad wel een uur breet. Dan loopt zy
ſmaller tot ontrent op 1oo ſchreden. Ver
volgens komt zy kort daer aen weder op
een half uur. Wy hielden onze ſtreek
N. ten Ooſten aen, varende voorby vele
dorpen. . Hier zagen wy een vaertuigh

het zich tot zout gezet. Indien het wa
ter verkookt is, wort de bak onderwy

len weder aengevult. Dusdanig een bak
levert in den gezeiden tydt 4o poet zout,
zynde 1333 ponden. Hier boven zyn
veel dikke ſtokken met yzere haken, die
dezen bak van onder ophouden, zoo wel

in 't midden, als aen de zyden, opdat
hy niet neder zou zakken, waer toe

boven langs het werk heen balken zyn,
waer aen de ſtokken vaſt gehecht zyn.
Het water in zout verkeert halen ze met
CCIl
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een recht ſtaende yzere ſchup naer zich. platen, welker eene het grootfte gedeel
De gemeene prys van yder poet zout te der rivier beſlaet. Na het varen voor
was, toen ik daer was, twee ſtuivers,

by verſcheide plaetſen kregen wy ten

maer voor weinigh jaren heeft men het twee uren na den middag het dorp Pere
voor 2 of 3 ſtuivers te Archangel en el mogorie ter ſlinke zyde, zynde de 57 wiſ-Zeyenºn.

Drieen

vyftigte.

ders gekocht. Sedert dien tydt heeft zyn ſelplaets vau 1z wurſten. Hier vonden vyftigſte
Majeſteit die verkooping aen zich ge wy een groote ftreek heen de rivier wel
InOmen.
de helft ſmaller. Wy gingen meeſt N.
Nu kregen wy de 5 3 Wiſſelplaets, ten Weſten aen, vindende geſtadig dor Agten:
zynde het dorp Wodnooy-Koereskom. Ter pen en vermakelyk geboomte. De f8 vyftigte.
ſlinke zyde van zo wurſten hadden wy van zo wurſten was het riviertjeWeekſing
het gezicht veler dorpen, leggende in da ter regterzyde dicht aen een eilant
het midden der rivier een groote bank, vol geboomte. Weinigh verder legt
en een eilant, wel twee wurſten lang, en nogh een ander. Hier is de rivier we
vol geboomte. Noortweftelyk , ook der breeder, en twee en een halven va
ten Noorden aengaende, kregen wy ten dem diep. Ten tien uren kregen wy ter
zeven uren de rivier Wietſigda ter regter ſlinke zyde het dorp Jagries, dat de 59Negenen.

zyde. Men berichtte my dat die komt was van 2o wurſten. De 6o was het vyftigſte.
uit Sibirie, loopende hier van het Noord dorpje Wergna Tooyma, leggende terreg-"
Ooſten in de Dwina, daer zy ontrent e ter zyde, na vyftien wurften. De 61"tEenen:
ven breet is.

Hier door vint men den rivicrtje Siftra na 1 2 wurften acn dezelvezeftigte.

loop der rivier Dwina op deze plaetsveel zyde. De 62 Niefnooy Tyma ter zelver#
ſterker. Wy gingen al Weſt Noord zyde. Des nagts voeren wy nogh voor-"
weſt aen, vindende de rivier op verſchei by vele dorpen. Den 24 der maent was
de plaetſen een half uur breet, en door de 63 een huisje, genaemt Borok: en Op Drieen
gaens weinig minder. Zoo is ook de het midden de 64 van 1f wurſten het zeſtigſte,
Koppa ter regterzyde. Het heeft Vi:
Wietſigda. Een half uur voortgevaren dorp
eene fracie
Kerk, waer van de Koepel zeftigte.

kregen wy ter ſlinke zyde eenen uithoek
van het lant, die ten Zuiden een kom of met blek belegt is. Als men is op de
meer dan een halve maen maekt van vol hoogte van 63 gr. 10 min. rekent men

le grootte, die ze den naem van een O ter halverwegh te zyn van de ſtadt Oeſt
ſer geven. De uithoek begint van het joega tot Archangel, dat is naer myne re
Noorden naer het Weſten, en loopt kening 224 tot hier van Ooſtejoega. Wei
naer het Noordweften om. Wy nu ten nigh verder vonden wy een groote bark
Noordweſten voortgaende kregen weder met hennip geladen op een droogte zit
een eilant, en doorgaens dorpen. De ten, daer ze voor drie weken opgeraekt
rivier had hier twee en een halven vadem was. De 6y was het dorp Komeegorjater vyfen:
diepte, en verder op nogh meerder, in regterzyde na Iy wurft. De 66 ter zel-leftigte.
r

het midden anderhalven vadem.

verzyde het dorp Sielinge na 12 wurſt. Hier #.

De 54 wiſſelplaets van zo wurſten ontrent was weder een lang eilant vol"
vyftigfte. was het dorp Comarietſe, leggende op de geboomte, draejende hier de rivier W.
Vieren

hoogte by aengenaem geboomte.

Het N. Weſt en half Noord. Hier zagen wy
veele mans en vrouwen langs de rivier
met den hengel viſſchen. De 67 was een zevenen
riviertje ter flinke zyde, genaemt Pende, zeftigte.

heeft twee Kerkjes met eenen Klokto
ren. Weinigh verder zyn vier eilanden
in de rivier met groot geboomte bezet e
ven als een boſch, waer van eenige meer
dan een ja twee wurſten langh zyn. De
Vyfen
vyftigte.

Zesen

vyftigfte.

na 15 wurſten.

Het komt van over de

4o wurften verre uit het lant, en is vry
rivier loopt hier byzonder ſterk af, en is diep. Het dorp beſlaet een groote ſtreek
ontrent 4 wurften breet.
Daer is een boſch van kort geboomte,
De 55 van 15 wurſten is het kerkje waer door men geen dorpen zien kan.
De 68 wiſſelplaets is van 2o wurſten, Agten:
Nawollokke jurjenoe ter ſlinke zyde. Hier
te
weten het Kerkje jpkiena ter ſlinkezellig"
leggen doorgaens dorpen. Den 23 der
maent ontrent den middagh kregen wy zyde. Den 25 der maent ontrent 6 uren
aen de zelze zyde de 56 van 1 5 wurften. kregen wy (teenagtiger en hooger lant
Dit was het dorp Peremogora met twee wederzyds. Gaende ten Noorden aen
kerkjes, leggende op de hoogte dicht hadden wy ten 8 uren den hoek der Al
aen de ſtrant. Hier by vloeit aen deze baſtbergen ter ſlinke zyde. Wy leidden

zyde het riviertje Levele in, ſtrekkende het om den hoek aen lant, om deze Al
zich ontrent 16 wurſten in 't lant. Men baſtbergen, die ze Piſſoertje noemen, dat
beſchout de rivier hier zoo veer als men zoo veel zeggen wil als Ovens, te gaen
kan beoogen. Zy loopt hier en daer met bezichtigen. Wy vonden deze plaets o
groote bogten halve maens wyze inne- vervremt wegens de onderaertſche grot
waert , wel een wurſt breet. Het ge-|ten en gangen, door de Natuur hier ge
zicht daer van vertoont zich op No. 249. |maekt. De voorſte inkomſt ruſt als op
Nu kregen wy verſcheide groote zant-'pilaren, die hier en daer den Rotsbergh
Otk
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N.

Veel dan meer. De 71 was van 25 wurſten,

andere gangen en ſmalle grotten vint men
hier. Ik begaf my in eene der voornaem
ſte, meer dan hondert ſchreden groot,
met kaerslicht. Men geeft voor dat de
dezelve wel 3o wurſten onder den bergh
of aerde heen loopt: hoewel anderen dat
tegenſpreken. Ik had dit gaerne zelf
net onderzogt: maer wy konden om den
natten en ſlikkerigen gront (want het
water was er niet langh uitgeweeſt) niet
verder voortkomen.

Z

te weten het dorp Oeſea ter flinke zyde Een-en
met twee Kerken.

Aenden zelven kant twee en

ook de 72 van zo wurſten, zynde het #"ë

lº

dorp Ragoela. Den 26 gingen wy met
het zelve weder na den middagh veel O.

*

N. Ooſt acn, maer zeer langſaem door
den tegenwint. Veeltyts werden wy met
de lyn getrokken aen de N. Weſtzyde,
daer het ondiep was, en vol ſteenen lag.
Aen den anderen kant konden wy om

De voornaemſte in den harden wint niet komen.

|

|

Hier on

gangen vertoonen zich niet anders als trent lagen eenige vlotten met teer ge

poorten. Ik tekende hier binnen zynde laden, van de ſtadt Wage naer Archangel
een party daer van af met een doorzicht
van de rivier, en de andere zyde daer
van, zoo als het getal 2yo. aenwyſt.
Voor in den gangh daer men dan ver
der doorgaet, en wederzyds andere gan
gen en grotten vint, waer van er eeni
ge in korten tydt ſtuiten, is een tweede
gezicht nader voor aen, daer men het
begin des doorgangs tuſſchen beide de
rotſen ter regterhant ziet, gelyk van
voren het inkomen , daer twee openin
gen als bogen of poorten zyn, in 't mid
den van de berg, Pilaſters wyze door de
natuur onderſchraegt, waer tuſſchen door
men de rivier met myn vaertuigh en de

geſchikt.

Deze vlotten zyn van veele

boomen ſamengezet.

Het water loopt

'er ten deele over heen.

Ten drie uren

na den middagh voeren wy ter regterzyde voorby het dorp Stoepina, dat groot Het dorp
en dicht betimmert is, en twee tamelyk Stoepina
groote
en eenen
Kloktoren
Daer is Kerken
uitnemend
ſchoon
boulant. heeft.
De

| |

|| |

-

ll.

wint bleef zoo langh tegen waejen, dat
wy niet voortkonden, en over 15 wurſ
ten, die wy hadden af te leggen, elf u
ren doorbragten. Ten zes uren hadden

-

wy den bergh Orlees aen de ſlinke zyde
nevens ons.

Hier aen arbeidden veel

honderden van menſchen, om den ſteen

andere zyde des lants ziet, met een ge daer uit te halen, en tot gebruik te hak- .
deelte van de buitenzyde des bergs, en ken. Deze ſteen moſt gebruikt worden
den voorgront, daer men op komt, met tot het opbouwen of voltrekken van het
No. 25 1. aengewezen. Men vint dezen Kaſtteel buiten Archangel, genaemt Nove

1

l

ſteen wit als Albaſt, waer van verſcheide Dwinko. Hier toe lagen hier vyf groote
fraejigheden gemaekt worden. Dog de vaertuigen om den ſteenaf te voeren. Hier
ſtof is te week. Want ik nam er een ſtuk is ook een dorp, dat de benamingh van
van mede dat ik afſloeg, nevens iets van denbergh heeft. Ook zyn'er huizen en
het geen boven aen zit, als van de rots. hutten voor het werk opgeſtelt. Daer
Men rekent deze plaets 15o wurſten van tegen over aen de andere zyde der rivier
Archangel af te leggen. Men ziet deze zyn ook verſcheide huizen geſchikt tot
ſteenbergen ontrent twee uren langh ne het bereiden van kalk en andere bouſtof
vens de rivier. Buiten deze plaets even fen. Van die ſtoffen zagh men hier ee
wel zyn'er geen andere grotten. Boven nige hoopen leggen. Hier ontrent ko
is het vooraen vol geboomte. De reſt is mende gingen wy ten Noorden aen:maer
al beploegt lant. Dit gebergte eindigt de bergh, die vry hoogh is, en met ee
binnen een half uur tydts. Dan ziet men nen hoek uitſteekt, doet de rivier drae
geen ſteen meer. Nu kregen wy de 69 jen ten Ooſten, en dan weder naer het
Negenen wiſſelplaets het dorp Zwoos na zo wurſ Noorden, en N. Weſten. Zy is hier
zeſtigſte ten ter zelver zyde. Wy voeren hier maer ontrent yo ſchreden breet. Ik geef

l

weder voorby een groot vaertuigh , dat u de verbeeldinge van dezen bergh, op Gebergte
wiens bovenſten
veel volk
op de droogte zat, en zagen het volk be nevens
drie der uithoek
vaertuigen,
die ſtont,
daer #.
zigh met den nat geworden hennip te
SD

zeventig- droogen, ook vele eilanden. De 79 wiſ lagen, op No. 252. De ſteenen aen
ſteWiſſel- ſelplaets van 15 wurſten was het dorpje die zyde in den bergh vertoonen zich,
Gabregore ter regterzyde. Hier ontrent als of ze gebout lagen. Boven op is
raekten wy onder eene zware regenvlaeg geboomte ,

en daer agter en verder

vermengt met donder en harden wint op ſchoon boulant. Hier kregen wy nu
den gront, daer wy een vierde deel van de rivier weder breeder, ook aen de
een uur in dat harde weder bleven zitten, ſlinke zyde Steenbergen, maer zoo hoog
moetende het ſcheepsvolk te water gaen niet als de vorige, ook zoo veel niet. Ten
om ons weder vlot te helpen. Onder negen uren quamen we aen de Kabak, of
tuſſchen bleef de regen duren. Wy hiel het Bier-en brandewynhuis zyner Majeſ
den het al geſtadigh tuſſchen Noord en teit. Het volk daer van riep ons toe dat
Weſt aen. Ik bevond de rivier hier door zy beſtolen, en geſlagen waren van het
gaens een kleene wurſt brect, nu min , volk van het vaertuigh , dat daer digt
N nn
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ontrent lagh , en dat 'er een byna doot dorp namelyk Loskowa-gora terregterzyde.
lagh. Dit was het zelve volk, dat ſtee Den 28 der maent ten agturen voorby de
nen naer Archangel moſt voeren. Ik 76, namelyk het riviertje Leefla aen de º:
quam daer by, en na gedaen onderzock zelve zyde ook 12 wurſten. Gaende nu"
bevond ik dat het maer al te waer was.

Wy gingen van daer, en weder voort ,
dogh waren gedwongen des nagts door
den harden wint op anker te leggen.
Den 27 der maent ontrent den middag
roeiden wy weder voort N. Ooftelyk aen.
Hier vonden wy eenc groote droogte,
daer wy niet voorby konden, zonder aen

meeſt Weſt aen hadden wy ter flinke
zyde veele eilanden. De 77 was het dorp
Oeyma ter ſlinke zyde ook 12 wurſt. ſº

Dit legt wat landewaert in acn het E"
riviertje Oeyma, dat wy na anderhalf
uur in de rivier zagen vloejen. Nu
waren wy ontrent tien wurſten van Ar
changel, en hadden de ſchepen voor de

de regterzyde over te ſteken. Een uur ſtadt leggende in 't gezicht. Nu qua
daer na hadden wy een groot dorp voor men wy al voort aen verſcheide dor
ons, dat twee molens en een kerk hadt, pen en eilanden, ook het Klooſter Mi

leggende op het eilant Marielo-Oſtrof, chael Archangel, waer van de kerk van
welken naem ook het dorp draegt. Het ſteen gebout is. De huizen zyn van hout,

lant daer van wort ten deele beploegr.
Voor het zelve legt een groote Zant
Drieen droogte. De 73 wiſſelplaets van 15
zeventig- wurſten beſtont in eenige huizen ter ſlin
ſke,
ke zyde A4ekintje geheten. Nogh een
eilant en verſcheide dorpen voorby zyn
de quamenwy ten zes uren voor de Scheep
makery Waſſiga, toebehoorende aen twee

ook met eenen houten muur omtrokken.

Nu waren wy een wurſt van de ſtadt, Aatenze.

dacr
ten výfuren aenquamen, Zynde wiſlel
veiiiiiiie
de 78wywiſelplacts.
Deze ſtadt Archangel legt op 64 gr. *
22 min.

Op de reede vond ik hier 22 FArchan

ſchepen, en daer onder 13 Hollantſche, gel,
drie Engelföhe, vyf Deenföhe, en een ;

Ruffiſche Gebroederen, Koopluiden in van Hamburgh. Den volgenden dagh #"
hout, genaemt Aſip en Feddor Basenien. quamen hier noch twee Engelſche ſchepen. '
Op den 9 dezer maent July onthaelde
Deze timmeren daer verſcheide ſchepen,
zoo fluiten als andere.

Men ziet er een de Gouverneur Knees Petrus Alcxewits

fraei luſthuis met vyf beſchilderde torens
en eenige huizen. Aen d'andere zyde
der rivier, die hier breeder wort, zyn in
de vlakte by hoogh gebergte verſcheide

Gallitzin op het Kaſteel Nove Dwinko
alle de hier zynde overzeeſche en andere

Koopluiden, dewyl het de naemdagh
was zyner Majeſteit.

dorpen. Vervolgens ook verſcheide ei
In de volgende dagen quamen hier nogh
landen ter flinke zyde, waer op een mee al meerder ſchepen, zoo Hollantſche en
nigte van dorpen legt. Men kan dit ook Engelſche, als andere.
Hier verſtont ik dat onder 't Convoi
aen de andere zyde omvaren, wanneer

men de ſtadt Kolmogora, die ſo wurſt van der ſchepen van Archangel vertrokken in
Archangel gelegen is, over het vlakke den jare 17o7 den 8 October het chip,
lant ziet leggen. Wy gingen Noorde genaemt het blaeuwe Poſtpaert, waslek
lyk aen. Na verſcheide dorpen gehad geworden: door welken noot gedrongen
te hebben ter regterzyde quamen wy ten de ſchipper Jan de Lange zich met zyn
negen uren aen het riviertje Joera. De flocp naer ”t oorlogfchip Kampen, ge

vierenze 74 wiſſelplaets van 15 wurſten ter zelve voert door Kapitein van Buren, begaf,
ventigſte zyde loopt om een eilant. Hier gingen om middelen te beramen tot reddingc
wy Weſt aen, behoudende ter flinke zy van het ſchip. Ondertuſſchen nam de
de een groot eilant, waer op veele dor wint zoo fel toe dat de ſchipper niet we

pen, ook molens, en ſchoon boulant ge der aen zyn ſchip kon komen, noch zyn
zien worden. Aen de regterhant der ri volk in den noodt helpen. Zy vergeefs

vier hadden wy ook geſtadigh dorpen. wachtende naer verloſingh, noch cenigh
Hoe nader men aen Archangel komt,
hoe de wurſten grooter zyn.
Ten elf uren hadden wy het gezicht
over de eilanden der ſtadt Kolmogora, on

teken van 't oorlogſchip gewaer worden
de, beſloten in den voornagt een haven

uur verder vonden we ons nevens het

oogmerk niet kunnende bereiken, zyn

naer den wal te zoeken.

Dus zwerven

de tot den 3. November zynze des avonts
trent op een en een half uur afſtants. Een genadert aen de zeven eilanden: dog hun
ſteenen Klooſter Nowoy Preloetkoy terreg
ter zyde, waer by eenige huizen op den
bergh gebout zyn. Het lant hier langs
heen is hoogh en bergagtigh. Schums

zy den volgenden dagh agter de eilanden
van Swetehoes geankert.

Middlerwylen

haddenze groote moeite gehadt om het
ſchip met pompen boven te houden, en

tegen dit Klooſter over komt de rivier het toen, zoo veel doenlyk was, op het ,, ,
van Kolmogora achter de eilanden, loo lant gehaelt, zynde zoo vol water dat º
pende weder hier in. Nu Z. Z. Weſt het met de zee gelyk ſtont. Dus waren tºº.
aen gaende trokken wy des nagts voorby zy genootzaekt daer te overwinteren, en
Vyfenze de 75 wiſſelplaets van 12 wurſten, het geheele vyf weken door te brengen zon
ventigſte.
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der eenige menſchen te vernemen. By de kerken, ook wel binnen in 't hof van
deze benaeutheit quam gebrek van levens den Gouverneur. Hy quam my voor als
middelen zoo verre, datze ontrent drie een menſch geheel onbedreven in den

maenden langh hun voedſel gehad hebben
van geerſt met talk gemengt. In dit ge
wricht van zaken quamen om de drie of
vier weken eenige Lappen met hun ſleden

godtsdienſt, en begaeft met geen verſtant
altoos. Waerom myn gevoelen is dat hy
zulk een ſchaemteloos leven heeft aenge

vangen enkel om voor eenen Heiligh ge

over de ſneeu, om te zien of zy noch in houden te worden, en dus rykelyk aen
't leven waren.

Maer niemant van hun

zyn onderhout te geraken, in welke ver

kon met dit volk ſpreken. Hout was er wachtinge hy zich geenszins bedrogen
niet te bekomen. Derhalven ſlooptenze heeft. Somtyts liep hy met een out ver

het ſchip om zich by het geſloopte hout broke netje van tou gebreit, dat hem ten
te warmen.

Hun drank was ſneeuwater. deele voor de ſchamelheit hing, en met

Zy bergden zoo veel goet als zy konden, een toutje om zyn middel vaſt was : ſom
dat voornamelyk in Jugten beſtont. . In tyts ook zonder het zelve , en dit zoo by
dezen ſtaet bleven zy tot den 12 Mei, en winter, en by zomer. Ik bragt door
beſloten dien dagh met hun tienen, zyn middel van een vrient, die hem kende,
de de helft van 't volk, zich in de boot zoo veel te weegh, dat ik hem in myn

naer Archangel te begeven.

Maer ko herberg kreegh, en hem geheel met vert

mende aen de rivier Pennooy waren ze ge op eenen doek afmaelde, onder beding

dwongen daer zeven of agt dagen te bly dat hy nogh eens zoude wederkomen. Dit
ven, dewyl zy door de meenigte van het beloofde hy, maer hielt zyn woort niet
ys niet verder voort konden raken, noch Ik wendde vergeefs veel moeite hier toe
eenig water zien. Eindelyk quamenze aen : en het quam my vremt voor 3 de
den 3 Juny tot Archangel aen, hebbende wyl ik hem voor zyn zitten wel beloont
eenen man verloren, dien ze aen lant be hadt. Zyn haer en baert hingen als een
raven hadden.

#

Deze ongelukkige incia touw in een, dewyl'er noit kam aen ge

waren egter nogh ſomtyts door de bezigt wert. Gy ziet zyne afbeelding Zyne af.
beelding.

Lappen met verſchen viſch geſpyſt, waer op No. 253.
toe zy dan geerſt in plaets van broot aten.
In het laetſt der zelve maent quamen ze

Ik zagh hier een beeſtje, genaemt

Born-doeiiie, en kogt het nevens eenige #*
diertjes

ven ſchepen uit het vaderlant agter de ei andere van dezelve ſoort, en liet 'er hokjes
landen van Swittenoes-, op welker Schip voor maken, waer in ik ze hielt aen klee
pers de Stierman van 't verongelukte ne ketentjes vaſt gebonden, met inzicht
ſchip, genaemt Klaes Bunſchoten, ver omze in het vaderlant te brengen. Maer

zogt het ſcheepsgereetſchap, en de koop alle de jonge ſtorven my af, blyvende de
manſchap, die er overigh mogt zyn, naer oude in 't leven. Deze beeſtjes hebben
Archangel te voeren. Deze luiden deden veel gelykenis van den Inkhoorn, hoe

# het goet nevens zeven ma welze kleener zyn, voorts graeu van ko
trozen uit het ſchip. De Stierman met leur en bruin gevlakt. Zy worden ge
twee perſonen bleef aldaer totdat er nader voedt met Framboiſen, die ik op de reize
orde van Archangel komen zoude. Deze voor hun met my nam. Zy zyn ook
orde quam eindelyk met een kleen Ruſ graeg naer haesnoten, die zy aerdighwe
ſiſch vaertuig in het leſt van Juny met ten te kraken. Zy eten ook broot, waer
meer dan 2o Ruſſen, om het overige toeze ſcherpe tanden hebben, zoodatze
goedt te droogen, en t' Archangel te zelf hout aen ſtukken byten. Zy worden
brengen. Dus quam de Stierman nevens allengs zeer tam , zoodat de Juffers hen
de twee luiden, die hy by zich hadt, met veeltyts, als ze uitgaen , by zich hou
het zelve vaertuigh gezout t'Archangel den. Ik zette twee der geſtorvene op
aen met een gedeelte van het goedt, ſiaen voor myne zinlykheit, en geef u de ver
de het overige te volgen. Myn begeer beelding van het eene in zyn eige groot
te om een net verhael van dit onheil te te op No. 254.
hebben was zoo groot, dat ik den ge
Op den 25 dezer maent quam hier aen
melden Stierman in myne herbergh ver het ſchip de Hoogeprieſter Aäron, ge
zogt, die my al dit bericht heeft mede voert door den ſchipper Simon Sloſt, ver
gedeelt.
zien van een Franſche vrygeleibrief. Met
dit ,

Ruſſiſche

Heiligh.

Ik vond hier eenen Rus, die onderde dezen beſloot ik de reize, die my overigh

zen lantaert voor eenen Heiligh gehouden was, af te leggen. Ook quamen er nogh
wort. Hy was een man van ontrent zes vier andere ſchepen voor de ſtadt ten an
tigh jaren. Hy was voor dezen getrout ker.
geweeſt, maer had zyn vrouwe verlaten,
Den 13 der maent Auguſtus gingen
en ſedert eenige jaren geheel naekt langs wy den Gouverneur geluk wenſchen met

de wegen en door eenige ſteden geloopen, de goede tyding, die er wegens de re-Rebellen
inzonderheit hier en te Wologda. Hy bellen gekomen was, welker hooft, ge-gedempt.
liet zich veel zien op de marktvelden, in naemt Bolowien, van zyn eigen volk ge
N n n 2.
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vangen om het mislukken des aenſlags, onderzoekers der ſchepen, als ik by het
De Gou kaſteel Nove Dwinko zou gekomen zyn,
verneur van Aſof was zelf op de rebel te VC1ʻtOOnCn.
zich zelven doorſchoten hadt.

len, die de ſtadt meende te vermeeſteren,

Deze Gouverneur is een man van groo- ºf #

uitgevallen, en had hen alle verjaegt:

te deſtigheit en beleefheit, en d:rom:

waerna als deze Bolowien de handen aen

in groote agtinge by d'overzeeſche natie. Archangt

zich zelven gelegt had, hadden hem zyne Vyf jaren lang heeft hy wegens zyn Czaer
eige vloekvervranten het hooft afgeſlagen, ſe Majeſteit voor Gezant aen 't hof van
en het met zich nemende naer Aſof zich

Weenen gelegen.

Hy ſpreekt de Duit

op genade en ongenade aen den Gou ſche, ook de Italiaenſche tael , en heeft

zyne huishouding geheel op de Duitſche
Eenige dagen hierna verzogtikaenden manier geregelt.
Gouverneur, dat ik myn goedt, zonder Eerik van hier foheidde quamen hier Blyde ty.
dat het bezichtigt wierde,aenboort mogt twee Hollantſche ſchepen aen met de ge-ding
doen brengen. Hy ſtont myn verzoek wenſchte tyding der overwinning door de
beleefdelyk toe, daer by voegende een Bontgenooten op de Françoifen by Ou
geſchrift van zyn eige hant, waer by my denaerden bevochten, beveſtigende ook
verlof gegeven wert, om vryelyk uit dit het aenkomen der Transportſchepen, dat
lant te mogen vertrekken, om aen de hier groote vreugde veroirzaekte.
verneur overgegeven.

º

LXXIX.

H

O O F T S T U K.

Vertrek van Archangel. Aftekening van het kaſteel Nove

Dwinko. Aftekening van het Gebergte Poots foert. Aſteke
ning der Woortkaep , en der Eilanden Inge , en Surooy.
Aenkomſt t'Amſterdam, en in 's Gravenhage. Beſluit van
dit werk.

I.
guſtus met een kleene roeiſchuit van gen wy met den morgenſtont alle denogh

my op den 23 der maent Au-, ſchepen by ons ten anker : en den 29 za

Vertrek
van Ar

changei.

Archangel af, en quam na een uur va- verwagt wordende ſchepen het een na 't
rensaen 't gemelde ſchip den Hoogen Prie- ander aenkomen, en vervolgens ons voor
ſter Aäron, dat reets onder zeil was. Bin-by zeilen, makende wel een getal van

nen ſcheeps boort zynde quam ik wel hondert en vyftigh ſchepen uit, waeron
Het kaſ- haeſt aen het kaſteel Nove Dwinko , daer der negen waren van oorlogh, die buiten

º we ten anker bleven om verlof af te wach

ten anker bleven: namelyk vyf Engelfche,

#

ten van te mogen voortvaren, komende drie Hollantſche, en een van Hamburgh.

j

middlerwylen de bezichtiger der vreige De Engelſche koopvaerdyſchepen waren
Ten drie uren na 68 fterk, de Hollant(che vyftigh, de
den middagh wert de vlagh van 't kaſteel Hamburgfe 18, en de Deenfchedrie, waer
tot teken van door te mogen zeilen opge by nogh een Ruſſiſch was, dat van het
haelt. Over de rivier legt hier een houte Beereneilant met Walrusfpek af quam.
brug, die zoo wydt opgehaclt wort, dat Dit was het eerſte ſchip, dat de Ruſſen
twee ſchepen nevens elkander kunnen derwaert gezonden hadden met zeer ge
doorvaren. Ik tekende ondertuſſchen dit lukkigh gevolgh , zynde de Schipper en
nieuwe kaſteel af, waer van ik de verbeel Stierman van het zelve ſchip Hollanders.
Dit voorbyvaren van zulk een aenmerke
ding hier nevens ſtelle.
Nu deed ons de tegenwint nevens ver lyk getal van ſchepen was zeer vermake
ſcheide andere ſchepen op anker leggen lyk te zien, zynde het wel vyf uren na
tot den 26 der maent, wanneer het har-den middagh, eer het laetſte ons voorby
leibrieven aen boort.

de weder bedaerde. Dus gingen wy ten zeilde. Ook was zulk gelykelyk aenko
zeven uren weder onder zeil, wordende men eener vloote hier noit gezien , en
met de ſloep voortgeboegſeert tot twee het was te meer te verwonderen, dewyl

uren voor den middagh, wanneer wy we-|het geſchiedde zonder dat zy eenen eeni
der door ongunſt des wints moſten anke- gen loots binnen hadden.
ren by de drie uitleggende ſcheepjes zy- Het Deenſche ſchip, voerende den
ner Czaerſche Majeſteit, waer van het wimpel van den grooten maſt, was voor
een 18, en de twee andere 12 ſtukken zien met agtentwintigh ſtukken kanon,
kanon voerden Den 28 quamen nogh drie hebbende binnen boort den Heer

I.
Or,
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hof, die aen het Hof van Deenmarken ſchier niet van ons zien. Ten zes uren
wegens zyne Czaerſe Majeſteit voor Ge klaerde het weder wat op, zoodat wy

zant geweeſt was, nevens zyn hofgezin. de kuſt van Laplant ter ſlinke zyde za- Kuſt van
Welk gezelſchap aen lant gezet zynde gen, daer wy des nagts en des morgens Laplant.
had het te gelyk orde om in te nemen de van den eerſten September met ſchoon
Gemalinne des Gezants Dolgerocke, wel weder nevens zeilden, zonder eenige dor
ke Gezant reets aengekomen was aen het pen, geboomte, of menſchen te zien.
Hof van Koppenhage, om daer by beur Hier kregen wy weder negen onzerſche
te wegens den Czaer de waerdigheit van pen agter uit in 't gezicht, vindende
Ambaſſadeur in de plaets van den Gezant gront van 22 tot 26 vademen. Den vol
Iſmeyhof te bekleeden. Dit ſchip niet genden dagh gingen wy met harden

willende zynen wimpel ſtryken bleef hier
by de Czaerſe uitleggers, om zich weder
naer buiten te begeven, ten anker, de
wyl het zonder dit teken van eerbiet niet
voorby kon zeilen. Ook waren reets door
de ſchepen zyner Majeſteit ontrent twin

tigh kanon ſchooten met ſcherp gedaen,
omdat eenige ſchepen meenden door te
zeilen zonder hun braem- of marszeil te

Noorden wint en holle zee Noort Weſt

aen.

Toen zagen wy noch lant, noch

onze ſchepen. Op den middagh vonden
wy de hoogte van 60 grad. yo minuten.
Ontrent het eilant Kilduin , leggende ten
N. Weſten van ons, omtrent 7o mylen
van Archangel. Den 4 der maent zagen
wy het vorige lant weder , zynde het
begin van het Deenſch gebiet.
De be
woners des zelfs zyn Vinnen, zich ont

ſtryken , waer toe ze toen wel gedwon
gen werden, moetende daerenboven voor houdende in het gebergte, genaemt

elken ſchoot 5o gulden betalen. Alle de Pootsfioert , waer op zich veel ſneeu ver- Gebergte
$5
-

ſchepen bleven by het kaſteel Nove Dwin toonde. De gelegenheit des zelfs ontrent afgete
ko ten anker.

Op den 3o der maent gingen wy we

vyf mylen van ons wort door No. 255."
verbeelt.

De inham vertoont zich met

der met eenen Z. Ooſtenwint onder zeil, drie of vier verſcheide deelen agter elkan

en quamen des avonts ten agt uren in de der. Wy hadden het ten Zuidweſten
van ons, gaende Noortweſtelyk aen.

Komſt in Witte zee, daer ons de Lootſen verlie
de Witte
ten. Toen gingen wy Noortweſt aen,
ZCC,
en hadden met den morgeſtont dengracu
wen hoek ter regterzyde nevens ons. Op
den middagh overviel ons zulk een zware

Des morgens
zagen wy weder eenen :,-1,
in De inham
enaemt Tanebaey, ſtrekk
ham, genac
anebacy, ſtrekkende zich Tanebaey.
verre landewaert in, om den hoek van 't

gebergte, gelyk op N9. 256, aengewe
Na weinigh tydt ontdekte
ons waren, konden onderſcheiden, en zich agter den hoek verder lant. Hier
Nnn 3
be

miſt, dat wy geen der ſchepen, die by zen wort.
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bevonden wy de hoogte van 70 graden 8 by wy de onze, en zy, die er op wa
minuten. Nu door tegenwint zcewaert ren, ook hunne vlagh hadden opgehaelt.

in laverende zagen wy geen lant meer, en
hadden voorts weinigh nacht. Des vol
genden daegs hadden wy met het zelve
weder de voornoemde Baey Zuidweſt ten

Het was een kleen Fregat van Londen,
geſchikt naer Archangel om aen de En
gelſche ſchepen, voor zoo veel wy be

Zuiden ontrent zes mylen van ons. Zoo
als my bericht wert, moct deeze Baey

gen.

wel twee mylen wyt zyn. Op den mid
dagh vonden wy de hoogte van agtenze
ventigh en een halvcn graedt. Den 7 kre
gen wy beter wint, die het dyzigh we
der cn regen verdreef, zoodat wy de

º:
OOTt-

kacp af.

merken konden, eenige ordres te bren

Den 11 vonden wy de hoogte van 68
gr. 38 min., zeilende met eenen goeden
Noorden wint Z. Weſt ten Weſten aen.

Wy waren op de ſtreck van Loeffdert, :º:
gerekent 25o mylen af te wezen van Ar-"
changel, en even zoo veel van Amſter

Noortkaep in 't gezicht kregen. Ik te dam. Des nagts hielden wy het door
kende die zodanigh als zy ten Zuid Zuidi tegenwint in zee, en bevonden des mor
wetten van ons was, terwyl wy ten Zui gens 69 gr. 9. min.: den volgenden dag
e

#t den aen gingen. De grootſte voorſte 67 gr. 8 min. , gelyk ook den 14 der
Klippen klip wort de Moeder, de wederzytſche maent met ſtil weder. Dezen morgen
detalwe kleeng de twee Dogters genaemt. Het tenhalfagt was er een groote zonnezwym, Zonne

-

agterfte gebergte is 't lant van de Kaap ; zoodat de zon een groot halfuur verduiſ- zwºm.
Zynde de afſcheiding der zee tuſſchen het tert was, waer door wy veel van het dag
%elve, en 't ander lant ter zyde van jelms licht verloren, ziende maer alleen een

hºy.

Wy geven er u de verbeeldingh

van op No. 257.

ſtreek of kant van de zon, even als een

begin van de maen. Vervolgens gingh

Ten 6 uren des avonts hadden wy ter de zon wech achter eene wolk, dogh
De Eilan. Zyde de Eilanden. Inge, makende een quam met eene zyde nogh weder bedekt
den E groot lant dat aen elkander vaſt is. Ter te voorſchyn. Het weder was eenigſzins
112th-

-

-

rechterzyde legt een kleene klip Schips beroert, en de hoogte 66 gr. 44 min. de

holm genaemt, die afgeſcheiden is. Hier wint ongeſtadigh. Den volgenden dagh
ſtrekt het verdere lant zich achter.

Zie hadden wy 65 gr. 55 min. met eenen ſtil

No. 258. Nu zeilden wy met eenen O. len Noordelyken wint. Wy gingen Z.
Z. Ooſten wint Z. Weſt aen met ſtilte, Z. Weſt aen. Des nagts ten elf uren ver- Lichtaen
en hadden des morgens ten zeven uren toonde zich aen den hemel een wonder- ,,E

Het Ei

het eilant Sarooy ter flinke zyde ontrent lyk licht met zeer groote ſtralen, als of

laat Sus vier mylen van ons, gelyk het van ons alles rondom in den brant ſtont, zoodat
"°,

vertoont wort op N9, 259.

men daer by bequamclyk kon zien te le

In het midden van het gebergte ver Zen. Dogh het duurde maer 2 of 3 min.

groot, '99"t zich een groote Baey of inham der Het was zeltſaem, en men hoort daer
#

Zee, daer de ſchepen kunnen in zeilen, weinigh van.
en vervolgens tuſſchen de bergen en ter Des morgens viel de wint ons tegen
ſlinke zyde weder uitkomen ter plaetſe, uit den Z. Z. Weſten, die ons bybleef,
daer men het gebergte van elkander af zoodat men den 17 het roer van 't ſchip
geſcheiden ziet. Dit wort met de letter vaſt bont, dat dus alleen met het groot
A aengewezen. Een andcre inham wort zeil en de bezaen voortgingh dezen en
ter flinke zyde aengewezen door B. De den volgenden dagh. Des nagts woei de
Weſthock ten Zuiden van ons door C. wint uit den Ooſten.

Ten Noorden ko

De ſchepen kunnen ook tuſſchen de ei mende ontbonden wy het roer, en gin
landen doorzeilen. De bewoners dezer gen ten Zuiden aen.

Den 19 bevonden

kuft zyn vifichers, die hunne vangft wy 65 gr. hebbende 4 of f mylen naer
naer Bergen en Dronte voeren. Het giſſinge om de Noord verloren. Ver
lant behoort onder het gebiet van Deen volgens kregen wy weder tegenwint en
marken.

regen. Den 2 I hadden wy 64 gr. 14
Ten vyf uren quamen wy aende klip min. Voor den avont verhefte zich de
De Eaan pen of eilanden, genaemt Noort-en Zuid wint zeer ſterk, zoodat wy den ganſchen

den
foele, of anders de onbekende klippen, nacht een vliegenden ſtorm hadden en
Noort en die men in d Zeekaerten niet aengete zeer holle zee, die door de duiſterniſſe

Zuidless kent vint.

Alle de klippen worden

rondom van de zee beſpoelt. Weder
zyts ziet men nogh veele andere, en ee
nige der zelve met ſneeu bedekt. De ge
ſtalte der zelve is te zien op No. 26o.

van den nacht zich als een licht van vier

vertoonde.

Den 22 hadden wy al het

zelve weder, gaende alleen met het ſcho
verzeil en het vaſtgebonden roer. Des
morgens het water bedaert zynde, be

Den 9 der maent voor den avont kre vonden wy dat wy, voor zoo veel wy

gen wy een fchip dicht by ons , dat wy giſſen konden, tien mylen waren agter
inwachtten, en elkander toeriepen: waer uit geraekt. Den 26 hadden wy 62 en
toe het ccnen ſpreekhoorn in hadt; waer een halve gr. hoogte al veel in zwaren re
9Cn 3
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gen, die donkere nagten veroirzaekte. verhaelden ons met eenen dat zydes daegs
Den 28 bevonden wy 62 gr. 10 min., en te voren eenen Franſchen Kaper gezien
Maen
zwym.

des morgens 61 gr. 40 min.
Dezen avont ten half negen vernamen
wy verdonkering in de volle maen, die
voor het overige helder ſcheen, zynde

hadden. Als wy met hun voortzeilden
wert ons volk van den maſt meer dan
vyftigh (anderen giſten wel hondert)ſche
pen gewaer. Wy vernamen ook den

ruim een derde deel verdonkert.

gemelden Kaper, die den vorigen avont

Deze

duiſternis duurde tot ontrent elf uren,zyn 'ter flinke , en nu ter regter zyde van
de ten half tien de maen meeſt heel ver ons was, dogh geenen luſt had om tot
donkert geweeſt. Den laetſten dezer ons te naderen.
maent liep de wint Weſtelyk. Des gin
Ten elf uren begonnen wy het lant

gen wy Z. en Z. ten Weſten aen, hcb te bekennen, varende by den middagh
bende tot dezen dagh toe nu 14 dagen voorby de twee tonnen, daer na ook
langh door tegenwint , zonder veel te voorby de andere, ook voorby een ſchip,
vorderen gezworven.
dat in den voorleden jare op de droog
De
Noort
hoek van
Hitlant.

Op den eerſten dezer maent October

te daer aen de ſtrant - van de Helder

vonden wy ons op 61 gr. 24 min. en za verongelukt was. Om by den hoek bin
gen den Noorthoek van Hitlant Z. ten |nen te zeilen voeren wy voorby het dorp
Ooſten 7 of 8 mylen van ons, gaende Z. Huisduinen, en een ander, genaemt de
O. ten Zuiden aen. Den volgenden dag Helder. Het was maer weinigh na den
leiden wy het met eenen Weſtenwint ten middagh, als wy binnen zeilden, en de Komſt in
Zuiden in den Tregter, en zagen nogh ſchepen in Texel leggende vernamen » Texel.
het vorige lant in 't Zuidweſten van ons die al veel in getal waren, zynde het
op 61 gr. 1 o min., zes mylen, naer giſ meeſte gedeelte onzer oorlogſchepen. Nu
ſing, van 't lant, zynde ontrent van de gingen wy met eenen Noordweſten wint

zelve hoogte, die de Kaep heeft. Den |Zuidooſt ten Ooſten aen, en zagen in den
derden hadden wy 63 gr. 1o. min. Den avont het vier van 't eilant Urk, daer wy
volgenden dagh negenenvyftig graden het op aen zetten, en dus ten zeven u
zeſtien minuten.

Kabel
jaeuwen
gevan
gen.
Vremt

Viſchje.

Wy hadden den wint

Noordelyk, en den # Z. ten Weſ
ten. Wy zagen vier ſchepen ontrent
ons. Dezen morgen vingen wy vier
Kabeljaewen, in welker eenen een vis
je gevonden wert, dat twee duimen
lang en ontrent een pink dik was. Het
had aen beide de zyden een loopende
vin, en boven langs het lyf heen eenige
ſcherpe ſtekels, en vlakken, glinſterende
als zilver en gout. Diergelyk was noch
my, noch ons gezelſchap oit voorgeko

ren in de Zuiderzee, en vervolgens on
trent Durgerdam ten anker quamen.Den
negenden der maent gingen wy, zoo dra
de dag gerezen was, weder voort, ter

wyl onze Schipper zich naer Durger
dam, daer hy woonde, met een roei
ſchuit liet brengen, en ons van daer
een ſchuit toezond om naer Amſterdam

over te ſteken, dewyl wy den wint te
gen hadden. Wy laveerden met dit

vaertuigh naer de ſtadt, daer wy ten Komſt
negen uren met blyſchap aenquamen, #ſter

men.

Waerom ik het bewaerde. Des komende het ſchip na ons des avonts dam.
middags hadden wy de hoogte van agt eerſt binnen.
cnvyftigh graden tien minuten, en zeil
Hier verſtond ik dat de dingen, door
den des morgens met eenen Noordweſ my uit zinlykheit opgegaert, en van Ba
ten wint Zuid Zuidweſt aen. Des mid tavie afgezonden, op het Ooſtindiſch
dags kregen wy zesenvyftigh en een hal huis reets een jaer langh waren bewaert
ven graed, en bevonden des nachts gront geweeſt door de goede voorzorge van den
van zeventien tot veertien vademen.
Edelen Grootagtbaren Heere den Bur
Met den morgenſtondt des zevenden germeeſter Witſen, aen wiens goedtheit
der maent waren wy de Doggersbank ik my doorgaens zeer verpligt gevonden
voorby geraekt, met goedt weder en heb. Ik vond ook de brieven aen my
wint, zynde op drieentwintigh vademen gericht zoo van den Heer van Hoorn,
waters. Wy raekten ook voorby de Generael van Indie, en anderen, onder
droogte, genaemt de Welle. Ontrent de bewaringe van dezen Heere, die ook
vier uren kregen wy tien of twaelf ſche het beelt van Perſepolis, waer van ik
pen in 't gezicht, waer van wy des hier boven gemelt heb, wel ontfangen
nagts de vieren klaer konden zien, en hadt. Eenige dagen doorgebragt heb
quamen des morgens ten agt uren dicht bende in deze groote ſtadt, om myne
by de zelve. Het waren drie voorname vrienden en bekenden te bezoeken, be
ſchepen, een Fluit van Viktaelje, en de gaf ik my naer 's Gravenhage, myne
overige Galjoots en Buizen. Wy prei Geboorteplaets, daer ik den 24 der maent
den een der Galjoten, en verſtonden uit des morgens ten negen uren gelukkigh Komſt in
hun, dat ze op de Ooſtindiſche ſchepen aenquam, wordende van myne vrienden s Gra
gekruiſt hadden, en die alle reets in 't met vreugde bewelkomt, die zoo veel venhage.
vaderlant wel waren aengekomen. Zy te grooter was, omdat de tydingh van
»

myn

Tºº-sº

*
Einde der
Reize.
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myn doot al eenige malen in 't Vaderlant omdat myn doorgeflanc arbeit niet ver
was verſpreit geweeſt. Ik zeker, die geefs was geweeſt, en de zeltfacmheden
niet alleen myne Reize van negentien ja Van vremde gewaſſen en dieren, en afte

ren, waer van ik de beſchryvinge heb keningen van al wat opmerkelyks Van
uitgegeven, maer ook deze van zeven ja : :ien was te water en te laht, ni:
ren en ontrent drie maenden, zoo geluk tegenſtaende zoo vele ſukkelingen en on
kigh had afgelegt, vond my wel dier gemakken, behouden waren overgevoert
verplicht om de Goddelyke goetheit en en onbeſchadigt gebleven. Aen U , myn
genade te bedanken, waer door ik niet
alleen ontgaen heb zoo veele gevaren, als
den Reizigers, in vremde en onbekende
landen, over 't hooft hangen, maer ook
vele zegeningen, en goet onthael alºm

waerde lezer, zal ik my ook verplicht

Skenen, indien gy dit verhaal

myner

Reizen met zulk eenen luſt zult ontfan
gen en doorloopen, als het van my met
liefde, met vlyt, met VCrmack, ch zwa

genoten heb. Myne dankzeggingh had re koſten is opgeſtelt, en der gedachte
ítrekken

zich ook zoo veel verder uit te

mille myner lantgenooten aenbeolen.
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Antiochus Koning van Perſie.
419
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Abu Said Bahaduz Khan.
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235
237

Artoxares ſtaet naer 't Ryk.
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Aſpada.
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-
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Ahmed Abul-abbas Al Kader &c.

422 | Aſtrakan beſchreven.

Ahmed Al Moſtadher.
Ahmed Khan.

422 | Aſtyages
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423
– van Cyrus overwonnen.
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Boomgewaſſen in Ruslant.

Achu , een oude ſtadt.

IO4

B Baden ontrent Ardevil.

I2 I

Baerden in Ruslant afgeſchoren.
Bagoas gevangen.

I02, 136

Bories. Fedowits, Conſul zyner Czaerfche M;

126, 177

Baeker-kara, Perſiaenſche vogel.

#

Boomvruchten in Perfie.
Bootfemakers in Perfie.

46

jeſteit.

434

Born-doeskie, een Ruſſiſch diertje.
Boſchbladt afgetekent.

467

Boter in Perſie.

IQI

16o

Baidu Khan, Koning van Perfie.

297
423

Baldadigheit eeniger dorpelingen

I 2.2

— van Alexander den Grooten.
Baliers.

3O2

Bougies , Indiaenſch krygswolk.
Boumeeſter des Konings van Perfie.

367
3

Brandemir, een rivier,

Baliſche ſlavinnen.

I34

Banket by den Generael van Indie.

369 Brieven des

Brantſtof der Tartaren.
Konings van Bantam.

387

Bantam afgebeelt.
Baple-kammie, Indiaenſche vrucht.
Baram.

384 ºroedermoort in den Joodſcj tempel.
387 Broot in ſteen verandert,
421

295
452.

Baraz.

42. I

373
374
2O

69 |Brandewyn onmatigh gebruikt by de Simojeiši
Ballen in oly geſteken en voor fakkels gebruikt.
I

Broot in Perfie.

180,202

Brug van byzondere £90tte. If?, 154,123, 1ſo
117 Bruggen der aenmerkinge waerdigh.
208
4 IO
Bubatum
verovert.
297
389

Barſan, een dorp in Perſie,
Baron van Larix.
• Batavie beſchreven.

- afgetekent.
Bathii Keizer der Tartaren.

394
439

Bazaers, of winkelſtraten.
Bedelaers geweert in Moskow.
Beelden te Chelmenar

.

Io3, 131
47

C.

C Cai
Abades Koning van Perſie,
Cobad.

421

318

216, 217,222 Cai Caous.

— te Naxi Ruftan.

318

225

Cai Chozrou.
382 Caichtu Khan.
181 Cajoumaras.
158 9alantaers, Hoofden der

Beeldendienſt.

Beenbreuk wonderlyk genezen.
Beglerbegie, een groot Heer in Perſie.
Begraeffeniſſen der Gebbers.
Begraefplaets der Perſiaenſche Koningen.
Begraving der Samojeedſche kinderen,

417
I 18
Io, I I

- mannen en vrouwen.
– Ruffen.

Il

55

- des Konings van Perfie.

163
I75, 316
4O6

– der Perſianen.

- van Eduart Crown.

318
423
317

Gemeente inPerfie, işğ

Cambyzes.
239, 246, zyn wreedtheit:
OOt.

315

Deleeftheit des Gouverneurs van Saratof.

445

- van Smolensko.

453

— eeniger barbaren.

I 2.

- Van 't Hof van Moskovie.

32, 5 I, 2CO

- des Gouverneurs van Aſtrakan.

84, 8

- des Ondergouverneurs van Aſtrakan." $%

- van 't Hollantſch Opperhooft te spahan,
137

§

- des Gezants van Perſie.
Beloſer , of 't witte meer.
Benjaenſche makelaers.
Benjanen.
Berg Taurus.

46o
405

Ceilon.

I 2. I, 2O6
339

Bergkat.
Bergſtoffen.

Iý

Chamama, een Perſiaenſche vrugt.
zyn volſtrekte

116
rege

ring.

IO3

Chef-tereck, Perſiaenſch kruit.
Chelmenar, het oude hof van Perſie.
Chiaer:baeg te Spahan.

336
209
1 yr

9hineſen. 393. hun gevoelens.
398
Cimon
flaet
de
Perſen.
279
wort
Amirael
ge
maekt.
281
Cipresboomen.
Cleſma, een rivier.

32 I
449

Comarietſe, een dorp.
Conon tot veltheer gekoren.

464

K.

Bergen, genaemt de Gebroeders.

77

373
35

Chaans, amptluiden in Perfie.

Corogh roepen wat het is.
199 Cofroës
van Perſie.
123

251

Cafan, een fraje ſtadt.
Ceder of Chinéefche citroen.

Chan van Samachi. 1o1.

Beker van gout.

249. zym

289
164, 189
42. I

Creſus door Cyrus verwonnen.

243

Cyaxares.

;

388

Syrus, Koning van Perſie.
Cyrus, een rivier,

206

Cyrus Wonderlyk behouden

24O

Bevelhebber der ſlaven in Perſie.

174
I57

Bewintsluiden in Perfie.

130

Beſnydenis der Perſiaenſche kinderen,

Bewintsman der Apoteek te Moskow.

452

- der Gerechtkamer in Perſie.

158

Beyran, of Vaften der Perſianen.
Bezien, genaemt Bruſnitſa.
Biddagen der Gebbers.

137
35

YWyven der Perſianen.

I74

373

Bloemkool in Perië
ÄPYen merktekens der Perſianen.

179

9#es werpt zich en de Zynen in 't vier.

Bolowien, hoof iër rebellen.

Czaer van Moskovie vergaſt de Koopluiden en
anderen. 22,453. zyne zorgvuldigheit in geval

426,428,436
138

#n bing, Indiaenſche vrucht.
Poemen by de Rufen bemini,
Bloemen in Perſie,
#oemgewas afgetekent.

Boomen voor de Zywormen.

242.

- geſchilder Schryveren over zyn doot. 244
Czaer, wat het betekent.
., 42.

van brant. 32. Zyne volſtrekte monarchye. %
418
zyne
regering.
4
108, i71 Czariet/spryffelyke
: het betekent.
, 42.

Bygelöof der Perſianen.

Yzit van den Franſchen Gezant.
choppen in Spahan.

- wapent zich tegen Aſtyages.

243, 257

37

179
I 13

D.

Daghrekeningen der Ruffen.

i;
3.
§

Dampier, een zeezwerver.

3

DAgen ongelukkigh genoemt.
Dagheftań.

Dankzegging des Schryvers voor het afleggen º:
232
275

ner reize.
-

472.

;

379,380,
467 Danſſerinnen.
Dapperheit
door
eenen
leeu
verbeelt.
291
I 15
- van Leonidas.
Da

R

E

G

I

S

T

E

R.

Darab.

318

- van Aidi Kadier.

143

Darius doot eenen Magus.
Wort Koning van Perſie.
beoorlogt de Scythen.
- zyn deugden.

253

- van 't Nieu jaer te Moskow.

252.

- en ondeugden.
- zyn doot.

255

Feridoun.

317

258 Filanders, Indiaenſche dieren.

374
299
1 32.

265 Filips van Macedonie.
266

Fontein.

267. 277 François Kaſtelein, Directeur te Gamron.

346
- Opperhooft te Spahan. 133. 2co.
199
– veragt Alexanders jonkheit.
371 François Sahid, tolk der Maetſchappye.
Dekmantel van Godtsdienſtigheid, oirzaek van Françoiſen hantgemeen met Perſianen.
416
364
veel quaedt.
155 Froete Kafri, Indiaenſche vrucht.
364
Dekoe, een dorp.
4O7 Froete Rottan, Indiaenſche vrucht.
Derbent.
96.97 Froete Mieri, Indiaenſche vrucht.
387
Derrogaes, Amptluiden in Perſie.
195
Darius Codomannus.

3CO

G.

Derwaſters, Amptluiden in Perſie.

159

Deugden van Koning Darius.
Deurwagter des Konings van Perſie.
Diana van de Perſen geëert.
Dief-ſalon, een bergh.

265
158
3O5
33O

Gale.

358

Dierte in Perſie,

IO I

Gamron beſchreven.

Dieven uitgeroit.
Dievenbergh.

117
445
447

Gangen onder de aerde.

3+7
313
IO4
4I
452
3I

Djmnik, een ſtadt van den Czaer,
Diodorus Siculus.
irecteur Generael van Indie.

Doezinke, een rivier.

228.229
82

317

Dolfyn afgetekent.
Dolfynen gevangen.
Doot des Konings van Perſie.

352
35 1

Dootmael by de Chineſen.

139
42 3

Ganſie, een ſtadt in Perſie.

Gaſthof der Koopluiden. '
Gaſthuis te Moskow.

395 Gaſtmael buiten Moskow.

Dohak.

- des Franſchen Gezants.

Addernabie, feeſtdag in Perſie.

Gorjuk Khan, Koning van Perſie.

- des Konings van Perſie.
138. 14o. 271
– by den Gouverneur van Aſtrakan.
92
– by den Engelſchen Agent te Spahan. 136
Gebbers.

41 I

Hun gevocl.cn van de Ziel.
Hun biddagen.

163
4 14

171

418

Gebberſche Koningen.
418
Gebiet van Perſie tot de Macedoniers overge

Dorgoboes.

399
453

Dorpen verbrant.

454

Dorphoofden in Perſie.
Dragt der Tartariſche Vrouwen,
Dragten in Moskovie ingevoert.
Dragtoe, een boom in Perſie.
Druiven voor kleenen prys gekogt.
manier van ze in te leggen.

I 59
91

Druivetorens,

15 1

Dwergen.
Dwina, rivier in Ruſlant.

381 Gehuil van wilde honden.

bragt.

3O I

Gebergte afgebeelt.
465
Geboorte van Mahometh geviert.
332
46 Gedenkpenning door den Czaer aen den Schry

331
I 24

ver geſchonken.
Geeſtelyke amptluiden in Perſie.

3O

16o. 164

178 Gehoor des Schryvers by den Koning van Ban

18

377. 3So

taIn.

87

175, 176.316.

Gelt der Perſianen.

Gelukwenſchen op het Kersfeeſt.
E.

41 5.

-aen den Czaer.

5O

Generael van Indie bekleedt een zwaer Ampt.

EP#

een eilant in Indie.

Eduard Oouwien, Agent te Spahan.
Eerkleederen in Perſie.

37o
1 33
IO I. 1 O2,

Eerpoorten voor den Czaer opgerecht.
Eertekens des Konings van Bantam,

Eet waren overvloedig in Perſie.
Eiergiften.
in ongebruik geraekt.
Eilanden Noort-en Zuidfoele.

- Inge.
Elamiten.

Elementen voor heilig gehouden.

Engano een eilant.
Engelſchen in gevecht met Perſianen.
Enkhuizen, een eilant in Indie.
Eſpenboom,

49

33

Gengir Khan, Koning van Perſie.
Georgiaen berooft.

423
429
391

51

aen den Koning van Perſie. 14o. 141
Geſchil tuſſen Xerxes en Artaphernes.

265.

47O
234
3O5.

Geſlacht des Konings van Bantam.

382

36o
19O
37
29O

Geſnedenen in agting aen 't hof van Perſie. 164
Geſprek des Schryvers met den Czaer.
- met de Keizerinne.

F.

22. 29.
29

Gevaer des Schryvers.
- op eenen berg.
Gevangenen in Ruſlant.

194

Gewaedt der Chineſen.

393

65.

38, 48
Geveinſtheit der Perſiaenſche Hovelingen. " 162
- der Meden door de Perſen aengenomen.
II

Gewelf onder de aerde.

#
I C4

Gezaghebber der huizen in Perſie,

157

Gewaſſen op 't eilant Ceilon.

EAbre Gezant van Vrankryk.

172

470

317
32 I

Europeers in Perſie.

295.
39I

382 Georgianen.
179 Geraert Reinſt, Generael van Indie.
I41 Geſchenken aen de Moſcoviſche Keizerin.

Euagoras geſlagen.
Evenredenheit in de beelden van Perſepolis. 223
Evilmerodach.

Generaels van Indie.

Gezant van Perſie in verzekering gehouden. 89
-Zyn verkeering met een lichte Vrouw.
- zyne beleefrheit aen den Schryver bewe

-

Fazele Abulcazin Mothi Billa.

Feeſt der Waterwydinge.
- der gedagteniſſe van Maria.
- van 't Zonnejaer.

- van Abrams offerhande.

415

16

ibid

ZCn.

#

Gezanten in 't Hof van Perſie.
23- 24 Giafar Abul Fadlus Moetader Billa.
34
I4O
I42

Gierigheit der Perſianen.
Ghor, een dorp in Perſie.
Gihura, een dorp in Perſie.
O oo 2

158. 188
422

162. 173
1 26

126
Gil

R

E

G

S

I

T

E

R.

424

Giyatho'ddin Chodabanda Mohammed &c.

423 Hitte te Gamron.
382 Hof van Archangel.

Godtsdienſt der Javanen.
– onder de Maetſchappy.
39O - des Generaels van Indie.
– der Grieken by de Perſen gehaet. 299 – van Probroſensko.
II – des Konings van Perſie.
– der Samojeden.
– der Perſianen.

79
348

- van eenen Tartariſchen Vorſt.

Gil Mirza.

14
39O
3O

146. 148

173. 303 396 – der oude Koningen van Perſie.

Goiaves, Indiaenſche vrucht.
Goutviſch.
Gouverneur van Aſtrakan.
– van Saratof.

209

364 |- van Perſie door Alexander vernielt. 227.3oz.
371 | Hofmeeſter des Konings van Perſie.
16o
437.444 | Hof-portier afgebeelt.
I66
445 | Hollanders tot den Mahometaenſchen Godsdienſt

van Archangel.

466.468 | vervallen.

189
348

– van Aſof verjaegt de Rebellen. 468 | Hollantſche Woning te Gamron.
Grachten te Batavie.

393 | Homam.

Graeuwe klip.
Graf by Perſepolis.
Grafplaetſen.

403 | Hooiland.
232 | Hoorn, een eilant in Indie.

225 | Houtſcheng.

317

Grafſtede eens Konings van Bantam.

382 | Houtviſch.

371

111 |Huichelarye der Perſiaenſche Geeſtelyken.
266 | Huizen op de markt te koop in Moskou.

161

112 | Hulacu Khan.

423
167
168
432,

- van Tiribbabba.
Semiramis.

-

-

-

-

-

-

Seid lbrahim.
Belus.
Sefi.

Directeur Kreits.
Sultan Muhammed.
Abdulla.

- een Perſiſch Poëet.

- eenen Heilig.
- eens Konings zoon.
- den broeder van Scfi.
Darius.
-

Grafſteden ontrent Bantam.

318
4

372.375

29O | Huſſein, een Heiligh by de Perſianen.
119 | - Zyn hiſtorie.
342 | Huſſein betreurt.
125 | Huwelyken der Samojeden.
I34
322

II

- Der Perſianen.
- Der Gebbers.

I74

417

2o1. 336 | Hyſtaſpes.

255

332-336
I.

2o4.
2,2 I

385.

J# Hoogkamer Gezant in Perſie.

398 | JJaffian, een vergiftig kruidt.

– der Chineſen.
– te Veronits.

Granaetboomen.

61 | Jagt der Samojeden op de Rendieren.
1o6. 1o8 |Jakoeten, een ſoort van Tartaren.
96 | Jaka, Indiaenſch gewas.
121 | Jakob Spelx, Generael van Indie.
178 | Jan Pieterſz Koen, Generael van Indie.

Graven van Perſiaenſche Koningen.

119. 221 |Jamboes, Indiaenſche vrugt.

– buiten Samachi.

Grafſteenen buiten Derbent.
– buiten Ardevil.

aenzienlyke Vrouwen,
Heiligen.
– Europeers.
Chriſtenen.

Griexe Vrouwen.
Grootvorſten van Moskovie.
Grotten.

Gyſtaſpes.
-

H.

Adi Koning van Perſie.
Haeien.

Haerlokken by hoornen vergeleken.
Haet der Grieken tegen de Perſen.
Halsſtraf je Moskow.

42.

191
116
9
IZ

373
39I
39 I
3OS

129 |Jareſlauw, een voorname ſtadt in Ruſlandt. 2o.
32 I
458
324 348 |Jaron, een ſtadt in Perſie.
34o. 408
328 |Jasmynen.
179
-

188 º Ibrahim Koning van Perſie.

##

Jediekombet, of Zeventorens.
339, 465 | Jedigertes, Koning van Perſie.
318 | Jenoarskie, een berg.
Jes-dagaes, een dorp in Perſie.
Jezid, Koning van Perſie.
Ikam-Kakatoua, Indiaenſche Viſch,
422 | Indianen in Perſie,

352 356 | Indigo.
228 | Indiſche zee.

299 | Inham afgetekent.
26 | Inham, genaemt Tanebaey.

422.

1o6
42 E.

84
2O2.

42 I. 422
37 I
32O

373
35o
47G

469

Hamzag Beg.
424 | Inkomſten der tollen t'Archangel.
I6
Handel des Konings van Perſien met de Maetvan Ruſlant.
45
ſchappy.
176
- der Maetſchappy uit Cellon.
357
Handel te Bantam.
385 | Intrede van den Czaer in Moskou.
8.49
Harpagus wreekt zig over Aſtyages.
242 | Inwyding van het Hof der Moskoviſche #2
Hartogh van Gamron mishandelt.
32O | rinne.
5I
– door den Schryver begroet.
405 | Joan Six van Chandelier, dichter der Pſalmen.
Harwan, Koning van Perſie,

422

Harum Raſeid Billa.
Harum Watic.
Haſan Al Tawil.
Haven der Stad Bachu.

422 | Joan van Hoorn, Generael van Indie. 329.392

Heilig van de Perſianen geëert.
Heilig in Ruslant.
Henrik Brouwer, Generael van Indie.

422 | Joan Maetſuiker, Generael van Indie.

Hiſtorie van eenen bedelaer.
- van Chriſtus rok.
- van Adam.

39I

424 | Joannes Kamphuizen, Generael van Indie. 39r
1 o4 | Johan Shath, Koning van Perſie.

186. 111 |Johan Gir, Koning van Perſie.
467 | Jouwert, een ſoort van dikke melk.
391 | Iskander.

Heremiten by de Ruſſen gevangen.
37| Iſocrates hitſt Filips ten oorlog aen.
Herman de Wilde, Veltheer der Maetſchappye. | Iſſuf Al Moſtanjed Billa.
Hillen.

I34

39o Juca, een Perſiſche plant.
2 | Jugten beſt te Jareſlauw.
47 | Julfa, woonplaets der Armeniers.
67
416

424
424
II

31
299
422
4OS
45

133. 181
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I
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Kolommenske.

71

38o Kolomna beſchreven.
7. 71
236 Kolomnensko, Luſtplaets van den Czaer.
33
4O3 Kombuis, kleene en groote, eilanden in Indie.

Ackerlakken.

Kaduſiers gebeten op de Meden.
Kaep Raſalagata.
Jaſques.

4O3
4O3 Komkommers in Ruſlant.
373 Komminsja, een dorp.

Mourandon.

Kaffée aengefokt.
Kaffer, een uitlantſche vrucht.

Kajoek, een Ruſſiſch vaertuig.
Kakauw.
Kalakulaſtahan.

Kalantaer of Burgermeeſter van Samachi.
Kalian, of Perſiaenſche Tabakfles.
Kalifen.
Kalmukken.

S

361 Koning van Bantam onthaelt den Schryver. 377.
46o
378. 38o.
373
- afgebeelt.
381
IO4 Koning van Perſie.
163
- veracht.
155. 165
1o3
IO2,
- zyn krooning.
163
422

Koningen van Bantam.

442. 445 455

Kameel geoffert.

Kameeldrek voor turf gebruikt.

*#
2O I

383

- van Perſie ſedert Alexander den Grooten.

I42

I

117, 1 14, 18o

#

- genaemt Arſaciden.

Kameelooren, een Perſiſche plant.

342

Kamerling des Konings van Perſie.

158 Koningin van Sumatra.
89 Koningkryk van Perſie beſchreven.

383

357

364
36

Kanalen in de Luſthoven.
Kaneel.
Kanoos.

Koningin van Bantam afgebeelt.
Koningsklapper, Indiaenſche vrucht,

385 Kool in Ruſlant.
42. Koopluiden berooft.

Kanſeleryen in Moskow.

38o
155

424
424

Koordedanſſer.

4Ir
16
1o6

Karel Reinierſz Generael van Indie.

391

Korael waer uit geſproten.

372.

Karperviſch.

371

Kara Iſſuf, Koning van Perſie.
Karah Iluh Othman.

Koopmanſchappen t'Archangel.

Kornelis van der Lyn, Generael van Indie. 391
Karwanſera afgebeelt.
198 Kornelis Speelman, Generaël van Indie.
39 I
455
Karwanſeraes of herbergen in Perſie. 131. 132.2o1 Kozakken een wreet volk.
Kaſakſe Ruſſen.

444

Kasbin.
Kaſian.
Kaſiemof.
Kaskur.

43O
13O

gehangen.

87

Krab afgetekent.
Kraemvrou, en haer gedrag.
73 Kraenvogel geſchoten.

79

Kaſteel van Bantam.
- van Derbent.
- van Batavie.
– van Moskow.

-

– van Spahan.

Kaſua, of Perfiaenſche Draagſtoel.

385 Krygsmagt van Xerxes.
- van den Czaer van Moskovie.
96
Krygsvolk te Batavie.
146 Krokodil gevangen en beſchreven.
4O

Kruidtkennis in Moskow aengequeekt.
Kruisdoop in Ruſlant.

Keizer van Java aen zyn ryk geholpen.

387 Kruisfeeſt der Armeniers.

der Tartaren.
Keizerin van Moskovie.
Kerk van Salomons Moeder.
Kerken in Moskow.
- in Aſtrakan.
- in Samachi.
Kerſchaſaf.

439 Kruiſſeneilant.
3 I Kuiper, een eilant.
4 IO Kusmademianski.

Khom, ſtadt in Perſie.
Kirkins, een dorp in Perſie.
Kiſmis, een eilant,
Kiſtviſch.

Kleeding der Gebberſche vrouwen.
der Oude Pc1ſiaſ1cn.

– der hedensdaegſe Perſianen.
– des Konings van Bantam.
– der Singelezen.
der Armeniers in Julfa.

Klippen der Noortkaep.
Klipviſch.
Klok van groote zwaerte.

Klooſter genaemt het Trooytſe.

Kruis hoog geagt in Ruſlant.

3

397
77

Aboroſoarchodes.
A-Lacedemoniers verliezen het zeegebiet.

128 Lamsvleeſch zeer ſmakelyk in Perſie.
IC8 Lant van Samachi.
4C3- 349 Lantbou door Oſſen betekent.
37o Lantluiden elendig door den oorlog. '

418 Lantvoogden in Perſie.

47O Leerzaemheit der Ruſſen.
371 Leeu, zinnebeelt van dapperheit.
4 I Leiden, een eilant in Indie.

-

381 Letters der Javanen.
36 Levensmiddelen overvloedlg t'Archangel.
36 Licht aen de lucht.

Kochin afgetekent.

352

Koelikove, een dorp.
Koes-kieſar, een dorp.
Koffiboonen.

Kokſchaga.
Kolmogora.

ſianen.

447
4I 2
373
77
I8

4O3
39I
47
23 I
372
291

-

9O

3

346

Leonidas vernielt een groote meenigte van Per

Klooſters in Moskow.
Kluchten in 't hof van Bantam.
Knoflook in Ruſlant.
Knollen in Ruſlant.

Koedrek, brantſtof der Tartaren.

343
452.
143
1 O4
23O
45

158

#

2O

#
289

15

Lantvoogdyen in Perſie.

165 Laplant.
377 Lareek, een eilant.
Lareke, een eilant.
183 Laurens Reael, Generael van Indie.

42

452
19
24
139

317 Laer, een vermaerde Koopſtadt.
178 Lakenbereidery te Moskow.

23O

395
355

in Perſie 138.

#|T
1o3

32
37O
29O
5

##

in Aſtrakan.

39O

Katoenboomen.
Kazan Khan.

Kerſſen.

438

Kreeft afgetekent.

333
126
4O5
423

Katoen afgetekent.

37o

Lyfartſen des Konings van Perſie.
Lyfwachten des Konings van Bantam.
Lykdienſt over eenen Armenier

Lykſtaetſie des Konings van Perſie.
– des Engelſchen Agents.
der Chineſen.

Lywaten.
Ppp

382
15.
47O

158
379
81

163
192

398
357
Li

R

E

G

I

S

E

R.

401 || Moskovie beſchreven.

Línie.

Linnen, dat in 't vier ongeraekt blyft.
Loef-foert.

7o | Moskow befchreven.

Lootsmannekens, een ſoort van viſch.

352 | Motar.

§

Mothadi Billa.

348 || Mouſſon, of Winterfaizoen
4,7 | Muavi, Koning van Perſi§
162 | Muggenet.
144 | Muhammed de verleider.

Lucht tweederlei in Gamron.

Lucht ge-cert by de Perfianen.
Luiden van de penne in Perfie.

Lufthuis des Konings van Perfie.
- des Konings van Bantam.

423

360
421,422.

93,94,437

Muhammedaenfche
Koningen.
§.
vyanden der beeren.

i.
i.
t;

umy, een geneesmiddel.
Munt op 'r ei
unt Op 't eilant Ceilon.

180
358

376 | Muhammed Al Moetafi Beamrilla.

M.
-

Adroen, een Perſiſch kruidt.
Mº.
des Konings van Perfie.

§;

- buiten Moskow.

-

N

3I

- by den Gouverneur van Astrakan. $3
- by eenen Armenier.
by den Generael van Indie.
-

44
39
422
422

470 Motadhed Billa Ahmed.

-

Loppe, een eilant.

#.

T

Abonidus.
Nabuchodonofor

4. I5

399 |Naemdag geviert
19Q. 471

-

-

23
23

-

Nºte Vrucht.

45 I

". Nº. , Koning van Perſie,

actſchappy in onmin met den grooten
4agi, of Perfiaenfche Wyfen omgebragt.
Mahadi Billa.
Mahometanen in aenzien in Perfie.

#:

3. N. Rinan

317

422 | Nećtanebus verla

Ryk

t

225

j 3.
298
Malabaer, wel eer een Keizerryk.
#.
270
Malabaerfche kuft.
3 3. Nieu §i.
#. Perſie.
419
Mameth Alie Chan, Gouverneur van Gam: Nºi; º 415, 136,347,349 :
187 | Nederlaeg van
yK.
353 | Nican
virrdonius.
t

-

-

y

- -

y

y

: Nºs.

Manchuka Khan.
Mandauces,

235 | Nifen º'Niema
33 1 | Nootolie
364 | Noten in Perfie

Mangeloor.

Manguſtangus, Indiaenſche vrucht.

239

98, 433,436
-

}}|†, Van Artaxerxes.

277 | Notenburg verovert.

Kºinºis dagreis.

338 | Nove Dwinko, een eilant.

Mardasjo.

3.§

Mardonius bemagtigt Olynthus.

291

MarÂEER Worttegeſlagen
van de Atheneren, 2%,
†.º
Spahan.
I47
Meeuwen, een teken van nabyheit des
valt van den Koning af.

#. een eiland in Indie
extiet fen.

3. “.rivier.

134, 136.
I

47.

71

, een rivier.

#.

2

94,

; gº." dorp in Perfie,
-

Meydoen
of markt Gezant,
te Spahan.
Michel, Franſche

-

Koning van Perfie.
-

-

-

º
468

O

Èš5|Öei:

V11 Ch.

º:

- Kaſteel,

lants# oº:: on,

Kºź.

75
IO4

-

-

;
oº::
I4 Oktafi
K. ºA.W.
£.
É.indº:
; Oli º È# , Koning van Perſie.

305
305

CIl

Middelburg, eilant in Indie.
Mier-Chas-koen, een dorp by Perfepolis i6;.

º
:
#3

3. tº:

357

224 | Omar, Koning van Perſie,

422

Mººla, Stedehouder des Gouverneu§

ömme angh der waterwydingh te Moskow, 23;

Mirza Abdollah.

347

Abufayd.
Mirza Soltan Mohammed.

424.

oº:: ufſein.
§º in Perfie.

-

Mirza Soltan

Mirza Baboz Soltan

328
169,171

Ä Ähaemtheit der Perſianen.
ibid. |Dndankbaerheit der Perflanen.

-

Mirza Ai Ma§

162
162

ibid. Onthael by den Gouverneur van Saratof.
445
T§
den
Czaer
genoten,
29, §
Onthael . iºning van Bantam.
37i;

i.
º:

Mirza
Badio
zaman.
Mifdates
, Koning van Perſie.

Kºś, Koning van Perſie.

420 || - by den Direēteur Generael.
367
Moeder met hare dogters, namen v
. 422 || – by den Gouverneur van Archangel. 466
2
an Klippen. Onruft, een eiland in Indie.
375,397
Moedwil eeniger Perſianen
47o | Ontmanden in aenzien by den Koning van Per
Moerellen.
ogol.

#: o: it des Schryvers in 't rei
3%.;|3:...ºft.”

-

; van Perſie.
Mon§en

Mońfièiiiiğ
Van Perſiſche ruite
Montaffer
ry.
Moort tein Aſtrakan
de Slabode
bed
j"
orad.

-

155 Opperjager des Konings van Perfie.
44o Optogt der Wyken in Perſie.

170

440
| Qpvoeding der Koningen van Perſie.
II 2, Opvoeding der Armeniſche kinderen.
422 | Opziener der Rekenkamers in Perſie,
66 – der Wegen in Perſie

§
Iðý
158
2

I

438 | Opziener des marktgangs in Perſie.

I

424

Oru Ina.

Mo

-

*, Pys der Rendieren.
-

it;
&
157

.#

gº

Orlees, een
ſteenbergh.
8 74
fö | Örmisdas
, Koning
van Perſie,

420,

6.

IR

E

G

I

S

T

E

R.

Ormus, een eilandt.

349,4O4 Poelemady, groot en kleen , eilanden.
Orodes, Koning van Perſie.
2O Boetsfioert, gebergte.
Oſſevleeſch, niet geagt in Perſie.
143, 18o Portalen van 't oude hof van Perſie.
Otanes , hooft der ſamenzweerders tegen de Potskoppen.
Ovens in Perſie.

Overblyfſels van ſterkten.
Overblyfſels van Heiligen.

469
213
2.

14O, 165

254 Pracht der Perſianen.
203 Prieſters der Samojeden.
32 I Prikaeſen of kanſelaryen.

Magi.

375'

II

4

3

69 Princeſſen afgeſchildert.
in Perſie.

van Perſepolis.

2C8 Prins der koopluiden
Prinſeneilant.
4O9 Pruimen.
157

Overblyfſels afgetekent.
Overſte der ſoldaten in Perſie.
P.

3I,
159
4OI

i78

in

Put van ongemeene diepte.

323, 329

Pyramide.

I29, I 3O

Pyrmaraes, een dorp in Perſie.

P# Koning van Perſie.

I IQ

2O

Paerden ſchrikken voor de Rendieren der Sa

mojeden.
- geoffert.

9
234
3o5

- aen de Maetſchappy vereert.

387

- van outs zeltſaem in Perſie.

Paerden in Tartarie.

92
17

Paerels uit de rivieren van Ruslant.

Paerelviſſchery.

358

Paeſcheiers uitgedeelt.

32
32
43

Paeſchfeeſt der Ruſſen.
Palaet in Moskow.

Pampatius, Koning van Perſie.

42O
37
35

Pangeran Poega aen zyn ryk geholpen.
Parruwas.

Q.
Ueen in Perſie.

178

Quiſting der Perſiaenſche Koningen.

31 5.

R.

-

R# eens Perſiaenſchen Amptenaers.
Rapen van verſcheide koleur.

164
7

Raſalagata.
4O3
Regering van Aſtrakan.
86
Reis naer Archangel te water.
46o
Reisbeſchryvers onagtſaem ontrent de outheden.
22

#

- bcriſpt.

Paſargade.

243

Patriarchen van Moskovie.

45
1 39

Reisbeſchryving aen den Czaer van Moskovie

272

- vertoont aenden Koning van Bantam. 38o
- ge-eindigt.
472
Reisverhael aen den Czaer gedaen.
45 I

binnen Spahan.

Pauſanias met een vloot in zee gezonden.
geſtraft over zyn verradery.
Peluſium belegert.

273
297

##

geſchonken.

368 Rekenmeeſter van 't Hof van Perſie.

Pepergewas.
Peperplantaedjen.
Peperwortel in Ruslant.

368 Rendieren der Samojeden.
36 Renſpel te Spahan.

-

Pereminen, of wiſſelplaetſen voor de roejers op Reuzenbergh.
de reis naer Archangel.
460 Rhabarberſpruiten.
Pereslaw Soleeskoy, hooftſtadt van Pereslaw. 2o Rheejagt der Samojeden.
.

Pereslaw Reſanske.
Perozes.

IO

72 Ridderorde van St. Andries.
42O

Ryk van Perſie beſchreven.

Perſepolis vernielt. 224. hoe eertyts genaemt 227 Ryklof van Goens, Generael van Indie.
door wien geſticht.
228 Rys ingezamelt.
Perſianen onagtſaem ontrent de gebouwen. 130 Rytuig der Samojeden.
- genegen tot pracht. 14o.

- door Cimon geſlagen.
- van waer dus genoemt.
- Hun gedaente.
.

Perſie, het voornaemſte oogwit van des Schry
VerS re1S.

133

- met Europe vergeleken.

162
35 I

Perſiſche zeeboezem.

Peſt in 't leger van Xerxes.

----27o

Petro d'Alcantara.
Petroskie.

4O7

Phelo , vinder van het zout.
Phelonaphie , feeſt der Chinezen.
Phraataces.
Phraortes.
Piekboom.

236

Pieter Both , eerſte Generael van Indie.
Pieter de Karpentier Generael van Indie.
Pietro della Valle.

-

Roebel , Moskoviſch gelt.

I

Rok van Jeſus Chriſtus.

67

Rokken der Meden.

Romeinen naeukeurigh in 't bouwen.

446

Piſſoertje, of Albaſtbergen.

464

Piſtatsjes.

177

195, 196
83
375

23 I
Io5
437

366
41 1
37, 442

*#
128

Koning van Enge

lant.

391 Ruſſen genegen tot ſterken drank,
- leerzaem in den aert,
391
188 Ruſtan.
9 Ruſtam Mirza.

Pylen der Samojeden.
Pinſe, een ſtadt en rivier.

Plantaedjen des Konings van Perſie.
Plowooy, een bergh.
Poele-doa, eilanden.

– in Georgie.

387
– over Huſſein.
365 Roubewys by de Chineſen.
365 Ruynaswortels.

Piepienje, Indiaenſche komkommer.
Pieſang, Indiaenſche vrucht.

9

Robbert Areskine, Lyfarts van den Czaer. 452, *#

424 Roover doorſchoten,
42O Roovers.
372 Roſtof.
372 Rotſen van vremde gedaente.
42O Rou over Willem den derden

Pharnazes, Koning van Perſie.

366
45
459
16
IO4.

Rivier Wologda afgetekent.
Rivieren in Ruslant viſchryk.

446 Roode bergen.
419 Roodt hout , een Indiſche ziekte.

Peuceſtes , Lantvoogt van Perſie.
Phaero' ddin Koffi Beg.

43
I 55
391

48

trouloos. 157 Ryxprins van Moskovie.
276 Ryxraden in Moskow.
233
307

158
9, Io
I47
329
I4I

34
432.
399
18o

76
47

226
424

S.
Abakzar.
Saffraenbloemen.

Sagoe.

177
179

388
P

PP 2

Sak

G

E

R

I

Sakſawa, een dorp in Perſie.

S

Slang beeltenis eens Konings.

: 127
29O

Salamis belegert.

Slaven berooft.

37
231

Salmalius wederlegt.
Salpeter ontdekt.

255

Sam Myrſa.

425 Slot van Veronits.

Samachi afgetekent.

I O2

Slawacyen.

5

22.

89 Sleden in Ruslant.

Samar, een rivier.
Samara.

Samgael, een bergh.
hun hantwerk.

– hun ſchaetſen. 9.

º8

Slotvoogden in Perfie.
79 || Smerdis, een der Wyzen in Perfie.

160

79 | Smit, een eilant in Indie.

172

372

96,124
97 || Smole
Snykansko.
mer te Moskow.
6|Sogdianus

– een ſtadt.

Samojeden. 6, 7, 8,

R.

E

T

godtsdienft.

loosheit.

#:
28,
235
I 13
412.
424
424
I44
149
417

Soharmus.

II
I2

Soldy der Perſiaenſche krygsluiden.

428 | Soleyman Ben Abdolmalek.

Sanuta, een voornaem dorp.

Sapores, Koning van Perſie,

21 || Soltan Hofain Mirza,

Sara Jacoba Six van Chandelier, gemalin des Op- | Soltan Agmed.
134, 187 | Spahan, Hooftftadt van Perfie.
perhoofts te Spahan:
8o | Speeltuigh in Perſie.
Saratof, een ſtadt in Ruslant.
*; Spyzen by de Gebbers verboden.
Sardanapalus.
2 | Spook aen Xerxes verfchenen

Saroegamis een nieuwe ſtadt.

267

382
124 Spraek der Javanen.
*3. Staert van een zeepaert tegen de vliegen gebruikt.

Sawalan een bergh.
Schalen, beeltenis der Geregtigheit.
Schans ter Nyen ingenomen.
Schapen in overvloed vertiert.
Schatten den Konings van Perſie.

214

5

394
142 | Staet des Generaels van Indie.
155
3oi | Staetdienaers in Perfie.
48 | Staetſie in het uitryden des Chans van Samachi.

van Moskovie.

Schatting den Joden opgelegt.

295

Scheepbouwery van den Caer.
Scheepbouwery.

I OI

14, 59,75,77|

- des Opperhoofts te Spahan.

332.

31
466 | Stal des Czaers van Moskovic.
4z 5 | Stalmeeſter helpt zyn en heer aen de kroon. 257

Scheich Haidar, Koning van Perſie.

4oo| Stalmeelter des Konings van Perie. .

Scheimael by den Generael van Indie.
Schepen verwaerlooſt.

157

438 | Stantvaſtigheit eens Egiptiſchen Konings:
*
Schepping der werrelt naer het gevoelen der Geb- Statira vergeven.
berſche prieſteren.

Schering van het hoofthair by de Tartaren.

246.
288
35

416 || Steenbezien.
92 | Steenbraeſſem.

37ſ

Schilderydoor den Euangeliſt Lukasgemackt. 68 Steengelden.
Schilderkunſt der Perſianen.
173 Steenviſch.
173 | Sterfte des zomers te Gamron,
Schilders in Perſie.
Schiltpadden.
Schip verongelukt.

Schipbreuk. 466.

353
270

i:

I 16 | Sterletten.

7

5, 44o | Stichter van Perſepolis.

228

des Schryvers. 44o. afgete- | Straffen in Moskow.

43,66, 67,450
364

te Batavie.

44 I

kent.

Schipbreukelingen door de Lappen geſpyſt.

467 | Straet Sunda.

Schipsholm, naem van een klip.

47o | Straten in Moskow.

42.

— in Aſtrakan.

86

Schoenen der Perſianen.
Scholen te Gale.

r

Schommelſpel in Ruslant.

31 2.

361

358 | Stroek, een Ruſſiſch vaertuigh.

71

*ś 297

37 Struikroovers.

Schoonheden te Jareslaw.

459 |Struiswyk, lufplaets des Generaels van

Schoonheit van Darius.

259

Schryfwyze der Ruffen.
Schryvers te Batavie.
Schulpvrucht.

$cir:qu£ marimur , ofzeehagedis.
Scythen van outs Veehoeders genoemt
Seleucus Koning van Perſie.
Semaegboomen.
Serkaſſen.

Serpinske , een eilant.
Sfinx waerom

§:

Sgawad, een dorp in Perſie.
Shah Ruch Bahadus Soltan.
Shah Ifinaél Sofi.

Shah Mohummed Chodabandah.
Shah Abbas.

Shah Selim.
Sjagbandars, amptluiden in Perfie.
Sjakallen, of wilde honden.

Sjegzady, Perfiaenfch poeët.
Sjenfchid.
Sieferon,
Simbierska, een oude ſtadt.
Singelezen hoe gekleedt.

ndie.

396

37 | Suikermolen.

372

396 |Sultaans amptluiden in Perſie.
356
134
237

| Sultan Kalil.
| Sultanie.
| Sumatra.

158
424
125

388

-

429 | Surooy , een eilant.

470
77
I4I

i77 |Swyatški. Rhaharberſpr
uiten.
62 | Syroop van
83
T.

23 I
II4
4.24
425

TAlºn in Perfie.
-

.

Tadurwan, een dorp in Perſie.

40
195

425 | Tagte-Ruſtan.
º
425,426 || Talaet of Gehoorplacts.
§
426 | Tangerang.
4 2
159 | Tanebaey, een inham.
321 | Tartar, een rivier, waer naer de Tartaren #.
322 |

noemt zyn.

44
90

317 |Tartaren en hun levenswyze.
8o

een woeſt volk.

453

Sinſin , een dorp in Perſie.

78 | Tearus, een rivier.
358 Tenten der Tartaren.
i 3o | Terpentynboomen.

Sjoerakan, Perſiaenſche vogel.

336 |Themiſtokles ontvout het orakel van Delphis.29

Siroés. Koning van Perſie.
Slabode, of Duitfche vryheit.

42. I

- gezuivert.

2. I

32, 33, 34

– rackt in ongunſt.

– begeeft zich onder
Xerxes.

25

99.9%
hi
-

de befeherming

;
à

:
Tyn

R

G

E

I

R.

E

T

S

275 Vonones, Koning van Perſie.
- zyn doot.
42 O
Tiara , een hooftdexel der oude Perſianen. 225 Uraranes, Koning van Perſie.
42O, 42 I
18 Vredeverbont tuſſchen Artaxerxes en de Grie
Tydt gerekent by wurſten.
281
ken.
137
Tydurekening der Perſianen.
418 Vreugdebedryf over het verkiezen van eenen Ge
– der Gebbers.
319
neracl van Indie.
Timur Lenc Soltan, Koning van Perſie. 424
Todma.

461

- over den nieuwen Gouverneur van Gam

Togt naer Polen.

455
291

TOI1.

van Xerxes naer Grieken.

Tollen t'Archangel.

I6

- te Samachi.

IOI

Tollenaers t'Archangel.

15
433
I 59
145
4I

- buiten Ardevis.

Tolmeeſters in Perſie.

Tomyris wreekt zich over Cyrus,
Toneelſpelen der Ruſſen.

365
362

- der Chineſen.

Toppershoedtje, een eilant.
Trapviſſchen.

346

A

- over de veroveringh van Batavie.

3I

Vreugt over de krooning des Konings van Per
163
ſie.

- over den Vorſt Alexander Danielewits
45 I
die Menzikof.

385.

Vrou van hoogen ouderdom.
Vrou van Adam hoe geſchapen.

416

Vrouwen dienen den Koning van Bantam. 377
- uitnemende te Jereslaw.

459

2

167, 19O, 328

Treurdagen in Perſie.
rou van Zopyrus.

257
157
19O

Trouloosheit der Perſianen.
- eens Tolks.

W.
Aeſma.
Wagens tot de reize.

26,53

Trouſtaetſie in Moskow.

-

353
445
9o
455
422
390
313
313
312

# Tartaren.

I93 Walachen, een wilt volk.
- der Perſiſche princeſſe.
16o, 164, 2o2, 2o7,434 Walid, Koning van Perſie.
Tucht ſlap in Perſie.
Tuin des Konings van Perſie. 121, 131, 132, 172, Wapen van Batavie.
323,328,414 Wapenruſting der Perſianen.

- des Hartogen van Gamron.
Tuinen in Ruslant.
- tot de Apoteek van Moskow.

Tur Ali Beg, Koning van Perſie.
Turcomannen, beheerſchers van Perſie.

34O
36
452
424

der Perſiaenſche paerden.
Wapens der Perſianen.

Waſſiele , een rivier.
Waſſieligorod.

79, 8o
77

Turf in Ruslant.

424 Waskaers van ongemeene grootte.
58 Water by de Perſen ge-eert.

Turken zedigh in gewaedt.

165
83

Tzenogar.

- zout ontrent de Linie.

Waterdrager, Perſiaenſche vogel.
Waterhaler, een vogel.

-

V.

VA

369

Vreugdemaeltydt buiten Moskow.

136
417
4CI
188

438

3
Waterleidingen.
Waterleidingen in de Luſthoven.
Io9
433 Waterloopingen.
42 I Watervermaek op de Moskoviſche ſtroomen.

#

van een Perſiaenſch Koopman,

Valens, Koningh van Perſie.
Valerius Maximus beriſpt,

253

Vangſt der Krokodillen.
Veltoverſte der Indiſche Maetſchappye.
Venus van de Perſen ge-eert.

356 Waterwyding in Moskow.
- in Perſie.
396

Veronits beſchreven.

32, 33

-

-

33, 34

3O5 Watervloedt.
59

Vertrekken onder de aerde.

408

Vieraenbidders.

417
24

23

138

Weelde der Perſianen,

31 5

155
- bederft de erfprinſen van Perſie.
22 I Wegh naer Zjie-raes.
Verval des Hofs van Perſepolis.
319
322 Weldadigheit der Koninginne van Sumatra. 388
van den bergh Kallay Fandus.
173 Welluſtigheden der Koningen van Perſie.
Verwen in Perſie.
156
3O7
Verwinning der Moskoviten op de Zweden be Wet van Cambyſes.
38 Wetgeleerde in Perſie.
haelt.
161
366 Wykmeeſters in Perſie.
Verzameling van Rys.
I 59
3C4, 417 Wynen in Perſie.
137
Vier by de Perſen ge-eert.
Vierwerk over de zege op de Zweden-

Wyngacrt van gout.

Wyzen tot offeraers aengeſtelt.

3IS
3o7

Vyandlykheden der Zweden by Novo Dwinko. 4 Willem van Outshoorn Generael van Indie. 329,
Vyvers in Ruslant.

36

Vinder van 't zout.
Vinnen.

372

6

Willem Bakker, Opperhooft te Spahan.

Viſchen in 't witte meer.

469 Winden zoo
46O Wolodimer.

Viſcheryen buiten Aſtrakan.
Viſier minder in waerdigheit dan Chan.

94
13O

heet als vier.

Wologda.
Wonderen van den heiligen Antoni.

Uitlegging eens ſtatelyken ommegangs in Per Wondheeler omgebragt.
17o
ſie.

Wormen, een ziekte te Gamron.

-

#
342
449
I9, 459

69
52

348

IO I
Uitryding des Chans van Samachi.
Wreetheit der Perſianen tegen eenen Armenier.
235
- des Konings van Perſie.
191
24o
– des Schryvers buiten Spahan. 137, 135
- van Aſtyages.
29I
- van Xerxes.
16
Vleeſch overvloedight'Archangel.
266
- van Darius.
279
Vloot der Perſen geſlagen.
284
287
– tegen de Atheners uitgeruſt.
– van Paryſatis.
454 Wurſten hoe gerekent.
Voerluiden in angſt voor de Zweden.
18

Voetloopers afgebeelt.

2OI

Vogel, genaemt Waterhaler.

438

Vogels geſchoten.
Vogelviſch.

2O2

Volk van den Houwer in Perſie. -

371
162

X.
Erxes de Groote.

267

Xerxes tot Koning van Perſie gekoren. 265,
Qq q

de

-

R - E

G

I

S

T

E

R,

de magtigſte van alle Koningen. 267 koſte Zeehagedis.
lyke maeltyden voor hem aengerecht, 392. hy Zeehaven der ſtadt Bachu.

t
-

beoorlogt de Grieken. 29o, ſchreit in 't mon Zeehonden.
ſteren zyns volx. 291. zyn onkuisheit en bloet Zeekorael,

4

276

;
Zeerovers.
3
Zegevier over 't innemen van Notenburg. *
Zenaerboomen.
127, 143,177

282

Ziekte des Schryvers.

ſchande. 271. van de Grieken beoorlogt. 275.

van zyne onderzaten veracht. 276. zyn doot.
Xerxes de tweede.

-

66,347,363,366

§

van een en Armenier.
Y.

YAcub Beg,

Koning van Perſie.

424

Zyde hoe afgewonden.

II;

Zjie-raes levert de beſte wynen in Perſie.

1 37

Zingan.

43I

Zinlykheden
des tegenwoordigen Konings
van
Perſie.
I49, I64

Z.

Antftuiving.
Zaegvifch.

;

203, 99, iO3

– der Perſianen.
– der Armeniers.

I49

É.

371
2O6

Zits-jan, Perſiaenſch gedierte.
430
Zaergoen, een dorp.
Zon, Godtheit der oude Perſianen. 233,417
Zaer-sjos, een Profeet by de Gebbers.
417 Zonneloop door paerden afgebeelt.
230
Zarit[à.
82, 83,444 Zonneſchermen
by de oude Perſen gebruikt.
Zeden der Samojeden.
II
231
– der Gebbers.
— der Ruffen.
– der overzeeſche natic.
– der Perſianen.
– der Armenieren.

417
37, 54
5.
I73,30

183

Zonnezwym.

470

Zotheit van Xerxes.

Zou, Koning van Perſie.
Zout op den nek der Walviffchen.

29I, 292,270
317

Zout water ontrent de linie.

3
4CI

–der Perſiaenſche Koningen.
Zedige kleeding der Turken.

314

Zoutmakery.

463

165

Zoutvinder.

Zeeduivel.

352.

Zwaert van ongemeene grootte.

372.
5 I.

Zeegewas.

388
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B E R I C H T
V O O R

D E N

B O E KB IN DE R.
D#

Boekbinder zy gedachtigh dat de getalen, die op de printen ſtaen,

alleen dienen om te weten de hoeveelſte verbeelding vertoont wort,
zonder dat zy de bladtzyden aenwyzen , en de printen met deze ge
talen getekent moeten ingezet worden volgens dit onderſtaende Re
giſter : en dat de printen, die een half vel beſlaen , met het gezicht tegen
de acngeweze bladtzyde geſtelt, en agter in den rug aengeplakt moeten worden,

om voor in het afſnyden niet te ſmal te komen. De printen, die een geheel vel
en langer zyn , moeten met een ſtrook aengeplakt worden, opdat de print vlak
legge, nochte te diep in den rugh kome, waer door veeltyts een boek bedorven
wort. De enkele langer printen der groote papieren kunnen met eene dubbele
vouw toegeſlagen worden, als de ſtrook aen d'eene zyde op de breette van een

half vel gezet wort. De twee kaerten moeten voor pag. 1. aen een wit half vel
geplakt worden, zoodat ze geheel uitkomen, om van de lezers altydt gezien te
kunnen worden. Daer moet ook aengemerkt worden dat aen het bladt G van het
tweede A. B. maer een enkele G in plaets van G g ſtaet. Dus zy derhalven de
orde der printen:
De Tytelprint voor aen.

Nom. 98,99 en 1o.

-

pag. 179

De Afbeelding des Schryvers voor d'op- Nom. io1.
dragt.

pag.
pag.

Nom. 1 en 2.

Nom. 3 en 4.
Nom 5 en 6.
Nom. I 1.
Nom. 12.

Pag. I93

2 Nom. 1o3, 1o4, 105 en 1o6.
4 Nom. 1o7 en ic8.
g Nom. 1o9 en 11o.
Nom. 111 en 112.

Pag. 194
pag. 197
pag. 2OO
pag. 2O I

pag. 9 Nom. 113 en 114.
pag. 14 Nom. 115 en 116.

pag. 2o3
pag. 204

pag.
Pag.

-

Nom. 7 en 8.
Nom. 9 en 1o.
Nom. 13 en 14.

pag. 39 Nom. 1 17.
pag. 47 Nom. 1 18.

Nom. 15.
Nom. 16 en 17.

pag. 61 Nom. 12o.

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom

pag. 183

Nom. 1o2.
-

pag. 21 6
pag. 216
pag. 216
pag. 2 16
pag. 216
pag. 216
pag. 216
pag. 216
pag. 216

-

pag. 6o Nom. 1 19.
-

pag. 72 Nom. 121.

18, 19, 20 en 21.
22 en 23.
24, 25, 26 en 27.
28, 29, 30 en 31.
32.

pag. 74 Nom. 122. en 123.

pag. 77 Nom. 124 en 125.
pag. 82 Nom. 126.

-

pag. 86 Nom. 127.

Nom. 33, 34 en 35.

pag. 9o Nom. 128.

Nom. 36 en 37.

pag. 9o Nom. 129 en 13o.

Nom. 38.

pag. 162 Nom. 131, 132, 133, 134, 135 en 136

Nom. 39 en 4o.

pag 104 Nom.
pag. 1o7 Nom.
pag. 115 Nom.
pag 121 - Norn.
pag 124 Nom.
pag. 125 Nom.
pag. 126 Nom.
pag. 128 Nom.
pag. 13o Nom.

Nom. 41, 42, 43 en 44.
Nom. 45, 46 en 47.
Nom. 48, 49 en 5o.
Nom. 51, 52 en 53.
Nom. 54,55, 56 en 57.
Nom. 58, 59 en 6o.
Nom. 61, 62, 63 en 64.
Nom.
Nom.
Nom
Nom.

65 en 66.
67 en 68.
69,7o en 71.
72 en 73.

Nom. 74.
Nom. 75.
Nom. 76.
Nom. 77.

Nom. 78,79,8o en 81.
Nom. 82.

Nom. 83 en 84.
Nom. 85.

Nom. 86 en 87.
Nom. 88.

Nom. 89 en 9o.
Nom. 91 en 92.
Nom. 93 en 94. •
Nom. 95 en 96. .

Nom, 97.

137, 138, 139, 146 en 141.
142.
142. 14+, 145 en 146.
147, 148, 149 en 15o.
151, 152 en 153.
154, 155, 156 en 157.
158.
159, 16o en 161.
162, 163, 164 en 165.

pag. 132 Nom..166, 167, 168,169, 17o en 171.
pag 134 Nom. 172 en 173.

-

,

pag. 141 Nom. 174.

-

pag. 146 Nom. 175, 176 en 177.
pag. 148 Nom. 178 en 179.

pag. 148 Nom. 18o, 181, 182 en 183.
pag. 152
pag. 152
pag. 152
pag. 153
pag. 164
pag. 166
pag. 166
pag. 167
pag. 176
pag. 177

Nom. 184, 185 en 186.
Nom. 187 en 188.
Nom. 189, 19o en 191.
Nom. 192.
Nom. 193, 194, 195 en 196.
Nom. 197.
Nom. 198 en 199.
Nom. 2oo en 2o1.
Nom. 2o2 en 2o3.
Nom. 204 en 2o5.

pag. 177 Nom. 2o6.
Pag. 17
Qqq 2

pag. 218
pag. 218
pag. 218
pag. 218
pag. 219

pag. 2 I9
Pag. 22O

Pag 22o
Pag, 225
pag. 22
Pag. 22'

pag. 22:
pag. 22
Pag. 313
pag. 322
Pag. 323
pag. 32%
pag. 33#
Pag. 34:
Pag. 34:
pag. 35

pag. 35%

pag. 36?
pag. 36%
pag. 364
pag. 36
pag. 36

pag. 372
Pag. 379
Nom. 23,3

BERICHT vooR DEN BOEKBINDER.
Nom. 2o7, 208, 209, 21o en 2 I I.

| Nom. 233 en 234.
Nom. 235 en 236.
pag. 382 Nom. 237, 238 en 239.

pag. 373
Pag. 373

Nom. 2 I2 en 2 I 3.

Nom. 214.

*

.

pag 387 Nonn. 24o en 24 I.

Nom 215, 216 en 217.
Nom. 218 en 2 19.
Nom. 22O.

pag.388 Nom. 242 en 243.
Pag. 394 Nom. 244, 245 en 246.

Nom. 22. I, 222, 213 cn 224.

Pag. 397

Nom. 225, 226, 227, 228,229, 230, 231 en
232.

Pag. 402

.

D

R

;:
Pag. 409
Pag. 430
Pag. 445

U

K

F

Pag.

-

Nom. 247, 248, 249, 25o, 251 en 252.

º

Nom. 253 en 254.

Pag 467

| Nom. 255, 256, 257, 258, 259 en 26o.

E

I

L

E

pag.4 %

N

dus te v erbeteren.

A betekent de eerſte Kolom , B de tweede.
Pag. 51. Reg. 35 a howel I. hoewel.
354.

26 a zien komen. Voeg hier agter:
Men ziet er de verbeelding van
op No. 23.
83. Reg. 58. Záritha 1.7arifa.
17.
I. a Klocknitfe l. i i. Klocknitfe.
74.

5. a Nikooske l. Nikoulske.

6. a Bogasloef I. Bogusloof.
1 o. a Gø/, 1. Gºey.

90.

5 I. a geberte l. gebergte.
jo. a hoedem l. hoeae.

96.
ICO.

359.

360.
370.

luftahan.

44. a Mahometan: 1. Mahometaens.

152. ,

4o. b. fyffergetal I. fyffergetal I.

16. a nemem l. nemen.

417.

447. in 't kantſchrift b. koeliko-1. koelikove.
449.

l. der gerechtskamer.
Ruftan.

14. a ik 1. wy.
-

327.

331.

52. a AMaent 1. Maen.

316.

32o.

455.

b Memplit 1. Memphir.
b infantelyk l. ernfigh.
b geleerde l, geleerden.
b fiadt l. kerk.
a Aed-loen 1. Aed-jeen.

16. a ontmoette 1. ontmoetten.
{
. . a voorttrekkemde
1. v00rttrek •
kende het
5.

ſº.

32. a om l. voor.

458. boven 't hooftſtuk Preslaw 1. Pereilaw,
zoo ook Reg. 3o. a. en dus ook in 't
Regiſter, en elders.

Pag.339 Reg. 18. b vier Aenbidders 1.Vieraenbidders.
342.
344345.

9. a vernachtten 1. vernachtten wy.
13. a deden l. deden wy.

192, boven 't Hooftſtuk Sagte-Ruſtan l. Tagte
39.
42.
43.
45.
27.

9. a maefle l. maeffem.

435. b in't kantfchrift kom 1 komft.
446.
1. b Apangka 1... Apaneka.

158. boven aen in 't kantſchrift, der gerechts

y t. b Tamyris 1. Tomyrir.

25. b zerbeeldinga 1. verbeelange.
§ 1. Perfiaenſch.

42. a

die l. dien.

106.
115.

243.

16. a Munſter l. Monſter. Zoo ook
pag.375. a en 376. a.

375. ain’t kantſchrift Poele-don, 1. Poele-doa.
382.
32. a Chirebomefen l. Chiereboneſen.
415.
19. b wy 't volgens l, wy volgens.
416.

1o1. in’t opfchrift kata-kuluftahan 1. kala-ku

244.

4. b Zoete kryn l. Tutocoreyn.
42, a Metſietſe 1. Mextietje.
15. b Mufor l. Mouffon.

Op dezelve plaets jarenlaw 1. Jereslaw zoo
ook hier 52. a. en 't in Regiſter, en
waer het verder zou mogen voorko

19. a Dom-banje l. Dombawie.

Incil.

2. b Bafiele 1. Bafielie.

461. b Reg. 42. 147. 1, 247.

34. b Getje l. Getje. Zoo ook in 't
kantfchrift.
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