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VOORBERICHT. 

§*  i. 
JJy  de  Uitgaave  van  dit  derde  Deeluitgaav^ 

der  Verhandelingen,   moet  het  Ge-peDrd^ 
nootfchap   wederom   beginnen    metDeeu 
herhaaling   van   Dank  -  betuigingen  y 
voor  de  hulp  en  byftand,  zoowel  in 
ons  Vaderland,   als  alhier   aan  het 
zelve  beweezen. 

§.  ii. 
De  goedkeuring  van  de  Hoog  aan- Byftand 

zienlyke  Vergadering  van  Zeventie-J1^^^ 
nen  ,  renrefenteerende  de  Neder- 
landfche  Oost  Indifchc  Compagnie, 
deed  onzen  iever  opwekken,  om  ons 
Genootfchap  meer  en  meer  tot  hut 
van  deezen  Staat  en  deeze  Colonie 

te  doen  zyn  ̂   waartoe  wy  wenfchen , 
dat  de  voorgeltelde  Prys  -  Vraagen , 
zoo  alhier,  als  in  Nederland,  door 
de  Genootfghappen  van  Haarl$niy 

Rotterdam  en  Vli$fingen\  iets  nut-, 
tigs  zullen  opleveren. 

§•    UI. 
De  HoogEdelen  Geftrengen  Heer  Alhier. 

Mr.  Willem  Arnold  Alting, 
onze  Gouverneur  Generaal   en  Op- 

*  3  per-. 
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per -Directeur  van  het  Genootfehap , 
heeft  hetzelve  befchonken  metRds. 
500.;  Eene  gclyke  Somma  vereerde 
de  Wel  Edele  Geftrenge  Heer  David 
Joam  Smith  :  Ook  ontfing  men  van 
een  onbekende  hand  een  Gefchcnk 
van  275  Ryksdaalders ;  En  zoo  van 
Liefhebbers  alhier,  als  op  de  Buiten 
Comptoiren,  veelërlyAtlasfen,  Boe- 

ken en  Naturalien,  waaronder  uit- 
munten de  Atlasfen ,  door  den  Wel 

Edelen  Geftrengen  Heer  David 
Joan  Smith  gefchonken ;  de  Japan- 
fche  Kleederen  en  Rariteiten,  door 
den  Heer  Mr.  Isaac  Titsing  ,  Op-* 
perhoofd  van  Japan,  Ernst  Ru- 
dolf  Chris ti aan  van  Bek- 
stein,  Boekhouder  op  Japan,  en 
den  Gezaghebber  van  Sumatras  West- 
Kust  Jacob  van  Heemskerk. 

§.  iv. 
Staat  van     Hierdoor  is   het  Gerfootfchap  in 

fheekbl£h ftaat  geraakt,  haare  Bibliotheek  en 
carnet.   Cabinet ,  te  vermeerderen,  entever- 

grooten ;  't  geen  oorzaak  is ,  dat  men 
de  Uitgaave  der  Catalogus   tot    nu 
toe  heeft  uitgefteld. 

*  v, 
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§•  V. 
De  geleerde  Maatfchappyen  in  Ne-  Cones- 

derland,  hebben  by  haare  Pro  gram-  ̂°entdednetie 
ma's  van  1780.  weder  eenige  Vraa-Genoot- 
gen,  voor  Rekening  van  dit  Genoot- fch*ppen 
Y  v  /tij  en  Geleer- 
ichap  VOOrgefteld.  den  in  Ne- 

derland ea 

De  Hollandfche  Maatfchappf^ 
te  Haarlem.    Om  voor  pri- 

mo January  1785.    beant- woord te  worden ; 

De  Vraag: 

„  Nademaal  een  zuivere  Damp- 
kring van  zoo  groot  belang  is  voor  de 

Gezondheid  der  Ingezeetenen ,  en 

dezelve  by  'tftaande  ofte  langzaam 
afloopende  Water  in  de  Rivier ,  Qfie 
dagelyks  in  den  omtrek  van  Bata- 

via met  veele  duizende  ponden  Vui- 
ligheden aangevuld  wordt : )  onmo- 

gelyk  kan  verkreegen  worden :  Welk 
is  het  beste  middel ,  om  eene  flerke- 
re  Schuuring  en  afvoering  deezer 

vuile  ftoffen  te  verkrygen  en  te  onder-  N 
houden ,  en  aan  Batavia  een  zuive- 

re en  gezonde  Lucht  te  bezorgen  ? ' 
*  4  Es 
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En  om  te  beantwoorden  voor 
primo  January  1786. 

„  Vermits  men ,  uit  gebrek  van  eene 
goede  inrichting  ter  npvoedinge  van 
de  Jeugd  te  Batavia ,  genoodzaakt 
is  zyne  Kinderen  naar  het  Vaderland 
ter  opyoedingê  te  zenden ,  #ƒ,  zoo 
men  hen  aldaar  houd,  zy  als  dan 
doorgaans  eene goede  opvoeding  mis- 
feu;  zoo  vraagt  de  Ma  at fc  happy  ; 
Welke  is  de  beste  inrichting  \  om  aan 
de  Jeugd  te  Batavia  eene  opvoeding 

te geeven,  die 'het  meest gejehikt  is, om  hun  Ver Ji and  te  befchaaven  5  hen 
in  nutte  Kun  ft  e  jt  en  IVeetenfchappen 
bedreeven  te  manken  ,  en  hun  goede 

zedelyke gevoelens  in  te  boezemen?" 
Door  het  Bataafsch  Genootfchap  te 

Rotterdam,  is  Bekroond  het  Antwoord 
met  de  Zinfpreuk :  Non  ratiocinan- 
dum  ,fed  tentandum ,  quid  natura  fa- 
ciat  aut  f  er  at  ?  ingekomen  op  de 
Vraag :  „  Door  Proeven  te  toonen  , 
„  welke  Luchtver hevelingen  van  de 
„  Werking  der  Natuurlyke  Electrici- 

„  teit  afhangen:  hoe  dezelven  ' er  door 
„  worden  voortgebragt,  en  welke  de  Be* 
,,  kwaamfte  middelen  zyn ,  om  onze. '    Hul- 

53 33 

3? 

33 

33 

.33 
33 

33 

J3 
33 

33 

33 

33 53 
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3)  Huizen ,  Scheepen  en  Per/bonen  te- 
„  gens  den  fchaadelyken  invloed  der- 

?,  zelve  te  beveiligen  ?  '  Voorgefteld 
den  9.  van  Augustus  1779.  uit  Naam 
van  dit  Genootichap ,  om  beantwoord 
te  worden,  voor  den  1.  Maart  1780. 

't  welk  alzins  voldaan  heeft;  waarom 
de  Gouden  Medaille  aan  deszelfs 
Schryver  is  toegeweezen,  en  by  het 
openen  van  het  billet  gebleeken  is  te 

zyn,  den  Heer  Martinus  van' 
M ar y  M,i,L  M.  Philof.  &  Med. 
Doctor,  Philof.  &  Math.  Lector,  Di- 

recteur van  het  Cabinet  Naturalia ,  en 
Lidt  van  de  Hollandfche  Maatfchappy 
der  ïVeetenfchappen  te  Haarlem, 

Hebbei)de  nog  voorgefteld  Drie 
Vraagen :  Twee  om  Beantwoord 

te   worden  voor  primo 
Maart  1781.  als : 

L  „  Welke  nuttige  en  voordeelige 

gebruiken  zyn  "er  te  maaken  van  het 
Koet  vaii  Turf ,  Hout  en  Kooien  ,  het 
zy  voor  den  Land-  bouw ;  het  zy  voor 
Fabryken ;  het  zy  tot  het  vervaerdj- 
gen  van  Ammoniac  -  Zout  of  in  an- 

dere opzichten.  En  welke  zyn.  de 
beste  middelen  daar  toe  f 

*5  ÏI. 

3? 

5? 
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II.  „  Welke  invloed  heeft  de  Na- 
tuurlyke  Electriciteit  en  derzelver 
verfchillende  verdeeling  in  onzen 
Dampkring  ?  op  gezonde  en  zieklyke 
Lighaamen?  In  welke  Ongefteldhe- 
den  en  Ziektens  is  de  Konftige 
Elektriciteit  dienftig  tot  Geneezing 
of  Verlichting?  Op  wat  wyze  werkt 
zy  tot  dat  einde  P  En  welke  is  de  beste 

manier  om  'er  zich  met  dat  Oog* 
merk  van  te  bedienen  ?  " 

55 
55 

55 

55 

55 

55 

55 
55 

55 

55 

En  om  te  worden  Beantwoord  voor 

den  i. Maart  1782.  Een5  namentlyk, 

„  Zyn  'er  geen  andere  middelen  als 
,,  Teer ,  waar  door  men  het  Hout  der 

„  Scheepeneven  goed 'kan  bewaar en ,  en 
„  waar  van  de  Ingrediënten  voorliet  ge- 
„  heelofgedeeltelykin  ons  Vaderland \ 
„  of  in  de  Colonien  van  den  Staat  der 
„  Verëenigde  Nederlanden  te  vinden 
55 

zyn  ?  " Het  Zeeuwfche  Genootfchap  :e 
Vlisfingen  ,  om  voor  den  1 .  van  Louv- 
maand  1782.  toctezenden  „Hetkort- 
„  ft  e ,  zaakelykfte  en  zeker  ft  e  Bericht , 
„  belangende  de  Bouwinge  der  Schee- 
„  pen,  en  V  geene  daar  toe  behoord , 
5,  voor  zoo  veel  zulks  zyn  invloed  heeft , 

op 
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op  de  Gezondheiden  't  Goed  der  Zee- 
vaar enden.  -—  De  onderhouding  der 

Manfchapy  zoo  aan  Land  en  op  de 
Rheede  als  in  Zee ,  ten  aanzien  eener 
goede  Huisvestinge,  Kleedinge  5  Spys 
en  Drank —  De  beste  wyze ,  om  de 

Mondkost  inteleggen ,  te  bewaar 'en , 
en  te  bereiden ;  aan  Land  en  op 
Zee.  —  De  heilzaamfte  Dranken 
voor  dagelyks  gebruikjot voorkom  wg 
van  het  Scorbut ,  en  andere  op  de 
Schepen  heerfchende  Ziekt  ens ,  met 
de  Voor fchrif ten  daarvan ,  en  der  zei- 
ver  maat  en.  —  Denoodige  verbet  er  in- 
ge  van  het  by  ons  in  gebruik  zynde 
Scheeps-Brood.  —  De  beste  manier , 
om  de  Scheepen  en  het  Kooygoedzui* 
ver  te  houden.  —  Het  afzonderen  der 
gezonden  van  de  Zieken  ,  zoo  op 
Kuil-  als  driedeks  Schepen.  —  En 

't  geene  verder  hier  toe  kan  en  moet 
betrekkelyk  gemaakt  worden.  " 
En  ter  Beantwoordinge  voor  den 

i.  van  Louwmaand  1783.  dee- 
ze  tweeledige  Vraage : 

Vooreerst:  „  Hoe  groot  moet  de  Cir- 
??  kelboog  zyn  van  het  Voor ;-  Schip >■,  of 
?,  de  zoogenaamde  Boeg,  indien  dezelve 

„  zul 
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3,  zal  gefchikt  zyn ,  om  het  Water  zagt 
35  te  klieven ,  ter  bevordering  van  een  en 
„  yaerdigen  voortgang  ,  £/;  t effens  be- 
,3  y?##^  /£  weezen  3  o/w  /?£/  /£  *//>/  ///- 
3,  zinken  der  zwaarte  van  Schip  en  La- 
„  ding,  door  de  drukkende  kracht  der 
33  byjiaande  Zeilen 3  yoortekomen? 

Ten  Tweeden :  5,  Hoc  groot  moet  de 
Boog  van  het  geheele  Scheep s  lighaam 
zyn ,  öp  <sfe  Lyn  van  het  neer  geladen 
Schip ,  ter  bevordering  van  het  fpoe- 

dig  wenden ,  300  #>*/  yrfrfr  #//  ófo'dr 
den  Wind?  " 

3> 

Voorts  onderhoud  het  Genootfchap 
eene  goede  Correfpondentie  met  alle 
andere  Maatfchappyen  in  de  Zeven 
Verëenigde Nederlanden 3  opgericht : 
En  met  veel  geleerde  Mannen  zoo  in 
Nederland  als  in  de  andere  Gewesten 
van  Europa. 

§.    VI. 

Correi-       Tot  haare  Gemagtrgdens  in  Neder- 

ponden-  iand    heeft  het  Genootfchap  verkoo-' ten  in  Ne-  i     tt  ~-n  a 
deriand.   zen ,  de  Hecren  ReinïerArren- 

b  e  r  g  3  Secretaris  van  het  Bataafsch 

Genootfchap  3  Boekhandelaar  te  Rot- 

ter- 
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ter  dam  ̂   En  Johannes  Allart  ,  Boek* 
handelaar  te  Am  fier  dam  :  aan  wien  al- 

le Brieven  voor  het  zelve;  zoo  me- 
de de  Antwoorden  op  de  Vraagen  , 

kunnen  ter  hand  gefield  worden. 
> 

§.   VII. 

Op  ieder  Coraptoir  van  de  Compag-  corres- 

nie  in  Indië,  heeft  het  Genootfchap^"^11^ 
een  Correfpondent  ,  by  de  hier  achter  dia. 

gevoegde  Lyst  genoemd  :  En  onder- 
houd voorts  met  de  Misfionarisien  te 

Pecking  ,  te  Tranquebar ,  en  met  ver- 
fcheide  Geleerden  zoo  Nederlanders 
als  van  andere  Natiën,  eene  naauwe 
Correspondentie. 

%    VUL 

Ten  opzicht  van  de Prys- vraagen,  Beant- 
die    voor   ultimo    December   i78o.woordeen 

n      t  ,  ,  '       weer  voor- moeiten  beantwoord  worden,  en  opg^ide 
Pag.  18,  van  het  Tweede  Deel  voor-PTs-vraa- 
gefteld  zyn,  is  maar  één  Antwoord5 
ingekomen  ,  op  de  Vraag :  „  IVelke 
,,  zyn  de  oor  zaak  en  van  de  Aanfpoeling 
„  der  Modder  aan  de  Zee-ftra?iden  van 
„Batavia:  En  welke  zvn  de  beste 

„  middelen,  om  die  weg  te  krvgenf" 
Dit 

;en. 
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Dit  Antwoord,  onder  de  Zinfpreuk: 
Nihil  fuadio  quam  quod  imitari  pos/e 
cotifido.  Zagen  Dirigeerende  Leden 
in  het  Algemeen  aan ,  als  met  een  prys- 
zelyken  Yver  en  Kundigheid  inge- 

richt; doch  hoe  zeer  de  Schryver 
voor  zynen  Yver  en  Kunde  Lof  ver- 

diend ,  zoo  heeft  dezelve  in  geenen 
deelc  aan  de  Vraag  voldaan  en  konde 
dus  ook  den  Gouden  Eerpenning  niet 
worden  toegeweezen. 

§*    ix. 

voorgc-      Dan,   dewyl  de.eze  Vraag  van  het 
*clde    .  uiterfte  gewikt  js  ,  vooral ,  indien  daar 

1784.  'te  door  eenige  middelen  tot  de  Gezond- 
beant-     heid  van  Batavia  5  en  het  wegrreemen 

''  of  verminderen  der  Bank ,  konde  be- 
dagt  worden: 

Zoo  proponeerde  de  Heer  Direc- 
teurvan wegens  het  Genootfchap,  een 

Gouden  Medaille  te  Hellen,  waar  by 

zyn  Wel -Edele  Geftrenge  vyf  Hon- 
derd Ryksdaalders  zoude  voegen ,  om 

de  volgende  Vraag  voor  ultimo  Febru- 
ary  1784.  te  beantwoorden,  hebben- 

de dus  ook  de  Kunstminnaars  in  Euro- 

pa 
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pa  tyd ,  om  naar  den  geftelden  Prys 
te  dingen. 

5 ,  Welke  zyn  de  Oorzaaken  der  Aan- 

?5  fpoeling  van  de  Modder  aan  het  Zee- 
„  [ir  and  omtrend  Batavia  ? 

„  Zoude  de  Uitlegging  van  het  Zee- 
hoofd  daartoe  aanleiding  geeven  ? 55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 Welke  zyn  de  beste  Middelen  om 
de  Zand -bank  voor  de  Bataviafche 
Rivier  teverlaagen  ?  doortefnyden , 
of  geheel  weg  te  neem  en. 

95  En  wat  voor  verandering  zoude 

men  kunnen  brengen  'uvde  Aanfpoe- ling  der  Stranden  ? 

De  Schryver  van  het  evengemelde 
Antwoord  ,  wordt ,  nevens  alle  andere 

y verige  en  kundige  Ingezeetenen  dee- 
zer  Colonie,  en  der  Verëenigde  Ne- 

derlanden aangefpoordt,  tot  het  beant- 
woorden deezer  Vraag :  En  het  Ge- 

nootfchap  verzoekt,hen  vooral  in  acht 
teneemen,  dat  het  op  heteerfte  deel 
der  Vraag,  of  het  onderzoek  der  Oor- 
iprong,  het  minfte  aankomt,  dewyl 

de 
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de  ondervinding  vooriil  in  de  twee 
laatfte  jaaren  toonden  ,  dat  zcdert  de 
zwaarc  Aardbecvingvan  den  2 2.  Janu- 
ary  1780.  meer  water  uit  de  Bergen 
vloeit ,  of  dat  de  Beddingen  van  onze 
Rivieren  door  de  geduurige  afvoer  van 
Modder  zoo  verhoogen ,  dat  in  de 
goede  Mousibn  de  binnen-  enbuiten 
Gragten  der  Stad  verlamt  en  droog 
liggen ,  en  in  de  kwaade  Mousfon 
overftroomingen  te  vreezen  zyn; 
doch  dat  het  voornaamentlyk  cp  het 
Tweede  Lidt  aankomt,  ompracticaal 
en  met  voorbeelden  aantetoonen ,  wat 
middelen  men  in  Europa  gebruikt,  om 
diergelyke  gebreken  te  verhelpen : 
naamlyk ,  om  de  Gragten  in  de  goe- 

de Mousfon  genoegzaam  Water  te  gee- 
ven,  en  in  de  kwaade,  voor  over- 

ftroomingen te  behoeden,  en  de  aan- 
fpoeling  van  Modder  aan  onze  Zec- 
ftranden  te  beletten.  En  dewyl  het 
eene  bekende  zaak  is  ,  dat  alle  Zee- 

lieden haare  Banken  hebben ;  dat  'ci- 
ty ons  weeten  noch  nimmer  één,  ge- 

heel is  weggenomen;  maar  wel  ver- 
laagt of  doorgefneeden  geworden, 

welk  laatfte  het  aanneemelykfte 
fchynt,  alzoo  de  Kil ,  die  midden  in 
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èe  Bank  blyft,  klaar  toondt  ,  dat 
het  opperwater  kragt  genoeg  heeft, 
daartoe  de  bekwaamde  middelen  aan* 
jtewyzen. 

$•  X. 

De  befchryving  van  een  Werk-Aigemeé- 
tuig,  om  de  Moker-vaart  op  Gaiiè***  £["£- 
///w  en  5^/ötf  ijippeer  te  verbree-woord,  £ 
den ,  onder  de  Zinfpreuk  :  Labor  hu 

probus  vincit  omnia :  oordeelen  Di- 
rigeerende  Leden  al  meede  zeerprys- 
lyk;  doch  behalven  het  gebrek  van 
verband  dat  in  de  Machine  zelve  is, 
hebben  eenige  Dirigeerende  Leden 
by  oculaire  Infpfcétie aangemerkt,  dat 
de  zoogenaamde  Calie-dras  of  drooge 
Rivier  aan  de  1 2de  Paal  by  het  Lafad- 
goed  Westervreeden,  beftaatuit  een 
grond  van  klippen ,  die  in  de  Oost- 
moüsfon  byna  droog  liggen;  doch 
dat  zulks  best  te  verhelpen  zoude 
zyn ,  als  men  een  doorgraaving  van 
150.  Roeden  naast  dezelve  maakte: 
mits  men  alvoorens  verzekerd  was 
door  booring,  dat  zich,  gelyk  dó 
bezichtiging  der  plaats  doet  denken, 
sddaar  geene  klippen  bevinden. 

Even  zoo,  is  het  gelegen  met  de *4  B^ 

^ 
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BatoeTjippeer  of  de  naauwc  Stce- 
nenaan  de  iöde  Paal ,  alwaar  het  Wa- 

ter door  een  opening  van  30.  voeten 
wordt  vernaauwt,  en  dus  zoo  een  fei- 

len loop  heeft ,  dat  'er  mecnig  Vaar- 
tuig blyft ,  vooral  in  de  West-mous- 

fon  en  zwaare  afwatering.  Een  wei- 
nig meer  fteedewaards ,  vindt  men 

een  Eiland ,  dat  aan  de  kant  van  de 
Trekweg  klippen  heeft ,  doch  aan  de 
Zuidkant  e  ene  naauwe  doorvaart  en 
dus  zeer  moeyelyk.  Deeze  beide 
plaatfen  zouden  mede  best  met  een 
doorgraaving  naast  aan,  te  verbete- 

ren zyn. 

§.  xi. 
Deinen-  j)e  Inenting;  der  Kinderziekte  , 

door  het  Dirigeerend  Lidt  Jan  Hooy- 
man  ,  de  Gemeente  onlangs  in  eene 
Kerkelyke  Redevoering  nadruklyk 
aangepreezen,  is  in  dit  verloopen  jaar 
aan  verfcheidene  met  eenen  goeden 
uitflag  weder  aangewend. 

Op  Java  heeft  de  Oppermeester 
Bonneke,  178.  Menfehen,  zoo 
klein  als  groot  ingeënt,  waaronder 
het  jongfte  Zoontje  van  den  Heer 
Gouverneur  Johannes  Siberg,   die 

alle 
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alle  gelukkig  herfleld  zyn ,  behalven 
een  oude  Slaaven  Jongen, 

Op  Sumatras  West-Kust  heeft  Jo- 
i-iannes  ten  Vredingoor,  een 
aantal  van  714  Perfoonen  ingeënt. 
13.  van  deeze,  waarop  de  Inenting 
geen  vat  heeft  gehad,  hebben  de 
Pokjes  naderhand  natuurlyk  gekree- 
gen  en  zyn  daaraan  overleeden. 

Ondertusfchen  ftierf  bvna-  alles 
rondsom,  aan  e  ene  zwaare  Epidemie, 
die  de  geheele  Niasie  Campong  ont- 

volkt heeft. 

§.  XII. 

In  voldoening  van  dat  geen,  hetweeven 
welk  pag.  443.  in  het  Tweede  Dee!  naar  ae 

onzer  Verhandelingen,  omtrent  hetE-     cer 
Weeven  naardewyzen  der  Europea-zen, 
nen  is  gezegt ,  heeft  het  Dirigeerend 
Lidt  Jan  Hooyman  ,  een  fchrifteiyk 
Bericht  ,  verzeld  van  vyf  onderschei- 

dene proeven ,  medegedeelt,  dewelke 
Dirigeerende  Leden  overtuigden ,  dat 
de  Schryver  zich  veel  moeite  hadt 
gegeeven ,  de  nuttige  oogmerken  van 
het  Genootfchüp  ook  hier  in,  naar 
vermoogen  te  voldoen.    Men  vleid 
zich ,  de  voojnaamfte  hinderpaalen  te 

**  %  heb- 
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hebben  overwonnen,  terwylzyn  EcL 
alles,  het  welk  tot  het  werktuiglyke 
eener  Wevery  behoort,  niet  alleen 
zelf  hat  vervaardigen,  maar  ook  reeds 
twee  Slaaven  heeft  die  redelyk  goed 
werken,  en  drie  der  bovengenoemde 
proeven  hadden  gereed  gemaakt. 

Het  eenige,  dat  nog  moeite  geeft 
is  het  Blad,  het  Welk  op  veelërlei 
wyze  is  beproeft,  zóo  wel  met  fyn 
Staalriet ,  als  dunne  Bamboes  :  beiden 
egter  ongefchikt  voor  de  gebrekkige 
manier  van  fpinnen  deezer  Gewesten  ; 
waarom  men  zich  beter  heeft  bevon- 

den ,  by  de  harde  ftyl  van  het  blad  des 
Arreenbooms.    . 

In  Europa  wordt  hiertoe  fyn  Con- 
das- Riet  by  Lin^jeus  Aründo  fa- 
tiva  Domeftica  gebezigd ,  waar  van 
men  ook  een  proef  uit  Europa  zal  ont- 
bieden. 

Thans  tracht  de  Schryver  eene  be- 
tere manier  van  fpinnen  in  te  voeren, 

die  vaerdiger  gaat,  en  fterker  Gaarn 
leevert ,  ten  einde  was  het  mogelyk, 
het  zoo  ver  te  brengen  ,  dat  men 
den  aanvoer  van  Chinees  Lywaat, 
waarin  de  Maatfchappy  niet  handeld, 
en  hetwelk  deeze  Volkplanting  jaar- 

lyks 
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lyks  ten  minsten  50,000.  Ryksdaal- 
ders   kost,     door  eene  toereikende  - 
voorraad  te  beletten. 

5.  XIII. 

Op  den  1.  September   1780.  verwisfel- Opper- 

de het  Tydelyke  met  het  Eeuwige  de  Hoog-  Direfteur. 
Edele  Geflrengen  Heer. 

REYNIER  de  KLERK, 

Gouverneur  Generaal  en  Opper -Direclettr 
van  dit  Genootfchap ,  in  den  Ouderdom  van 
byna  Zeventig  Jaaren.  Zyn  doodt  wierdc 
in  de  Gereformeerde  Kerk  op  Woensdag 
den  zesden  dier  Maand,  bedagt  door  Ds. 
Jan  Nu  poort;  en  zondag  den  17  daar 
aan  volgende  door  Ds.  Jan  Hooyman, 
in  de  Lutherfche  kerk ;  alwaar  tefFens  een 
fraay  Treurmuzyk  wierdt  geëxecuteert. 
Ook  is  de  Lykrede  van  zyn  Eerwaarde  door 
den  druk  gemeen  gemaakt. 

Op  den  20.  September  hadden  Dirigee- 
rende  Leden  de  Eer,  den  Hoog-Edele  Ge-  , 
ftrengen  Heer  Mr.  WILLEM  ARNOLD 
ALT.ING,  als  Gouverneur  Generaal  en  Opper 
Direcleur  van  het  genootfchap,  te  felicitee- 
ren  ,  onder  aanbieding  van  een  Gouden 
medaille  op  de  oprechting  van  het  Genoot- 

fchap geflagen  ,  en  werden  met  by  zonder  e 
vriendelykheid  en  Aanmoediging  door  zyn 
Hoog- Edelheid  ontfangen. 

§.  XIV. 
Onder  de  Heeren  Directeuren  zyn  over-  Direae»- 
lesden:  nn. 

**  %  De 
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Do  Wel-Edelc  Geil 

Mr.  "  1AS  SCHIPPERS,  op  den  16". ér  17S0.  En 

JACOBUS  JOHANNES  CRAAN, 
op  den  18.  Oclobcr  1780. 

5.  xv: 1  oden  die  Onder  de  Leden  zvn  overlecden : 

ocer  Mr.  PIETER -RAS.' Water  fiscaal, 
den  zyn.  Mr.   JAN    HENDRIK    TREVYN, 

Oua  Drosfaird: 

De    Heer    FREDRTK     JACOB    AL- 
BREGT  STEENWEG,   Opperkoop- 
man  en  Gehcnn-fchryvcr  van  zyn  tïoog 
Edelheid  den    Gouverneur  Generaal. 

Mr.  FLORIS  vanSTVRUM,  Schepen. 
De  Heer  JOHAN  ÏJIEODORUS 

VIS  SC  HER  van    GAASBEEK, 
Oud  Schepen  c 

JACOB  WITTE VRONGEL,    Schipper. 

JOSUA  DE  WOLF  van  fl'EREN, 
Schipper. 

SCHIPIO  CORNELISvanRIEMS- 
.  DYK,  Onderkoopman, 

In  Am  bon. 

JOSIASALEXANDER  de  VïLLENEU- 
VÊ,  Opper  koopman. 

In  Banda. 

Mr.  LEONARD   VERSPYCK,  Op. 
perkoopman. 

In  Ternatcn 

Mr.    JACOB     ROELAND     THOMAS- 
SEN,   Gouverneur  en  Directeur. 

Op  Macasfar. 
PAULUS  GODOFREDUSvan  der- VOORT j 
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VOORT ,  Gouverneur  en  Directeur. 

Op  Ceylon. 
Mr.  JOHAN  WILLEM  SCIIORER, 

Opperkoopman. 
De  Gerepatrieerde  Leden  zyn 

HÈRM ANUS.  WACHTER,  Predikant. 
JAN  van  der  POLDER ,  Heemraad 

§.  XVI,  • Daar  en  tegen  zyn  op  hun  verzoek  totAai lgen0. 
Leden  benoemd.  mene  JLe- 

Alhier  4en, 
JOHANNES  WILHELMUS  CROSE, 

Onderkoopman  en  tweede  Adminiftra- 
teur  in  het  Yzer-magazyn. 

JOHAN  CA  SPER  SPERLING,  tweede 
Practizyn  en  Verbandmeestcx  in  het  bin- 

nen Hospitaal. 
ABDIAS  ELISA  VELINGIUS  ,    Onder- 

koopman en  tweede  Adminiftratcur  in 
-het  Provizie-maejazyn. 

JACOBUS   de  WAREM  junior,  Onder- 
koopman en  Esfayeur. 

JAN  MICH1EL  KRASBERGE  ,    Opper- 
meester. 

JOHANNES  ADRIANUS  WASMUTH, 
rustend  Predikant. 

LAMMORAAL  van   GEUS  AU,    Onder- 
koopman en  tweede  Adininiflrateur  in 

de  Suiker-pakhuizen. 
Op  Macasfar. 

JOHAN  CHRIS  TI  AAN  KIRSTEN, 

Opper-Chirurgyn. 
Op  Sumatra. 

JAQUES    TEXIER,   Onderkoopman. 
4  Opr ## 
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Op  Tcrnaten. 
JOHAN    GODLOB    WILLEM    HEIN 

RTCH,  Capitain  en  Hoofd  van  de  Militie. 
KOENE  KOENES,  Koopman  en  Fiscaal. 
HENDRIK  AMELIUS  de  CHALMOT, 

Onderkoopman  en  Difpencier. 
GEORGE   FREDRIK   DURR ,    Onder- 

koopman. 

Op  Ceilon. 
ARNOLDUS  de  LY,    Commandeur  van 

Gale. 

DANIEL  BURNAT  ,  Opperkoopman  en 
Desfaven  te  Mature. 

MATTHEUS  tan  der  SPAR,  Koopman 
en  Adminiffcrateur.  te  Gale. 

JOHANNES  HERMANUS  FRANC- 
KEN,  Capitein  Commandant  te  Gale. 

JOHAN  LODEWYK  SCHEEDEN,   Ca-. 
pitain  Militair.  . 

GERRIT  JOHAN  de  MOOR  ,    Onder- 
koopman Fiscaal  en  Casfier  te  Gale. 

MATTHIAS  TIETGENS,    Confnmptie 
Boekhouder  te  Matura.  ■ 

§.  XVII. 
'Aïphibeti-     Tot  gemak  der  Leezers ,  heeft  het  Ge- 
fche Tafels  nootfehap  noodig  geoordeelt,  aan  hetEin- 

Suceki?11^?  van  dit  de.rde  Deeleen  Alphabetisch  Re- gister der  drie  Deelen  te  geeven,  ingefteld 
door  den  Corrector  en  het  Medelid  van  dit 

Genootfchap  JAN  GROOT  de  Jonge. 
jBitavijl  den  31.  Augustus  17I1. 

NAAM* 
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LEDEN, 
VAN      HET 

BATAVIAASCH  GENOOTSCHAP 

DER 

KUNSTEN  en  WEETENSCHAPPEN  zv 

OPPERDIRECTEUR: 

Zyri*  Edelheid,   de  Hoog- Edele  Groot Achtbaare  Heer 

MR.    WILLEM    ARNOLD 
A  L  T  I  N    G, 

GOU  VERKEUR    GENERAAL    VAN    NEDER- 
LANDS     In  Dl  E. 

DIRECTEUREN: 

De  Wel-Edile  Groot- Achtbaare  Heer 

HENDRIK:   BRETON,  Eerfte  Raad 
en  Direfteur  Generaal  van  Nederlands 

;  Indië. 
**  <  De 
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De  Wel-Edele  Gestrenge  IIeeren. 
Mr.  1MAN  WILLEM  F  ALCK,  Raas!  Or- 

dinair van  Nederlands  Indië .mitsgaders 
Gouverneur  en  Directeur  vctnCeikn. 

JÖHANNES  VOS,  RaadÖrdinairvau  2\fe 

der  hm  ds  Indië ',  Ontfanger  Generaal. 
ADRIAAN  MOENS ,  4fr*/  Extra  Ordi- 

nair van  Nederlands  Indië , 
DAVID  JOAN  SMITH ,  Raad  Extra  Ordi^ 

na  ir  van  Nederlands  Lidic,  Prefideni  "v 
1    't  C'dkgicvan Heemraaden der  Batavia- 

fche  Ommelanden^mitsgcdcrs  Commis  fa- 
ris  van  de  Ver fl rekkingen  der  Soldyën. 

Mr.JACOB  CORNELISMATTHEUSRA- 
DERMACHER,  Rand  Extra  Ordinair 
van  Nederlandslndië,  PreftdcntvantCol* 
legie  van  Heer  en  Schepenen  j  mitsgaders 
yauCuratoren  cnScholar  chenover  deStads 
Schoolen^ColonehkrBaiavia/cheBurgery 

JACOB  PELTERS,  Raad  Extra  Ordinair 
van  Nederlands  Indië.  Directeur  van  de 
Bank  Courant  en  Bank  van  L  eenin^. 

HENDRIK  van  SÏOCKUM  \  Raad  Extra- 
ordinair van  Nederlands  Indië  9  Prcfi- 

deut  van'tColkgie  van  JVeesmeestcreu. 
JAN  HENDRIK  JPÖOCK,  haad Extra  Or- 

dinair van  Nederlands  Indië \  Directeur 
van  de  Amphioen  Sociëteit  enCommisfaris 
van  V  klein  Zegel. 

WILLEM  JACOB  van  de  GRAAF,  Raad 

Ex- 
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ExtraOrdinair  vanNederlandsIndib\  en  \ 
Dire&eur  van  Souratte. 

JOHANNESROBBERT  van  derBURGH,  I 
Raad  Extra  Ordinair,  van  Nederlands 
Indië» 

Mr.   JOACHIM  van  PLETTENBERG  \  . 
Raad  Extra  Ordinair  van  Nederlands 
Indië  titulair ,  mitsgaders  Gouverneur 
en  Dire&eur  van  Cabo  de  Goede  Hoop. 

VOORZITTEND  DIRECTEUR. 
De  Wel  Eedele  Geftrensje  Heer 

Mr.  JACOBCORNELISMATTHEUS  RA- 
DERMACHER,  Raad  Extra  Ordinair 
van  Nederlands  Indië. 

DIRIGEERENDE    LEDEN. 

JAN  HOOYMAN,  Bedienaar  des  God  dek- 
ken Woords  in  de  Lutherfche  Gemeente. 

MRARDUS  BARTLO  ,  Scheepen  der  Stad 
Batavia. 

Mr.  WILLEM  van  HOGENDORP ,  Koop- 
men  en  Eer/ie  Adminijlrateur  op  Onrust. 

IIENDRI K  NICOLAAS  LA  CLE,  Koopman 
en  Secretaris  van  Weesmeeteren. 

JACOBUS  van  der  STEEGE,  Medicina 
Doctor,  Regentvan  het  Buiten  Hospitaal. 

Mr.  EGBERTBLOMHERX,  Drosfaart  der 

BataviafcheOmmelanden,Vïce-Pr'ep.dent yan  Ileemraaden. 

Mr. 
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Mr.  PAULUS  GEVERS,  Koopman  en  Eer  fit 
Adminijtateur  in  de  Suikerpakhuizen. 

FREDR1K  Baron  van  WURMB,  Onder- 
koopman en  tweede  Adminiflrateur  in  de 

Waterpoort  (^Secretaris. ) 
JACOB  CASPER  METZLAR,  Bedienaar 

des  GoddelykenWoordsin  deGereformeer 
de  Gemeente  alhier  (  Secretaris.  ) 

ORDINAIRE  LEDEN. 
De  E.  Heer  DIRIKGOETBLOED,  Eerfte 

Secretaris  van  de  Hooge  Indiafche  Re- 
geering. 

De  E.  Heer  ADRIAAN  deBOCK,  TweedeSe- 
cretarisvandeHoogelndiafcheRegeering. 

De  Achtb.  Heer  Mjr.  JOHANNES  GABRI- 
EL  van  GEHREN ,  Ordinair  Lidt  in 
den  Achtb  aar  en  Raad  van  Juftitie. 

De  Achtb.  Heer  Mr.  PIERRE  POELMAN, 

Oud  Ordinair  Lidt  van  Ju  ft  it  ie  en  gelee- 
zen Water  -  Fiscaal. 

De  Manh.  Heer  CHARLES  LOUIS  COL- 
MOND  ,  Colonel  en  Hoofd  over  Comp. 

•  Militie  in  Indië;  Buiten-Regent  van  de 
Hospitaalen  en  Lidt  van  Heemraaden. 

De  Heer  DAVID  JULIUS  van  AITSMA , 
Baljuw ,  Kerkmeester ,  en  Kasfier  van  de 
Amphioen-  Sociëteit. 

De  Heer  GEORGE  THEOHEEREN,  Eer- 
fte Opperkoopman  de$  Kasteels  Batavia. 

De 
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De  HeerGERRIT  van  GROL,  Tweede  Op- 
perkoopman  des  Kasteels  Batavia. 

DeManh.  Heer  JAN  DIEDERIK.  SCHRY- 
VER,  Schout  by  Nacht,  Opper Equipagie- 
meester ,  Buiten  Regent yan  de  Hospitaa- 

len en  Postmeester. 

De  Heer  JAN  VERMEULEN,  Boekhouder 
Generaal 

De  Heer  CAREL  FREDRIK  SEVERIN, 
Vifitateur  Generaal, 

De  Heer  ARNOLDUS  CONSTANTYN 
MOM  5   Opperkoopman  en    Opperhoofd 
yan  het  Generaale  Soldy  comptoïr  en  Cu- 
ysiffty  /In.    I  tfpc 

De  Manh.  Heer  JAN  ANDRIES  DUUR- 
KOOP yOud  Majoor  titulair  yan  de  In- 

fanterie. 
DeManh.  Heer  JOHANNES  RACH,  Ma- 

joor der  Artillery  en  Buiten-Regent  van 
De  Hospitaalen. 

De  Manh.  Heer  FRANCOIS  van  ARDEN- 
NE,  Ritmeester  yan  de  Dragonder  Lyf- 
wagt  yan  den  Heer  Gouyerneur  Generaal. 

De  Heer  JAN  HENDRIK  WIE  GERMAN, 
Vice  Prefident  van  Schepenen. 

DeEerw.HeerTHEODORUS  VJERMEER, 
Bedienaar  des  Goddelyken  Woords  in9de 
Neder  duit fcheGemeentc  te  Batayia,  mits* 
gadersLidt  yanCuratoren  enScholarchen 
oy er  Stads  Schooien, 
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De  Eerw.HeerERICUSJOHANNESWIL- 
TËNAAR,  Bedienaar  des  Goddelyken 

Jl  roords  inde  Malei  dfche  en  Portugeefche Gemeente  te  Batavia;  mitsgaders  Lidt 
yan  Curatooren  en  Scholarchen  over 
Stads  Schooien. 

DeEerw.HeerJANNUPOORT,  Bedienaar 
des  Goddelyken  JVoords  in  de  Neder  duit- 
fclie  Gemeente  te  Batavia. 

De  Ècrw.IIeer  JOHANNES  ADRIANUS 
WASMUTH,   Rustend  Predikant. 

De  lieer  WILLEM  VINCENT  IIELVE- 
TIUSvanRIEMSDYK,  Opper  koopman 
enGecommiteerde  tot  en  over  de  zaakenvan 

den  Inlander  ,  Buiten  Regent  van  de  Hos- 
pit aaien ,  en  Heemrad. 

De  Heer  CAREL  JAN  BOERS,  gewezen 
Opperkoopman  en  Sabandhaar ,  Q  gere- 

patrieerd in  Ao.  1779.) 
De HeerADRIAAN  BOESSES ,  Opperkoop- 

man Sabandhaar  en  Prejïdent  van  Boe- 
delmeesteren. 

De  Heer  P1ETER  JOSEPH  de  VIENNE, 
Oud  Opperkoopman  en  Heemraad. 

De   Manh.    lieer  WILLEBOORT   PEU- 
SENS  ,  Commandeur   en  Onder -Equi- 

.  pa^iemeester. 
De  Heer  JOHANNES  THE  MANS,  Hoofd 

van  de  Chirurgie ,  Buiten-Regent  van  de 
ïlospitaalen. 

De 

\ 
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De  ITeer  LAMBERTUS  DANIEL  KREBS, 

Opperkoopmam  en  Hoofd- Participant  van 
de  Amphioen  Sociëteit. 

De  Heer  CORNELISde  KEYZER  Fabriek 
en  Keurmeester  van  Kalk  enStecn,  Buiten 
Regent  van  de  Hospitalen ,  en  Lidt  van 
Ileemraaden. 

De  Heer  CASPARUS  HARTMAN,  Koop- 
inanenEerfteAdminiftrateuriniTzerMa- 
^azyn ,  mitsgaders  Schepen  van  Batavia. 

De  Heer  M.  JOHANNESCHRISTOFFEL 
SCHULTZ ,  Oud  S clieepen  van  Batavia^ 
confuleerend  Advocaat  en  Eer  ft  e  Vendu- 
meester. 

DeManh.  CHRISTIAAN  MARTIN 
PROHN,  Capitein  der  Granadiers van 

't  eer  ft  e  Bataïllon  Infanterie. 
De  Manh.JOHANZACHARIAS  ENGEL- 

HARD, Capitein  in  het  eerfte  Battaillon 
Infantery. 

De  Manh.   SWEN  JOHAN   WIMMER- 
CRANZ ,  Capitein  Luitenant- Ingenieur 
Eerfte  Landmeeter  ;  Opzien  der  over  de 
Rivieren  en  Slokkan  en  Taxateur  der  vas- 

.   tegoederen. 
De  E.  DANIEL  DIEDERIK  van  HARK, 

Koopman  en  Eerfte  Gezwooren  Klerk  ter 
Secretarye  van  Hunne  Hoog-Edelheden 

De  E.  FREDRIK  HENDRIK  BEYNON, 
Koopman  en  Negotie  Boekhouder. De 
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De  E.  WILLEM  KRAANE  ,  Koopman  en 
Groot  f  Winkelier. 

De  E.  STEEVE  POELMAN,  Koopman  en 
Eerfte  Adminiftrateurin  de  Pakhuizen 
aan  de  Westzyde. 

De  E.  JAN  REYNIER  CÖORTSEN,  Koop- 
man en  Eerfte  Adminiftrateur  in  het 

Graan  -  Magazyn. 
De  E.HENDERIKPIETERBANGEM  AN 

Koopman  en  Tweede  Adminiftrateur  in 
de  Pakhuizen  op  Onrust. 

De  E.  JOHAN  FREDRIK  baron  van 
RHEEDE  tot  de  PARKELER ,  Koop- 

man en  Eerfte  Adminiftrateur  in  de  Pak- 
huizen  bezy den  de  Waterpoort. 

De  E.  WILLEM  ADRI AAN  WILLEMS , 

Koopman  en  'Eerfte  Adminiftrateur  in het  nieuwe  Kleeden  Pakhuis ,  Secretaris 
yan  het  Collegie  van  Curatoren  en  Scho- 
larchen  over  de  Stads  Schooien,  mitsga- 

ders buiten  Regent  van  het  Wees-  en  Ar* 
men  huis. 

De  E.  FRANS  HENDRIK  VROOM, 
Koopman  en  Eerfte  Adminiftrateurin 
de  Medicwaale  Winkel. 

De  E.  JAN  DANIEL  BEYNON,  Koop- 
man en  Secretaris  van  de  Raad  van 

Juftitie. De  E.  DANIEL  ADRIAAN  BEEKMAN  £ 
Koopman  en  Secretaris  van  Schepenen. De 

k 
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De  E.  HENDRIK  AUGUST  ROSSEL  ; 

Koopman  en  Eerfte  Confrontist  der  Ba- 

tavi'afchè  Adminijlratie  -  Boeken. De  E.  PETRUS   ALBERTUS  van    der 

PARRA,    Koopman  en  Boekhouder  in 
het  Ambachts  Qiiariier. 

De  E.  JOSEPHUS  CORDON,  Koopman 
Translateur  in  de  Javaanfche  Taal ,  en 
JVaa^meesier. 

De  E.  WILLEM  Baron  van  DANKEL- 
MAN.9  Koopman. 

De  E.  LEENDERT   GOOSSEN,    Koop- 
man Translateur  in  de  Malei  dfche  Taal 

en  Waagmeester. 
De  E.  DANIEL  KRYSMAN,  Baas  ten 

Eilande  Onrust. 
De   E.    HERMANUS    SIEDENBERG  , 

Schipper. 
De  E.  GEORGE  JACOB  MEYER, 

Schipper. 
De  E.  PLEUN  van  der  KUIL,  Schipper. 
De  E.  PIETER  HAMMINK,  Schipper. 
De  E.  JAN  SMITH,  Schipper. 
De  E.   EWALDUS   RYNVAAN ,   Wees-.. 

meester  en  Opziender  van  de  Rystmarkt, 
De  E.  DAVJD  duFAU  de  la  LONGUE, 

Oud  Weesmeester. 

Dë  E.  THOMAS  van  SON,  Tweede  Ven* 
dumeester. 

/ 
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De  E.  JACOBUS  de  WAREM,  Junior, 
Es  Teilen k» 

De  E.  JOHANNES  MACOR,  Regent  van 
het  Moorfche  HofpitaaL 

De  E.DAVIDBYLON,  Stads  Chirurgyn. 
De  E.  JOIIAN  CASPER  SPERLING  , 

Tweede  Praftizyn  en  Verbandmeesier  in 
het  Binnen  Hospitaal. 

De  E.  EZECHIEL  LOMBART,  Opper- 
meester in  het  Ambagts  -  Ouartier. 

De  E.  LEENDERT  ROLFF,  Notaris. 
De  E.  JAN  BAPTIST  PILON,  Ordinair- 

Luitenant  der  Artillery  en  Ingenieur. 
De  E.  JACOB  EILBRACHT  ,  Onder. 

Koopman  op  7  Comptoir  van  den  Heer 
Gouverneur  Gesteraat. 

De  E.  PHILIPPUS  de  ELWYK ,  Onder- 
Koopman  en  Adjuuff  gezwooren  Klerk 
ter  Secretarie  van  Hunne  Hoog-  Edel- 
heden  ,  mitsgaders  Collccleur  van  het 
J\Ip i  n   S ep el 

De  E.  ABDiAS  ELIZA  VELINGIUS, 

Onder  -  Koopman  en  Tweede  Administra- 
teur in  het  Provifie  -  Magazyn. 

De  E.  GOSE  THEÓDORÉ  VERMEER, 

Onder  -  Koopman,  en  Tweede  van  de 
groote  Geld-  Kas. 

De  E.  GERARD  JOHAN  RUNSTORFF, 
Onder -Koopman  en  Margi/talist. 

De 
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De  E.  JOHANNES   WILHELMUS 
CROSE,  Onder  -  Koopman  en  tweede 
Adminiflrateur  in  het  Yzer  -Magazyn. 

De  E.  ARY  HUYZERS,  Onder-Koopman 
en  tweede  Adminijlrateur  in  het  Graan- 
Magazyn. 

De  E.  LAMMOP.AAL  van  GEUS  AU, 
Onder -Koopman  en  tweede  Adminijlra- 

teur in  de  Suiker  -  Pakhuizen. 
De  E.  CORNELIS  POTMANS,  Onder- 

Koopman  en  tweede  Adminiflrateur ,  in 
de  Medicinaale  Winkel. 

De  E.  MAKTEN  CORNEfclS  WEYER- 
MAN,  Onder- Koopman  en  Secretaris 
van  V  Eerwaarde  Collegie  van  Heemraa^ 
den  der  Batavia /che  Ommelanden. 

De  E.  GEORGIÜS  E VERHARDUS 

MUNNIK,  Onder,  -  Koopman  en 

Overdrager  op  '/  Equipagie  -  Comptoir , 
mitsgaders  Regent  van  het  Vrouwen- 
Tugthuis. 

De  E.  CHRISTIAAN  HENDRIK  von 

ERATH ,  Onder  -  Koopman  en  Casfier 

óp  9t  Kóstgeld  Comptoir. 
De  E.  HERMANUS  de  ROO ,  Onder- 

Koopman  en  tweede  Landmeeter. 
De  E.  ELBERT  ELIAS  ,  Onder  -  Koop- 

man  en  Secretaris  van  Commisfarisjen 
van  Huwelykfchz  en  kleine  Gerichtzaaken. *  *  *  2  De 
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De  E.  Mr.  WYBRAND  de  JONG ,  Onder- 
Koopman    en    Secretaris   van  Boedel- 

De  E.  DANIËL  FREDRlK  van  RLEMS- 
DYK,  Onder  -  Koopman. 

De  E.  JACOBUS  HENDRIK  PARIN- 
GAUW7  Onder  Koopman  en  Gecom- 

mitteerde in  hef  Provijïe  -  Magazyn. 
De  E.  WILLEM  POPKENS,  Procureur. 
De   E.  JAN  GROOT  de  Jonge,  Procureur.- 
De  E.  CHRISTIAAN  HOLLENHAGEN, 

Onder  -  Koopman  ,  gezworen  Klerk  en 
Boekhouder  van  'JVeesmeesteren. 

De  E.  FRANS  HAKKER,  gezworen  Klerk, 
aan  het  Collegie  van  Heeren*  Schepenen. 

De  E.  JOHANNES  NICOLAAS  BEST- 
BIER,  Adjun&  gezworen  Klerk  van 
Meeren  Scheepenen. 

De  Eerzaame  P1ETER  JOHANvanRHE- 
DE  5  Opperfluurman. 

EXTRAORDINAIRE 
LEDEN. 

i 

IN        A    M    B    O    N. 

De  E.  Heer  BERNARDUS  van  PLEU- 
REN y  Gouverneur  en  Dire&eur. 

De 
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De  E.  LAMBERTUS  JANSOONHAGA, 
Onder  -  Koopman  en  Secretaris  van  Po- 

litie ,  mitsgaders  Correfpondent  van  het 
Bataviaasch  Genootfchap. 

B   A   N    D   A, 

De  E.  Heer  JOHANLEBREGT  SEIDEL- 
MAN ,  Gouverneur  en  Dire&eur. 

De  Heer  JOSIAS  RAKET ,  Secunde  Pro* 
yifioneeL 

De  E.    CORNELIS   KLOEK,    Secretaris 
van  Politie ,  en  Correfpondent  van  het 
Bataviaasch  Genootfchap. 

Ternaten. 

De  Heer  ALEXANDER    CORNABE  , 
Opper  -  Koopman  en  Gezaghehber.. 

De  Heer  FRANCOIS  BARTOLOMEUS 
HEMMEKAM,  Koopman  en  Secunde. 

De  Manh.JQHAN  GODLOB  WILHELM 
HEINRICH,  Hoofd  van  de  Militie. 

De  E.  KOENE  KOENES,  Koopman,  Fis- 
caal en  JVinkelier. 

De  VJ.  GEORGE  FREDERIK  DURR, 
Onder-  Koopman ,  Secretaris  van  Po- 

litic en  Correfpondent. 
***  3  De 
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De  E.  HENDRIK  AMELIUS  de  CHAL- 

MOT,  Onder- Koopman  enDispencier. 

Macasser. 

De  E.  Heer  BAREND  REYKE,  Gouver- 
neur en  Direfteur. 

DeE.HecrCLAAS  CRAANE,  Opper- Koop- 
wan,  Secunde  en  Hoofd- Adminiflr  at  cur* 

De  E.  JACOBUS  LEON ARDUS  de  VOS, 
Onder  -  Koopman  en  Licentmeester  , 
mitsgaders  Correfpondcnt  van  het  Ba- 

taviaasch  GenootJ'chap. 
M  A   L   A   C    C   A. 

De  E.  Heer  PIETER  GERARDUS  de 
BRUIN ,  Gouverneur  en  Directeur. 

De  Heer  ANTHONY  ABRAHAM 

WERNDLEY,  Opper  -  Koopman  ̂   Se- 
cunde,  en  Hoofd-  Administrateur. 

De  E.  CHRISTIAAN  GODFRIED 
BAUMGARTEN,  eerfte  Klerk  van 

Politie,  en  Córrefpondent  van  het  Ba- 
taviaasch  Genootfchap. 

COROMANDEL. 

De  E.  Heer  REYNIER  van  VLISSIN- 
QEN,  Gouverneur  en  Dire&eur. Do. 



C    39     ) 

De  Heer  PHILIPPUS  JACOBUS  DOR 
MIEUX,  Opper -Koopman,  Secunde  en 
Hoofd-  Adminiftrateur. 

De  E.  GEORGE  FRANCOIS  JACQUES 
de  RAVALET,  Onder -Koopman,  en 
Secunde  in  Jagernapatnam. 

De  E.  MARTINUS  STOFFENBERG, 

Onder -Koopman  ,  Secretaris  van  Pü- 
litie ,  Kasjier  en  Correfpondent. 

C   E    I    L    O.    N. 

De  Wel  -  Edele  Geftr.  Heer  Mr.  IMAN 
WILLEM  FALK,  DireBeur. 

LEDEN. 

De  Heer  BARTHOLOMEUS  JACOBUS 
RAKET  ?  Commandeur  van  ̂ ciffenapah 
nam. 

De  Heer  ARNOLDUS  de  LY,  Comman- 
deur ven  Gak. 

De  Heer  DANIEL  BURNAT  ,  Opper- 
Koopman  en  Des/ave  te  Mature. 

De  E.  ADRIANUS  JOHANNES  FRAN. 
KEN ,  Koopman  en  Opperhoofd  te  Bat- 
ticaloa. 

De  E.  MATTHEUS  HERMANNUS 

FR  ANKE  3  Major  Kapitein  te  Galt. 
***4/  P<? 
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De  Manh.  JOH  AN  LODEWYK  SCHIEDE. 

De   E.   RÜDOL'PH  SAMUEL    TaVEL, Onder -Koopftian  en  Difpencier. 
Pe  E.  JOHANNES  REIN  1  OU TS,  Onder- 

Koopman,  Ka sjler  en  Correfpondeut. 

De  E.  GEIIRIT  JOHANde'MOOR,  O//. der  -Koopman ,  Ft  fraai  en  Kas/te. 
De  E.  MAT  THIAS  TIÈTGENS  ,  Cou- 

fumptie  -  Boekhouder  te  Mature. 

Cabo  de  Goede  Hoop. 

De  Heer  PIETER  HAKKER ,  Opper-Koop- 
man^  Secundeen  Hoofd- Adminiftraieur. 

De  Heer  Mr.  WILLEM  CORNELIS 

BOERS,  Opper  -  Koopman  Indepen- 
dent Fifcaal. 

De  Ecrw.  Heer  JOHANNES  FREDERI- 
CUS  BODE 5  Bedienaar  des  Goddely- 
ken  JVoords. 

De  E.  JACOBUS  JOHANNES  leSUEUR, 
Koopman  en  Kasfier ,  mitsgaders  Cor- 

refpondent van  het  Bataviaasch  Genoot- 
fchap. 

Java's  Noord  -  Oost-Kust. 
De  E.  Heer  JOHANNES  SIBEKG  ,  Ge- 

è'/igeerd  Gouverneur  en  Directeur. 
De 
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De  Eerw.  Heer  FREDERJCUS  MONTA- 
NUS5  Bedienaar  des  Goddelyken  Woords 
ie  Satnarang. 

Pe  Heer  JOHAN  MICHIEL  van  PAN- 
HUIS ,  Opper  -  Koopman  en  Refident  te 

Japara. De  Heer  RUDOLPH  FLORENTIUS 
 
van 

der   NIEPOORT,   Opper  -  Koopman 
en  Gezaghebber  in  de  Oost  -  hoek. 

De  Heer  JACOB  van  SANTEN,  Opper- 
Koopman  en  Hoofd-  Adminijlr at eur  te 
S  amarant 

De  Heer  JAN  MATTHYS  van  RHYN, 
Opper  -  Koopman  in  Rang,  en  Refident 
in  de  Mattarn. 

De  Manh.   FKEDRIK    LODEWYK   van 

STRALENDORFF,  Capitein  van  de 
Cavallery  en  Eerfte  Refident  te  Soura- 
cart  a 

De  Manh.LEENDERT  HENDRIK  VER- 
MEHR ,  Capitein  van  de  Infanterie  en 
Commandant  der  Militie. 

De    E.    ISA  AC     CORNELIS    DOMIS  , 
Koopman  en  Refident  te  Tagal. 

De  E.    Mr.  NICOLAAS    ALEXANDER 
LpLYVELD,  Pakhuismeester  en  Ne* 
gotie  -  Boekhouder  te  Samarang. 

De  E.  BAREND  WILLEM  FOCKENS, 
Koopman  en  Refident  te  Gris  fee. 
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De  E.  REYNIER  HOUCQUE,  Koopman 
en  Fifcaal  te  Samarang. 

De  E.  ABRAHAM  van  HEMERT,#ofly>- 
man  in  Rang,  Tweede  Refulent ,  Scriba 
en  Soldy  Boekhouder  te  Souracarta. 

De  E.  JAN  FREDERIK  AUGUST  BON- 
NEKEN ,  Opper  -Chirurgen  te  Sama- 

rang. 
De  Manh.  FREDERIK  SOESTMAN, 

Luitenant  Ingenieur  te  Samarang. 
De  E.  WILLEM  ADRIAAN  PALM, 

Onder-Koopman  en  Refident  te  Renbang. 
De  E.  ANTHONY  BARKEY,  Onder- 

Koopman  en  Secretaris  van  Politie  te 
Samarang  ,  mitsgaders  Correfpondent 
van  het  Batavia! $  Genootfchap. 

De  E.  AMBROSIUS  PIETERS  TUL- 
LEKE  van  HOGENHOEK,  Onder- 
Koopman  en  Refident  te  Paccalongang, 

De  E.  CAREL  PHILIP  ROLTZE,  On- 
der -  Koopman  titulair  en  gezworen 

Tranjlateur. 
De  Manh.  CAREL  FREDRIK  von 

B  O  O  Z  E ;  Cornet  van  de  Cavalier my  te 
Samarang. 

De  Manh.  PAUL  PAULSEN,  Vaendrig 
te  Sa  lat  i ga. 

De  E.  GERARDUS  ROGHE ,  Boekhouder 
en  eerfle  Klerk  van  Politie  te  Samarang. der 
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De  E.  WILLEM  KERKM  AN,  Boekhouder- 
en  Secretaris  y-an  Juftitie  te  Samarang. 

De  E.  ANDRIES  HARSTING,  Onder- 
Koopman  en  Adminiflr  ateurte  Sou- 
rabaja. 

De  E.  WOUTER  HENDRIK  van  YS- 
SELDYK,  Onder -Koopman  en  Scriba 
te  Sourabaja. 

De  E.  JACOB  van  GEERLE,  Boekhou- 
der te  Grisfée. 

B    E    N    G    A    L    E. 

De   Heer     JOHANNES      MATTHEUS 
ROSS,  Directeur. 

De  Heer    GREGORIUS     HERKLOTS, 
Opper-  Koopman  en  Secunde ,  mitsga- 

ders Opperhoofd  en  Pakhuismeefler  te 
Casfimbazaar. 

De  E.  JAN  PIETER  HUMBERT,  Koop- 
man en  eerfle  in  de  Kledezaal  te  Hougly. 

De  E.  ANÏONY  BOGAARD  ANTHO- 
NYSZ. ,  Koopman  en  Negotie  -  Boek- 

houder aldaar. 
De  E.  SAMUEL  RADERMACHER, 

Koopman ,  en  Opperhoofd  te  Pattena. 
De  E.  GOSEWYN  WILLEM  HENDRIK 

de  VRIESE ,  Onder  -  Koopman  en 
tweede  te  Pattena. 

De 
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De  E.  CASPARUS  LEONARDUS  EIL* 
BRACHT ,  Boekhouder  en  Translateur 
in  de  Perfiaavfche  en  Moorjche  Taaien 

en  Correfpondent  van  't  Batavia  Ge- nootfchap. 

Sou    RATTE. 

De  Wel  -  Edele  Geftr.  Heer  WILLEM 
JACOB  van  de  GRAAF,  Direcleur. 

LEDEN. 

De  Heer  Mr.  ABRAHAM  JOSIASSLUYS- 
KEN,  Opper  -  Koopman  en  Hoofd-  Ad- 
minijlrateur ,  mitsgaders  Correfpondent 
van  het  Bataviaasch  Genootfchap. 

Su matras-  Westkust, 

De  E.  JACOB  van  HEEMSKERK,  Op- 
per-Koopman  en  Gezaghebber ,  mitsga- 

ders Correfpondent  van  het  Bataviaasch 
Genootfchap. 

De  E.  JOSEPH  CHALLIER,  Koopman 
en  eerfte  Adminiflrateur  te  Padang. 

De  E.  jESAIAS  EHRENTROUT,  On- 
der -  r  o.opman  Fiscaal,  Kas  fier  en  Soldij- 

Boekhouder  aldaar. 

De 



(    45    ï 

De  E.  THOMAS  van  KEMPEN  JANSZ.* 
Onder  -  Koopman  en  Opperhoofd  te  Poulo 
Chinco. 

De  E.  JACOB  SAMUEL  DE  RAAFF, 
Onder  ■  k  oopman  en  Secretaris  van  Po- 

litie te  Padang ,  mitsgaders  Correfpon- 
dent  van  het  Bataviaasck  Genoot fchap. 

De  E.  JACQUES  TEXIER,  Onder-Koop- 
man en  tweede  Admïniftrateur  te  Padang. 

De  Manh.JANMARTIENSCHEFFER, 
Vaendrig  en  Commandant  te  Padang. 

De  Mmh.LUDEWICHKAYZEL,  Vaen- 
drig en  Commandant  te  Priamang. 

De  E.  ANTHONYJOHANNES  LEUF- 
TINK,  Boekhouder  en  eerfte  Klerk 
yan  Politie  en  Secretaris  van  Juftitie 
te  Padang.- 

De  E.  HENDRIK  RAZOUX,  Boekhou- 
der ,  Negotie  -  Overdrager  en  Dispen  fier 

te  Padang. 
De  h.JOHANFREDRIKZUGEL,^^- 

houder  en  Refident  te  Adjerhadja* 

M    A   L    L   A    B    A   A    Rv 

De  Heer  JOHAN  GERARD  van  AN- 
GELBEEK, Commandeur.  En  Cor- 

refpondent  van  het  -Bataviaasch  Ge- 
noot f  chap. 

De 
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De  E.  REINIER  van  HARN ,  Opper- 
Koopman  Secunde  en  Hoofd-  Admini- 
flrateur. 

De  E.  Mr.  NICOLAAS  WENDELIN 
BEITS ,  Koopman  Fiscaal  en  Kasfier. 

De  E.  JOHAN  ANDRIES  DAYMI- 
CHEN,  Onder  -  Koopman  en  Secreta- 

ris van  Politie ,  mitsgaders  Correspon- 
dent van  het  Bataviaasch  Genootjchap. 

De  E.  JOHAN  ADAM  CELLAR1US, 
Onder  -  Koopman  en  Opperhoofd  te 
Cranganoor. 

B     A     N     T     A     M. 

De  Heer  LIEVE.  NICOLAAS  MEY- 
BAUM,  Commandeur.  En  Correfpon- 
dent  van  het  Bataviaasch  Genoot fchap. 

De  E.  WILLEM  CHRISTOFFEL  EN- 
GERTj  Koopman  en  Adminiflr at eur. 

j N. 

De  Heer  AREND   WILLEM    FEITH, 
Opper  -  Koopman  en  Opperhoofd. 

De  Heer  Mr.  ISAAC  T1TSING ,  Opper- 
Koopman  en  Opperhoofd ,  mitsgaders 
Correfpondent  van  het  Bataviaasch  Ge- 
nootfehap. 

De 



(    47    ) 

De  E.  DIRK  VINKEMULDER,  Koop* 
man  en  Pakhuismeejler. 

C    H    E    R     I    B     O     N. 

De  Heer    Mr.    WILLEM  van  der  BE- 
KE,  Opper -Koopman  en  Refident. 

T      1       M      O      R. 
.        •»  » 

De  E.  WILLEM  ADRIAAN  van  ESTË , 
Onder  -  Koopman  en  Opperhoofd. 

Banjer  massing. 

De  E,     PIETER    WALBEEK,     Opper* 
Koopman  en  eerfte  Refident. 

Palembang. 

De  E.     Mr.    GYSBERTUS    HEMMY, 
Koopman  en- eerfte  Refident. 

De  E.    Mr.     PHILIPPUS    JOHANNES 
van  desl  STENG  ,   Onder  -  Koopman 
tn  tweede  Refident. 

PUNTIANA. 

De  E.  WALTER  MARCUS  STUART, 
Refkietit*      » 

S  A- 
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B  E-S  C  H  R  Y  V  I  N  Gf 

V  AM     H  ET 

EILAND 

SU  M  A  T  R.  A, 
IN  ZO  YERRE  HET  ZELVE  TOT 

NOG  TOE  BEKEND  IS, 

DOOR 

Mr.  J.  C.  M.  PvADERMACHER. 

i. 

Gelegenheid  van   het  Eiland 
Sumatra,  en  dcszclfs 

verdeeling. 

§•  i  «TT- et  Eiland  Sumatra ,  (i)  in  de  Gelegd 
JL  1  taalderlmvooners^^/öge-  heid* 

naamdj-ligt  tusfchen  het  Schïer-Eiland 
Malaccaen  het  Eiland  Java ,  enftrekt 

zich 

(O  Zie  Valentyn  oud  en  nieuw  Oost -Indien"'  5<d. 
X  ftük,  7de. boek  in  1723.  gefchfeefcen ,'  en  in  1726,; 
gedrukt,  en,  de  Tegenwoordige  Staat  van  aileVolka* 

ren  a.  d.  pag,'2i9. A   % 



l  Befchryying  van  het 

zich  Noord- West  en  Zuid-Oost  van 
omtrent  6  gr:  Zuider  tot  5  en  1  half 
gr:  Noorderbreedte  ;  de  lengte  is  dus 
aanmerkelyk,  enbellaat  byna  200  duit- 
fche  mylen  ,  doch  op  zyn  breedfle 
is  het  nog  geene  40  mylen. 

Geberg-  §.  2.  Een  hooge  fchaakel  van  ber- 
tei**  gen,  die  zich  midden  in  het  Eiland 

door  zyne  lengte  ftrekt,  verdeelt  het 
in  twee  deelen ;  de  West-  en  Oostkust, 
welken  aan  ieder  kant  niet  boven  de 
17  mylen  breed  zullen  zyn. 

Op  ? eek  §.3.  Het  land  ïs  vol  moerasfen  en 

onbe-en  Poelen  5  die  met  kreupel-bosfchen  be- woonbaar, groeidzyn,  en  het  heeft  verfcheidene 
bosfehen  en  wildernisfen ,  ter  bewoo- 

ning van  menfehen  onbekwaam ;  het 
geen  egter  weder  vergoed  wordt  door 
de  vruchtbaarheid  der  ftranden. 

^«even*-  §#  ̂   Het  land  is  wel  voorzien  van 
Buffels,  Rund-  en  Pluimvee.  In  de  bos- 

fehen vindt  men  ookOliphanten,  Reno- 
eer  es  en  Tygers ,  en  de  Zee  leevert  een 
overvloed  van  Visch.  Alle  Boom- Aar- 

de enVeld-vruchten,die  aan  Java  eigen 
zyn  y  komen  hier  ook  weelderig  voort. 

§-5> 

middelen. 
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§.  5.  Doch  de  Peper ,  Campher  encampher, 

Benzuin  zyn  de  hoofd  produóten ,  die  Be!£uinr 
met  het  kostbaar  Goud  den  handel  hier en  eper% trekken. 

§.  <5.    Het  Goud  wordt  op  veeleMyn-ftof- 

plaatfen  gegraaven ,  en  is  van  verfchil- fen# 
lend  gehalte.  De  Myn  Caye,  gelegen 
in  de  Tigablas ,   naast  de  Douapoulo 
Cottas,  diep  8  vadems,  levert  Stof- Goud. 
goud  van  circa  18  caraat. 

Doch  die  vanSipini,  gelegen  by  en 
omtrent  de  voorenftaande  aan  de  voet 

van  den  berg,  gegraaven  in  de  diep- 
te van  10  vadems ,  levert  Goud  van 

circa  19  en  1  half  caraat.  Men  vind  op 
fommige  plaatfe  Goud  van  22  caraat. 

Ook  vindt  men  'erThw-Ertz  ge-Thiu. 
graaven  uit  den  berg  Songipatgo ,  gele- 

gen een  dag  reizens  noordwaards  bo- 
ven Songitrap ;  deeze  eenen  berg  is 

maar  bekend  ven  leevert  weinig  op. 

Er  wordt  Tzer-Ertz  uit  den  berg  Yzer. 
Toerawang,  gelegen  een  dag  reizens 
noordwaards,  beneden  Songitrap,  twee 
voet  diep  gegraaven. 

A  3  Swa- 
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Swivei.  Swavel-Aarde  uit  een  vuurbcrg,  ge- 
legen een  dag  reizens  van  rriiinïang, 

oostwaarts, zynde  dit  de  grpötfte  tp^i- 
matra,  en  de  tweeandeiezyngeiegen 
totPastamang,en  deTigablas  cottas;de- 
zelve  werpen  een  goede  quantiteitaf. 

Verf.  aar-  Tanakcure ,  of  de  £rorwi  in  de  Ne- 
gorie  Schitadie  ,  by  en  omtrent  den 
vuurberg  gelegen;  dezelve  wordt  by 
den  Maleier  voorve  /bruikt,  na 
alvoorens  tyn  gemaalen,  en  met  het 

wit  van  een  Ei  en'  Clapper-  Üiy  ge- 
mengd te  zyn. 

Zoute  aar-      Tanna  Garang^  of  zoute  aarde ,  zyn- 
de*  de  de  grond  van  eenige  heuveltjes  tot 

Cottabaroe  ,  welke  aarde  van  die  uit- 
werking is,  dat  byna  daar  in  niets  wil 

groeien  ,  waarom  men  die  noemt  Tan- 
Ka -Jahat. 

Pottebak-      Tanna  Galve ,  of  Hard-aardige  ;  de- 
Kers  aar-  zeive  Wordt  op  de  meeste  plaatfen  van 

het  gebergte  gebruikt  tot  het  maaken 
van  pottéri  en  pannen, 

Onge.  §.  7.  Dit  Eiland  is  zoo  ongezond 
zondheid.  /-     *\ 
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(jf)  niet ,  als  men  het  wel  befchryft , 
en  de  ziektens  verfcheelen  veel  naar 
tyd  en  plaats.  Baros  door  zyne  veele 
Campher  boomen  en  Indrapoura  door 
zyn  drabbig  water  ,  zyn  zeer  onge- 

zond ,  daar  en  tegen  weet  men  op 
Padang  van  geene  Ziektens. 

§.  8.  De  Inwooners  kunnen  in  twee  Inwooners 
foorten  onderfcheiden  worden;  de 

B  er  g-volkeren  zyn  de  oude  Inwooners  Berg -vol- 
van dit  Eiland,  en  hunnen  oorfprongkeren. 

ligt  in  de  duisternisfe  der  aloudheid 
dusdanig  diep  begraavèn ,  dat  dezelve 
nauwlyks  kan  opgedolven  worden; 
voor  al ,  dewyl  zy  in  de  grootfte  on- 
weetendheid,  byna  zonder  de  minfte 
Letter-  of  Schryf- kunde  ,  leevende, 
van  hunne  oude  Hiftorien  geene  de 
minfte  gedenkftukken  weeten  aan  te 
wyzen,  en  hunne  mondelinge  over- 

leveringen uit  loutere  beuzelingen, 
en  lompe  verfierzelen  beftaan  ,  die 
geene  de  minfte  opmerkzaamheid  ver- 
dienen. 

Dee- 
(a)  Zeker  Schryvcr,  Elias  Hesfe,  noemt  de  West- 

kust, Pest -kust. 

A4 



8  Befchryving  van  het 

Deeze  Volkeren  zyn  onbefcbaafd, 
meest  Heidenen  \   of  liever  zonder 
Godsdienst,  de groote uitgezonderd  , 

B  voor  JYlahometaanen  willen  gere- 
öd  worden;  voorts  zyn  zy  moord- 
tedig ,  roofziek  ,  verraaderlyk  ,  doch 

teevens  lafhartig  en  bevreesd.  Die  ge- 
woon zyjwnet  hun  Goud  na  de  ftran- 

den  afte  komen,  en  het  zelve  tegen 
andere  benodigdheden,  inzonderheid 
Linnen,  Yzcr  en  Zout  te  vermangelen, 
zyn,  door  den  omgang  met  de  itrand- 
volkeren  en  vreemde  handelaars,  eeni- 
ger  raakte  befebaafder  en  handelbaar- 

der geworden.  (3) 

Strandvol-  De  jlrand-  volkeren  zyn  meest  uit- 
keren, heemfche  en  waarfchynlyk  van  ver- 
fcheiden  land -aart.  Men  wil,  dat  ten 
tyde  het  ryk  van  China  door  de  Tartaa- 
ren  ten  onder  gebragt  was ,  veelen  van 
de  Inwooners  de  wyk  naar  dit  Eiland 

genomen,  en  de ftranden vooreen  ge- 
deelte bevolkt  hebben.  En  vermits 

Siïmatraj  zoo  wel  als  Java,  in  overou- 
de tyden  ,  onder  de  Koningen  van 

Siam,  is  cynsbaar  geweest,  ftelt  men 
niet 

(  3 )  De  voornaame  zyn  de  Batasfers  waai  van  wy 

in'tvejvolg  de  zeden  zullen  befchryven. 
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niet  onwaatfchynlyk  ,  dat  ook  veele 
volk -plantingen  5  uit  dat  overheer- 
fchend  Ryk,  herwaards  overgevoerd 
zyn  ,  en  zich  langs  de  ftranden  neder- 
geflagen  hebben;  een  vermoeden, 
dat ,  ten  opzichte  van  Java ,  nog  merk- 
lyk  gevestigd  is  door  de  fteenenAfgod- 
beeldcn,  die  men  aldaar  op  meer  dan 
eene  plaats  gevonden  heeft.  Maar  dat 
inzonderheid  ook  verfcheiden  van  de 
naby  liggende  Maleidfche  volkeren, 
van  den  vasten  overwal  van  Azië,over- 
geftooken  zyn,  en  de  ftranden  in  me- 

nigte bevolkt  hebben ,  geeft  hunne 
overeenkomst  in  taal  en  zeden  ge- 

noegzaam te  kennen :  hoe  het  zy,  de 
flrand  -  volkeren  van  deeze  Kust  zyn 
van  de  ftrand-Javaanen  weinig  onder- 
fcheiden  en  de  groote  gelykvormig- 
heid  van  geftalte,  kleeding,  zeden, 
en  Gemoedsneigingen  fchynt  ons  niet 
duister  op  eenen  gemeenen  oorfprong 
van  beiden  te  wyzen. 

§.9.  De  Inlander  verdeelt  het  Ei-Verdee- 

land  in  drie  Hoofd -Landfchappen,^;/11- die  genoegzaam  even  groot  zyn. 

Het  eerfte  Deel,   dat  Ballum  Ary duider- 
en  ook  l^ampang  genaamd  wordt,  isdeei. 

A  s  het 
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het  zuid-oostelyke  derde  van  het  Ei- 
land ,  en  begint  aan  den  oostkant  met 

het  Koningryk  Palembang ,  en  eindigt 
aan  den  westkant  by  het  ryk  van  Ma- 
jatta  ;  zoo  dat  daar  onder  gehooren 
het  Koningryk  Palembang ,  de  gehee- 
le  Kust  van  daar  tot  de  ftraat  Sunda 

toe;  al  't  geen  aan  die  Straat  ligt,  ook  de 
Lampons,  enBankahoeloe.  Devoor- 
naamfte  voortbrengzelen  van  dit  land- 
fchap  beftaat  in  de  peper,  en  het  thin 
dat  Palembang  levert ,  lchoon  dit  Me- 

taal eigenlyk  niet  op  Sumatra  maar 

op  't  Eiland  Banka  t'huis  hoort. 

Midden-  Het  tweede  Deel  is  het  middelfte 

deeL  derde  van  't  Eiland,  en  wordt  Ma- 
ningcabo  genaamd;  het  begint  aan  den 

oostkant  van  't  Koningryk  van  Palem- 
bang noordwaards  tot  de  rivier  Siak, 

en  aan  den  westkant  met  het  Ryk  van 
Majatta  mede  noordwaarts  tot  de  ri- 

vier Sinkol  ,  en  behelst  dus  het  Ko- 
ningryk jamby  en  Andragiri ,  en  het 

Keizerryk  van  Maningcabo  ,  en  op 
de  westkust  het  Keizerryk  van  Indra- 
poura  met  alle  de  verdere  plaatfen, 
die  tans  onze  bezittingen  op  deeze 

Kust  uitmaaken.  Dit  Land  geeft  pe- 

per 
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per,  ryst,  goud,  benzuin,  kampher, 
en  heeft  ook  zilver  -  mynen ,  die  niet; 
bearbeid  wórden,  om  dat  de  .kosten 
niet  goed  te  maaken  zyn:  ook  wordt, 
hier  veel  klapper  -oly  geperst,  wilde 
kaneel  valt 'er  mede,  en  veel  katoen, en  dat  het  fukkerriet  hier  ook  wel 

voortwil,  hebbende Engelfchendoor 

't  aanleggen  van  Plantagien  op  Ban-  , kahoeloe  beweezen. 

Het  derde  Deel  i-s  het  noordelykeN<>order- 

van  't  Eiland,   en  wordt  Balla  gehee-dcd' ten.  Het  begint  aan  den  oostkant  met 
de  rivier  Siak  en  aan  den  westkant, 

met  die  van  Sinkol,  tot  aan  de  engte         -   - 
van  Malacca.    Het  bevat  in  zich  het 

Koniïigryk  Atchin  en  dê  daar  onder, 
hoorende  Ryken ,   als  Peder ,  Pacem 
en  Dely ,  en  is  mede  zeer  vruchtbaar 
in  goud,  peper,  en  reukwerken. 

I  I. 

Het  Koningryk  van  Atchin , 
eigenlyk  Atsfeh. 

%.  10.  Beftaat  thans  nog  in  het  ge- Atchin. 
heele  noorder  gedeelte  van  het  Eiland 
zo  even  Balla  genaamd. 

Toen 

/ 
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Toen  de  Europeezen  het  eerst  in  In- 
dien kwamen  regeerde  hier  een  Slaaf, 

die  zich  in  den  Jaare  1547. ,  door  den 
dood  van  zyn  meefter  ,  tot  Koning 
hadde  opgeworpen. 

Zyne  opvolgers  veroverden  in 
1621.  de  geheele  Kust,  zuidwaards 
tot  Padang  toe, 

£/rPomSt     §'  u-  ̂ n  1506.  kwamen  de  Portu- 
gezen* U"geezen  reeds  opAtchin,  de  Engel- Engel-     fchen  in  1602,  de  Hollanders  zyn  ze- 

Nederiaf  dertden  2  April  1595.  reeds  op  deeze 
ders.       Kust  en  kwamen  in  1599.  te  Atchin.  Ja 

zelfs  zondt  de  Vorst  in  1602.  een ge- 
zantfchap  naar  Nederland.    In  1606. 
lag  hier  ook  een  Koopman  als  Opper- 
hoofd,  in  1616.  is  dit  Comptoir  weder 
opgebroken ,  en  zedert  noch  eenige 
reizen  herfteld ,  tot  dat  in  den  jaare 
1667.  de  Nederlandfche  Compagnie 
de  Atchinners  deeze  geheele  Kust  tot 
Baros  toe ,  weder  afnam  en  deszelfs 
Hoofd  Comptoir  op  Padang  plaatfte. 

De  stad.  §.  12.  De  Stad  Atsfeh  ligt  aaneene 
fchoone  breede  rivier,  die  met  een 
arm  door  dezelve  loopt,   en  met  het 

laag- 
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laagfte  water  noch  vier  voet  op  de 
bank  heeft,  en  een  fnaphaan-fchoot 
daar  buiten  is  de  Rheede. 

De  Stad  ligt  op  eenen  vlakken  grond 
drie  mylen  van  het  gebergte :  zy  be- 
flaat  uit  omtrent  8000  huizen ,  die  op 
ftaaken  gebouwd  zyn,  tegen  de  over- 
ftroomingen  der  rivier. 

§.  13.  Deeze  Stad  is  niet  meer  in 
dien  ftaat ,  door  de  vermindering  ha- 
rer  handel ,  die  thans  eeniglyk  beftaat 
in  eenige  Engelfche  Schepen  en  Chi- 

neefche  Jonken,  die  'er  Goud  en  Pe- 
per, voor  Amphioen,  Slaaven  en  Chi- 

neefche  waaren,  komen  verruilen. 

I  I  I. 

Het  Land  der  Batasfers. 

§.  14.  Bezuiden  Atchin  flrekkenBatasheeft 

zich  uit  de  gebergtens  van  Papa  enjj^e  Ryk" Deira ,  befaamd  door  de  Benzuin  en 
Kampher ,  die  daar  in  groote  menigte 
van  de  edelfte  foort  ingezaameld  wor-* 
den,  door  de  bewooners  dier  bergen, 
die  onder  den  naam  van  Batasfers  be- 

kend zyn. 

£it 
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Dit  Ryk  der  Batasfers,  of  eigenlyk 
Batak^  itrekt  zich  midden  door  het 
Eiland,  tot  aan  de  oostkust,  en fchynt 
nog  bewoond  te  worden  door  de  na- 
tuuïlyke  inboorlingen.  Het  zelve  is 
verdeeld  in  drie  Rykjes. 

'tRykje  §.  15.  Het  Ryk  Simamora  ,  dat 
Slinamore,landwaards  in ,  oostwaards,  een  groot 

aantal  van  Negeryen  bezit ,  onder 
anderen  Batong,  Ria,  Alias,  Bata- 
dera ,  Kapkap  ,  daar  het  land  begint , 
waal*  de  kampher  en  benzuin  groeit , 
Bataholbcrg ,  Kotta  Tingi ,  de  zetel- 
plaatfe  des  Konings ,  en  van  daar  komt 
men  aan  twee  Negeryen  ,  aan  het 
oosterftrand  liggende ,  Suitara  male 
en  jamboe  ayer  genaamd. 

Levert         Het~zelve  levert  uit  de  mynen  van 

22UCmat.  Patong  en  Sunajang  veel  goud  van  22 caraat. 

'tRykje  §.  xö.  Het  Rykje  Batafalindong 
dongf"11"' heeft  mede  eene  groote  menigte  Ne- geryen ,,  waar  van  fommigen  benzuin 

anderen  zeer  hoog  goud  geeven.-  De 
zetelvan  den  Koning  is  XzSi!indongy 
en  de  Negery  Bato  Hopit  ligt  aan  den   . 

voet  • 
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voet  van  een  brandenden  berg  Van  Brandende 
dien  naam,  waar  uit  de  Batasfers  opBerg« 
zekere  ty deü,  wanneer  dezelve  uit- 
fcheidt  met  branden,de  zwavel  haaien, 
die  zy  in  hun  buskruit  gebruiken. 

§.  17.  Het  Rykje  Boetar  ligt  tennykje 
noordoosten  van  het  voorige,  en  ftrekt  Boetar» 
zich  uit  tot  aan  de  oost-kust  van  Su- 

matra ,  doch  het  zelve  heeft  noch 
campher,  noch  benzuin,  noch  goud 
en  de  Inwooners  leeven  er  alleen  van 
de  landvruchten  en  ryst. 

De  Negery  Boetar  is  de  zetel  derNegery 
Koningen.  Aan  het  oosteriband  heeft aan  de 

het  de  Negeryen  Poelo  Serony ,  en0ostiasC" 
Batoe  Bara,  dat  een  groote  handel- 
plaats  is. 

Lontong  en  Sirigar  liggen  mede  aan 
de  oost -kust,  aan  den  mond  van  ee- 
ne  groote  rivier ,  Asfahang  genaamd. 

§.  18.  De  Inwooners  deezerRyken Gods- 
hebben verfcheidene  verdichtzelen ,  dien(liSe 

die  men  kortelyk  zal  aanhaalen.  Zy  er-^et!^ kennen  drie  Goden ,   die  de  waereld 
regeeren  ,    Battara    Goeroe ,    Sorie 
pada,  eu  Mangalla  hoelang. 

De 



iC  Befchryving  van  het 

De  eerfte  regeert  (zeggen  zy)  in 
den  Hemel ,  en  is  de  Vader  van  het 
ganfche  Menschdom,  en  gcdeeltclyk 
de  Schepper  der  Aarde  ,  naraentlyk 
in  diervoegen ,  dat  de  Aarde,  van  den 
beginne  af,  door  eenen ,  Nagapadoha 
genaamd  ,  op  het  hoofd  gedragen  is 
geworden ,  doch  dat  die  Nagapadoha, 
dien  last  moede  zynde  ,  zyn  hoofd  ge- 
fchud  hadt,  en  dat  de  Aarde  toen  ver- 

zonken ,  en  niets  anders  dan  water  in 
dewaereld  overgebleeven  was. 

Zy  weeten  niet  waar  deeze  eerfte 
Aarde  en  het  water  van  daan  gekomen 
zyn,  of  wie  dezelven  gefchapen  heeft; 

doch  zy  zeggen ,  dat,  wanneer  'er  niets 
anders  dan  water  was ,  de  voornaam- 
fte  hunner  Goden ,  naamelyk  Batarra 
Goeroe,  eene  dochter  met  naamc  Poe- 
ta  Orla  Boelan  hadt ,  die  uit  den  He- 

mel verzocht  naar  beneden  t£  mogen 
daalen ,  en  dat  dezelve ,  op  eene  witte 
Nagt-uil ,  met  een  Hond  by  zich ,  af- 

kwam en  dewyl  zy  hier  beneden,  we- 
gens het  water  ,  niet  konde  duuren , 

zoo  hadt  haar  Vader  Batarra  Goeroe, 

eenen  zeer  hoogenberg  genaamd  Ba- 
karra  ,  in  het  Land  van  Bata  liggen- 

de > 
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de ,  uit  den  Hemel  laaten  vallen ,  tot 
eene  wooning  voor  zyne  dochter ;  dat 
van  dien  Berg  al  het  overige  Land  al^ 
lengskens  aangegroeid  is ,  de  waereld 
nog  door  den  voormelden  Nagapa-» 
doha  gedraagen  wordt;  en  BatarraGoe- 
roe  zynenzoon  Layang  Layaug  Man- 
di  genaamd,  die  vliegen  kon.  uit  den 
Hemel  gezonden  heeft ,  om  Nagapa- 
doha  handen  en  voeten  te  kluisteren , 
op  dat  hy  de  Aarde  nimmer  weder 
konde  laaten  verzinken. 

Poeti  Orla  Boelanhzdt  vervolgens* 
Ha  eenigen  tyd  op  aarde  gewoond  te 
hebben,  drie  Zoonen  en  drie  Dochters 
gebaart ,  die  het  ganfche  Menfche- 
lyk  gedacht  voortgeplant  hebben, 

De  tweede  hunner  GodenSonePada 

genaamd,  zeggen  zy,  dat  het  beider 
der  lucht  tusfchen  den  Hemel  endede 
Aarde  waarneemt ,  en  aan  den  derden 
van  hunne  verdichte  Opperwezens, 
eigenen  zy  hetbeftier  der  Aarde  toe* 
doch  deeze  twee  worden  genoegzaam 
als  af hanglyk  van  hunnen  eerstee- 
noemden  afgod  aangezien.  Voor  het 

/IL  Deel.  J     B  *  overi- 
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overige  hebben  zy  nog  zoo  veele  Go- 

dcn,als  'er  verfcheidcn  voorwerpen  op den  Aardbol  en  omftandighedenin  de 
menfchelyke  zaamenleeving  te  vin- 

den zyn;  over  de  zee,  over  de  rivie- 
ren, over  de  bosfchen,  over  den  oor- 

log en  meer  anderen,  die  ik  kortheids- 
halve voorby  zal  gaan. 

Aardbee-    De  oorzaak  der  aardbeevingen  fchry- 
vuigen.     ven  Zy  aan  ̂ Qn  voormelden  Nagapa- 

doha  toe ,  die  de  Aarde  op  zyne  drie 
hoornen  draagt ,  en  als  dan  zyn  hoofd 
fchudt.  Godsdienst -oeffeningen  zyn 
henlieden  onbekend;  zy  Hellen  vier 
booze  Geesten  in  de  waereld,  wien 
zy  al  het  kwaad ,  dat  den  Menfchen 
overkomt ,  toewyten. 

Kwaade  Deeze  vier  Duivels  woonen  op  vier 
Gceiien.  0nderfcheidene  Bergen  van  het  land- 

fchap  Bata ,  en  zyn  genaamd  Sombaon 
Marapalon  ,  Sombaon  dolok  Godan, 
Sombaon  dolok  Les  fa,  en  Sombaon  do- 
lok  Pitoe^  en  wanneer  zy  iets  nadeeligs, 
van  welken  aart  het  ook  moge  zyn, 
ontmoeten,  gelooven  zy,  dat  de  be- 

dienden van  een  dier  Goden  daar  aan 

fchuldig  zyn.  Weshalven  zy  zich  by eem 
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een  van  hunne  Priesters  of  Leermees- 
ters ,  en  kundige  in  hunne  verdicht- 

zelen vervoegen  ,  die  zich  als  dan  aan 
het  toveren  begeeft,  enuit  eendoor- 
gefneeden  Limoen  of  Citroen  onder- 

zoekt ,  wie  van  hen  het  kwaad  te  we-: 
ge  gebragt  heeft  en  welke  midde- 

len 'er  moeten  aangewend  worden ,  om 
dien  boozen  Geest  te  bevreedigen ; 
het  welk  altoos  uitkomt  op  het  offeren 
van  een  buffel,  varken,  geit,  of  op 
dat  geen  ,  het  welk  de  Priester  dien 
dag  het  meeste  wenfcht  te  eeten. 

Doch  vooraf  verzoeken  zy  de  drie  Offerhan- 

Goden  om  hulpe,  en  offeren  heneentkn' 
paard,  een  koebeest,  een  hond,  een 
varken,  een  hoen,  of  dat  geen,  het 
welk  de  Priester  hun  oplegt;  ditiluk 
vee,  voor  deeze  opperste  Goden 3 
moet  geheel  wit  zyn. 

De  Batasfers  hebben  ook  een,  dochonfterfe- 

zeer  gering  en  verward'  denkbeeld  van  ]Jkh^ól 
de  onfterffelykheid  der  menfchelyke  eI 
ziele ,  en  van  een  toekomend  gelukkig 
of  ongelukkig  leeven  ,  het  welk  zy 
op  deeze  wyze  befchryven,  dat  de 
ziel  der  ftervenden  uit  de  neusgaten 

B  2  uit-    - 
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uitvaart  ,   en  door  den  wind  wegge- 
voerd wordt,   te  weeten: 

De  Ziel  van  iemand  die  wel  geleefd 
heeft,  naar  den  Hemel ,  en  die  der 
kwaad- doeners  ,  naar  eene  groote 
Kwalie  of  Pan ,  alwaar  zy  met  vuur 
geftookt  en  gekweld  worden ,  tot  dat 
de  opperde  hunner  Goden  Batarra 
Goeroe  oordeelt  3  dat  zy  genoeg  voor 
hunne  zonden  geleeden  hebben ,  zich 
over  dezelven  ontfermt,  en  hen  by 

zich  in  den  Hemel  neemt.  En  dat  'er 
eindelyk  een  tyd  zal  komen ,  dat  de 
ketenen  en  tanden  van  Nagapadoha 
verfleeten  zullen  zyn ;  als  wanneer  hy 
al  wederom  de  waereldzal  laaten  ver- 

zinken ,  en  dat  de  zon  als  dan  maar 
één  el  lang  van  de  aarde  zal  zyn; 
mitsgaders  dat  de  zielen  der  geenen , 
die  wel  geleeft  hebben ,  en  die  by  dee- 
zen  jongflen  dag  nog  in  leeven  zul- 

len zyn ,  insgelyks  ten  hemel  zullen 
vaaren,  en  die  der  boozen,  door  de 

onverdraagelyke  hitte ,  der  genaaken- 
de  zon ,  naar  de  voorfchreevpne  Pan 
of  Ketel ,  om  daar  in  door  een  dienaar 

\znBatarraGoeroe>  Siraija  Goeroe ̂   ge- naamd, 
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naamd,  met  vuur  gekweld  te  worden, 
tot  dat  zy  ,  voor  hunne  boosheden  ge- 

noeg geboet  hebbende ,  door  den  op- 
perften  der  Goden  in  den  hemel  wor- 

den opgenomen, 

§.19.  Ieder  der  drie  Batasfe  Konin*-  Regeer^. 
gen  regeert  in  zyne  Refidentieplaats 
volftrektlyk ,  geeft  zyne  bevelen  om- 

trent alles ,  wat  tot  bevordering  der 
welvaardt  van  zyne  Negery  kan  {trek- 

ken ,  enbeflischt  alle  twist-  en  rechts-, 
zaaken.  > 

De  Koningen  hebben  van  hunne  Re- 
fidentieplaats geene  andere  inkomsten 

dan ,  wanneer  zy  iemand  over  éénig 
uitgevoerd  kwaad ,  in  eene  boete  be- 
flaan,  het  welk  altoos  op  een  buffel, 
koebeest,  varken  of  eenig  kleener 
Huk  vee ,  naar  maate  van  de  grootheid 
der  misdaad,  uitkomt. 

Over  hunne  onderhoorige  Nege- 
ryen voeren  zy  byna  geen  het  mins^ 

te  gebied. 

Ieder  Negery  heeft  haar  Hoofd  , 
die  uitdesKoningsgeflacht  moet  zyn, 

£3  en 
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en  even  zoo  volftrektlyk  over  zyne 
.onderhoorige  regeert,  als  de  Koning 
in  de  hoofdplaats  doet.    Edoch  wan- 

neer het  Hoofd  der  Negery  in  zyne 
regeering  of  in  de  beflisfing  van  ftryd- 
zaaken  tegenftand  ontmoet  ,    wend 
hy  zig  tot  den  Koning  om  hulp ,  die 
als  dan  zyn  Spiets  of  Piek  ,  waar  op 
zyn  Wapen  gegraveerd  is,  derwaards 
zendt,  om  de  onderdaanen  tebewee- 
gen ,  naar  het  Hoofd  der  Negery  te 
luisteren  ,    en  indien  men  daar  ook 
niet  om  geeft  >  dan  zendt  de  Koning 
bevel  aan  het  Hoofd  der  Negery ,  om 
de  onwilligen  door   de  wapenen  tot 
gehoorzaamheid  te  dwingen,  dit  is  al 
hot  gezag ,  dat  de  Koningen  buiten 
hunne  Reüdentie-plaatfen  over  de  on- 

derhoorige Negeryen  oeffenen. 

Zy  hebben  ook  geene  de  minste  in- 
komsten uit  die  plaatfen ,  en  moeten, 

gelyk  alle  Hoofden  der  mindere  Ne- 
geryen ,  beftaan  uit  hunne  eigene  mid- 

delen en  landeryen. 

De  Succesfie  of  opvolging  der  Ko- 
ningen, zoo  wel  als  die  der  Hoofden 

van  mindere  Negeryen,  is  alleen  in 

ds 



Eiland  Sumatra*  23 

de  mannelyke  nakomelingen  erflyk, 
de  Vrouwen  zyn  daar  van  uitgefloten , 
en  wanneer  een  Koning -of  een  Hoofd 
van  de  onderhoorige  plaatfen  geene 
mannelyke  erven  nalaat ,  volgt  de 
Broeder  of  des  Broeders  Zoon  of 
ÏCleenzoon  op. 

De  voornoemde  Koningryken  heb- 
ben met  eikanderen  een  verbond,  om 

zich  gezamentlykerhand  te  verwee- 
ren ,  wanneer  een  van  de  drie  ,  door 

vreemde  Natiën,  vyandlyk  aangetast 
wordt ,  en  dit  is  ook  alle  zaamenhang  , 
die  deeze  drie  Rykjes  onder  eikande- 

ren hebben  en  onderhouden. 

§.  20.  Hunne  gemeene  Taal  is  be-Taai: 
halven  eenige  weinige  woorden,die  zy 
met  de  maleyers  gemeen  hebben,  ten 
eenemaale  van  alle  andere  Taaien  van 
het  Eiland  Sumatra  onderfcheiden. 

Zy  fchryyen ,  gelyk  de  Europeezen, 
van  de  linker  naar  de  rechter  hand. 

§.21.   Zy  gebruiken  de  bast  vaiiBntafe 
boomen  om  op  te  fchryven,  of  zyBric*< 
graveeren   hunne  fchriften  op  Bam- 
boefen.  Men  zal  hunnen  flyl  best  kun- 

B  4  nen 
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nen  leeren  kennen  uit  den  volgendcij 
Brief. 

Radja  Lelo  amoe  Poeni  Maima  ay 
rohani  ranapoeang  inanon  ani 
dagnada  ibana  loepa  di  parboehi- 
tan  na  de  Bata  di  gienjang  ay 
cdo  ham  loepa  di  Radja  Baros 
dohot  di  Gompom  oelanda  alam 
ay  ado  dape  roham  Radja  nami 
di  parhi  hami  toetano  horlangon 
ya  go  e- a /7- ah  nini  on  goris  toet  o  e- 
ma  Silongdidi  taban  dohot  nafoe 
rata  tano  horlangon  bflto  penoe 
tnadi  ranoe  ongori$. 

Dat. wil  zeggen: 

Radja  Lelo  (Koning  over  de  maleid- 

fche  Inwoonders  van  korlang)  is  al't 
zedert  lang  van  voorneemen  geweest, 
Poeni  Maïma  (Koning  der  Batasfers 
van  korlang)  te  vermoorden ,  doch  hy 
(Poeni  Maïma)  zal  in  eeuwigheid  niet 
vergeeten,  wat  hyvpor  den  opperden 
der  Goden  5  die  in  den  Hemel  regeert , 
beloofd  heeft ,  en  indien  hy  het  ver- 

geet, dan  vergeet  hy  ook  den  Koning 
van  Baros ,  en  de  Hollandfche  Com- 

pagnie,   Daarom  verzoekt  hy  onzen 
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Koning  (van  Baros)  om  ons  korlangers 
indien  het  hem  behaagt,  te  helpen, 
indien  wy  geen  hulp  erlangen ,  zal  on- 

ze Vyand  Silongdidi  zekerlyk  ,  uit 
naam  der  Europeezen  ,  het  ganfche 
Land  van  korlang  komen  inneemen , 
en  die  van  Bato  penoe  in  kettingen 
kluisteren, 

§.  22.  Oorfpronglyke  boeken  heb- Hunne 
ben  de  Batasfers  niet ,  om  dat  zy  nietBoekenj 
fchryven  dan  op  bast  van  boomen ,  en 
rondsom  bamboezen,  echter  hebben 
zy  eenige  van  hunne  oude  fabelen, 
die  alle  op  kinder-vertelzelen  uitko- 

men ,  op  bast  van  boomen  opgete? 
kend. 

Wanneer  zy  iets  willen  aanteke- 
nen ,  neemen  zy  de  bast  van  zekeren 

boom,  dien  zy  Aliem  noemen,  en 
fchaaven  dezelve  zoo  fyn  en  dun  als 
papier ,  vervolgens  beflryken  zy  der 
zelve  met  Rystwater ;  de  Inkt  die  zy 
gebruiken,  om  daar  op  te  fchryven, 
maaken  zy  van  roet  van  Dammer  of 
inlandfche  harpuis ,  gemengd  met  de 
fcap  van  zuiker-ri^t ,  en  met  die  van 
lpaanfche  peper. 

B  5  $.  23, 
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Heilig  §.23.DeHeerSiBERG,  Gouverneur 
Bock'  van  Java,  heeft  aan  het  Genootfchap 

vereerd  een  van  hunne  Heilige  boe- 
ken,omtrent  drie  duimlang,  even  breed 
en  dik  in  een  lederen  band ,  vol  met 
hunne  Caraóters  gefchreeven,  en  waar- 

mede zy  in  alle  gevallen  van 't  leeven 
eerst  raadpleegen  ,  door  middel  van 

een  klein  ftuk  bamboes  ,  waar  op ,  ins- 
gelyks  eenige  Caraélcrs  gefchreeven 
zyn  en  met  hetwelk  zy  dit  Raadzel- 
boek  vergelyken;  doch  de  Batasfer, 
die  hem  dit  heeft  gegeeven,  heeft  hem 

't  zelve  niet  voldoende  kunnen  uitleg- 
gen ,  waar  toe  men  in  het  vervolg  ech- 
ter geene  moeite  zalfpaaren. 

Zeden»  §.  24.  De  Inwoonders  zyn  Heide- 
nen, en  hunne  leevenswyze  is  ook 

volmaakt  heidens :  zy  eeten  alle  die- 
ren, zonder  de  minste  uitzondering ; 

zy  ééten  ook  Menfchen  ,  doch  niet 
anders  als  misdadigers  \  en  in  Oorlogs- 
tyden ,  de  vyanden ,  die  gevaarlyk  ge- 

kwetst ,  of  gefneuveld  zyn ,  en  die  zy 
machtig  kunnen  worden ;  ligt  gekwets- 

te, of  ongekwetfte  gevangene  wor- 
den tot  goedmaaking  der  Oorlogs-  kos- 
ten verkocht. 

Wan- 
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Wanneer  een  getrouwd  man,  met  Wetten, 
eene  getrouwde  vrouw  overfpel 
pleegt ,  betrapt  en  door  getuigen 
overtuigd  wordt ,  dan  laat  de  Koning 
of  het  Hoofd  der  Negery  den  over- 
fpeeler  aan  een  paal  binden ,  en  geeft 
zyne  toeftemming  aan  den  beledigden 
man ,  om  hem  te  vermoorden ,  die 
zulks  ook  zeer  gretig  ten  uitvoer 
brengt,  endaar  na  het  doode  lighaam 
aan  ftukken  fnyd  ,  een  ftuk  daar  van 
voor  hem  en  zyn huisgezin  behoudt, 
en  de  overigen  aan  de  aanfchouwers , 

uitdeelt :  vervolgens  word  'er  vuur  ge- 
maakt ,  en  een  ieder  braad  het  zyne 

met  zout  en  peper,  en  eet  het  op; 
dusdanig  leven  zy  ook  met  de  vyandea 
die  in  den  oorlog  gevangen  worden. 

Het  hoofd  van  den  misdaadiger 
wordt  alleen  door  den  beledigden  be- 

waard ,  om  het  te  verkoopen  aan  zyne 
naastbeftaanden ,  die  het  begraaven; 
doch  een  jongman  meteene  gehuwde 
vrouw  echtbreuk  bedryvende ,  Avordt 
alleenlykdoor  zyne  ouders  gebannen, 
om  de  wraak  van  den  beledigden  te 
ontgaan. 

Nacht- 
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Nachtdieven  en  Huisbrekers  wor- 
den by  hun  op  de  zelfde  wyze  als  dub- 

belde echtbreekers  geftraft ,  doch  de 
misdaad  welke  by  hun  het  meeste 

•  verfoeid  wordt,  is  de  onnatuurlvke 
zonden,  welker  bedry  vers  in  een  zak 
gebonden ,  en  in  het  water  verdikt , 
worden. 

Een  dief,  die  by  nacht  fteeldt,  kan 
volftaan ,  met  het  geflolen  goed  dub- 
beid  te  vergoeden.  Op  doodilag  ftaat 
by  hun  geene  andere  ftraffe,  dan  dat 
de  daader  dennedergeflagenen  op  zy- 
ne  kosten  moet  laaten  begraaven  en 
dat  hy  een  feest  moet  aanrichten ,  om 
de  vrienden  van  den  overleedenen  te 
onthaalen;  en  indien  de  doodflager 
zoo  arm  is ,  dat  hy  die  kosten  niet  kan 
doen,  wordt  het  door  zyne  naast  be- 
ftaanden  vericht,die  hem  daar  voor  tot 
Slaaf  maaken  ,  en  indien  die  ook  arm 
zyn,  zoo  wordt  hy  door  de  naafte 
vrienden  van  den  nedergeflagenen 
voor  Slaaf  verkocht ,  en  in  zelfder 
voege  worden  alle  overige  misdaaden 
by  hun  geboet, 

Huweiy-       g.  25.  Wanneer  een  Jongman  wil 
kciu       trouwen  en  hy  genegenheid  voor  ee- 

no 
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iie  jonge  dochter  heeft,  gaat  zyn  Va- 
der by  de  Ouders  van  dat  Meisje, 

omze  voor  zyn  Zoon  te  vragen;  in- 
dien zy  genegen  zyn  haar  dochter  te 

geeven ,  wordt  'er  een  tyd  bepaald , 
wanneer  en  waar  de  dochter  zig  gansch 
naakt  zal  gaan  baden ;  De  Jongman , 
van  dit  tydftip  verwittigd  zynde ,  be- 

geeft zich  naar  die  plaats ,  om  zyne 
naakte  Braid  te  befchouwen  en  te  zien, 
of  zy  ook  eenige  uiterlyke  lighaame- 
lyke  gebreken  aan  haar  lyf  hebbe. 

Indien  de  Jongman  eenig  gebrek , 
het  zy  wonden  ,  kwatfden  -  uitflag  , 
kromme  leden ,  of  iets  anders  dat  hein 
van  het  meisje  afkeering  maakt,  aan 
haar  lyf  ontdekt ,  als  dan  heeft  het 
huwelyk  geenen  voortgang ;  doch  de 
Jongman  in  tegendeel  geene  gebreken 
of  ten  minften  geene  zulke  gebreken, 
die  hem  een  tegenzin  inboezemen, 
aan  haar  lyf  vindende,  gaat  zyne 
Ouders  daar  van  kennis  geeven;  als 

dan  wordt  'er  tusfchen  de  wederzyd- 
fche  Ouders  gehandeld  over  denprys, 
waar  voor  de  Bruidegom  zyne  aan- 
ftaande  Bruid  zal  moeten  koopen,  en 
hier  in  overeengekomen  zynde,  gee- 

veu 
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ven  zy  elkander  over  en  weder  een 
onderpand  tot  bewys,  dat  hetHuwe- 
lyk  zynen  voortgang  zal  hebben.  Het 
pand ,  dat  de  Vader  van  den  Bruide- 

gom geeft,  is  een  houwer  5  die  van  de 
Bruid  geeft,  gewoonlyk,  een  kris  of 
dolk,  en  eenig  linnen  tot  kleeding; 

hier  na  wordt  'er  een  dag  tot  de  vol- 
trekking des  Huwelyks  bepaald,  en 

die  dag  verfcheenen  zynde,  worden 
alle  inwooneren  der  Negery  door  den 
Vader  der  Bruid  verzocht,  om  tegens 
den  avond  te  komen  eeten ,  en  vreug- 
debedryven  te  oeffenen.  Wanneer 
de  gasten  aan  het  huis  van  der  Bruids 
Vader  vergaderd  zyn,  wordt  de  Brui- 

degom door  twee  Mans*  en  twee 
Vrouwsperzoonen  afgehaald  ,  en  die 
verfcheenen  zynde ,  treedt  men  tot  de 
voltrekking  des  Huwelyks  in  deezer 
voege;  de  Bruidegom  en  Bruid  wor- 

den nevens  eikanderen  geplaatst ;  voor 
den  Bruidegom  ftaat  eene  oude ,  en 
voor  de  Bruid  eene  jonge  Vrouw ;  dan 
komt  de  Vader  van  de  Bruid  met  een 
ftuk  Linnen,  en  hangt  het  over  de 
fchouders  van  Bruid  en  Bruidegom,  die 
ieder  éénpunt  daar  van  vast  houden; 
hier  na  wordt  hun  eenfchotelmet  en- 

ke- 



Eiland  Sumatra.  3  i 

kele  gekookte  Ryst  voorgezet;  de 
voormelde  oude  vrouw  neemt  de  hand 
van  den  Bruidegom  \  en  legt  dezelve 
op  de  Ryst ,  en  de  jenge  vrouw  doet 
het  zelve  met  de  hand  van  de  Bruid , 
en  na  dat  zylieden  twee  keeren  een 
mond  vol  daar  van  te  zaamen  geproefd 
hebben,  wordt  die  fchptel  weggeno- 

men, en  eene  andere  met  Nasfi-koe- 
ning,  of  geele  Ryst,  aangebragt, 
waar  van  zy  insgelyks  met  de  zelfde 
plegtigheid  twee  keeren  iets  moeten 
eeten ;  dit  gefehied  zynde  ,  wenseht 
hun  een  ieder  geluk  met  hunne  ver- 

binding, en  hier  na  worden  zy  door 
de  oude  en  de  Jonge  vrouw  na  hunne 
flaapplaats  geleid ,  alwaar  zy  eerst  met 
hun  vieren  te  zaamen  hunne  maaltyd 
doen,  en  vervolgens  zig  te  flaapen 
leggen.  De  bejaarde  en  de  jonge 

"Vrouw  blyven  deezen  eerften  nacht over  by  de  nieuwgehuwden. 

DeBruid  is  nooit  onbedreeven  in  de 

huwelyks- plichten,  want  de  Ouders 
die  eenDochter hebben,  zyn  gewoon 
dezelve  by  tyds  te  laaten  onderrich- 

ten ,  ten  einde  zy  niet  bevreesd  moge 
zyn,  wanneer  zy  moet  trouwen.   Op 

den 
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den  dag  na  de  Bruiloftsnacht  is  'er 
wederom  een  Feest  en  vreugdebedry- 
ving  aan  het  huis  van  de  Bruids  Va- 
ner,  en  op  den  tweeden  dag  brengt  de 
Jongman  zyne  Vrouw  naar  zyn  Vaders 
huis ,  waar  mede  alle  huwelykspleg- 
tigheden  een  einde  neemen. 

Zy  kunnen  ook  zoo  veel  Vrouwen 
neemen,  als  zy  willen,  en  in  ftaat 
zyn  op  voorengemelde  wyze  plegtig 
te  Huwelyken  en  te  onderhouden;  dat 
is  te  zeggen ,  daar  behoeft  juist  by 
alle  Huwelyken  zoo  veel  omflag  en 
kosten,  als  hier  vooren  befchreeven 
is,  niet  gemaakt  te  worden,  als  zy 
maar  de  weezenlyke  plegtigheid ,  die 
de  voltrekking  des  Huwelyks  uit- 

maakt ,  in  acht  neemen. 

'Er  is  gezegd,  dat  de  Bruidegom 
zyne  Bruid  moet  koopen ;  hier  door 
komt  het ,  dat  de  Man ,  na  de  vol- 

trekking des  huwelyks  ,  volkomen 
Eigenaar  van  zyne  vrouw  wordt,  en 
dat  hy  dezelve ,  zoo  wel  als  de  kin- 

deren, die  hy  met  haar  geteeld  heeft  y 
naar  zyn  goeddnnken,  kan  verpanden 
pf  verkoopen, 
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En  alzo  de  Batasfers  groote  lief- 
hebbers van  dobbelen  zyn  ,  ge- 

beurt het^al  dikwyls,  dat  zy,  al  hun 
geld  en  goed  verfpeeld  hebbende, 
vrouw  en  kinderen  verkoopen,  ja 
zich  zelfs  in  llaaverny  moeten  over- 
geeven. 

Indien  een  Batasferiets  van  eenan- 
der leent,  het  zy  geld  of  goed,  ryst 

of  beesten,  en  hy  geen  zorg  draagt, 
om  het  fchielyk  te  betaalen,  of  in  na- 

tura wederom  te  geeven,  loopt 'er  ie- 
der jaar  een  capitaal  intresfen  op ,  en 

wanneer  de  fchuld-eisfcher  niet  langer 
wachten  wil ,  en  de  fchuldenaar  bui- 

ten ftaat  is  te  voldoen  ,  wordt  hy  ins- 
gelyksvoor  de  fchuld  alsllaaf  verkocht. 

§.  26.  By  de  geboorte  van  een  kindGcboonc# 
hebben  zy  geene  andere  plegtigheden 
en  gewoontens,  alsdat  de  kraam  vrouw 
na  hetkraamen,  zeven  d^gentehuis 
moet  bly ven ,  en  geduurig  met  den  rug 
tegens  een  vuur  zitten ,  om  den  boo- 
zen  geest ,  zoo  als  zy  zeggen ,  van  haar 
af  te  weeren ;  op  den  agtften  dag  wordt 

'er  een  gaftmaal  aangericht ,  waar  op 
eene  meenigte  menfchen^  benevens 
UI  Deel  C  eep 



34  Befthryving  van  het 

een  Priester  ,  verzogt  worden  ,  om 
het  kind  cencn  naam  te  geeven;doch 
dte  Priester  moet  voor  af  uit  eene  le- 

vendig opengefneedene  zwarte  henne 
onderzoeken,  of  het  kind  inhetlee- 
ven  zal  bleven  of  niet ;  in  het  eerfte 
geval  ontvangt  het  kind  eenen  naam  r 
doch  indien  de  Priester  zegt,  dat  het 
niet  oud  zal  worden  ,  acht  men  het  der 
moeite  niet  waerd,  het  zelve  eenen 
naam  tcgeeven;  de  naam  wordt  door 
het  gezellchap  uitgedacht  ,  en  wan- 

neer 'er  een  voorgeilagen  is,  neemt 
men ,  om  te  beilisfchen  of  den  naam 
plaats  zal  hebben  of  niet,  blindelings 
eenige  korrels  uit  een  zak  met  ryst , 
en  telt  dezelven :  Indien  de  korrels 
een  effen  getal  uitmaaken ,  wordt  de 
naam  goedgekeurd ,  doch  zoo  dikwyls 

zy  oneffen'  £yn,  moet  het  gezelfchap^ 
eenen  anderen  naam  opgeeven,  tot 

aer  eens  een  effen  getal  korrels  gegree- 
pen  worde. 

Begmve-      §.  27  Wanneer  een  Batasfer  komt* 
»"••         te  fterven,  wordt  zyn  geheele  Fami- 

lie by  eikanderen  geroepen,  om  den 
overleedenen  te   befchouwen  ;    dan 

worden  'er  eenige  Menfchen  naar  de 

bos* 
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bosfchen  gezonden ,  om  eenen  dikken 

boom  te  zoekeni,  bekwaam  om  'ereen 
doodkist  uit  te  maaken:  van  deezen 
boom  kappen  zy  een  ftuk  af,  het  welk 
zy  in  de  lengte  door  midden  klooven ; 
beide  deeze  ftukken  worden  dusdanig 
uitgehold,  dat  er  plaats  gênoefg  inis, 
om  het  Lyk  daar  in  te  leggen ,  en  aan 
de  kanten  zoo  effen  en  glad  gemaakt, 
dat  zy  op  eikanderen  fluiten. 

De  maakers  van  de  kist  neemen  al- 
tyd  een  jong  varken  mede  naar  het 
boscfrr,  gedeeltelyk  om  het  daar  te 
eeten,  en  gedeeltelyk,  om  de  dood- 

kistmet het  bloed  van  buiten  te  be- 
ftryken. 

Wanneer  de  kist  klaar  is  ,  wordt  zy 

naar  het  "ftërf-  huis  gebragt ,  en  de 
overleedene  met  een  matje  van  onde- 

ren ,  en  met  een  ftrook  linnen  van  bo- 
ven toegedekt,  daarin  gelegt;  alsdan 

worden  de  beide  klosfen  hout ,  Avaar 
uit  de  kist  gemaakt  is,  aan  beide  ein- 

den en  in  het  midden  metbindröttin- 
gen  aan  malkanderen  gesjord,  en  de 
voegen  met  harpuis  befmeerdt;  hier  ris. 
blyft  de  kist  met  het  Lyk  nog  negen 

C  2  fa* 
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dagen  in  huis ,  gcduurende  dewelken 

'er  groote  fielten  en  gastmaalen  aan 
het  ilerf-huis  gehouden  worden ,  waar 
toe  een  ieder  van  des  overleedenen 
naaftbeltaanden ,  de  eene  een  buffel, 
de  andere  een  koebeest ,  de  derde  een 

varken  ,  hond,  geit,  en  zoo  ver- 
der ,  ieder  naar  zyn  vermogen ,  toe- 

brengt en  vereert. 

Een  dag  voor  de  begraaving  wordt 
de  kist  jj  met  het  Lyk  daar  in ,  buiten 

het  huis  gezet,  als  wranneer  de  gan- 
fche  familie  van  den  aflyvigen  met 
mufiek  rondom  de  kist  danst  cnfpringt. 

Ditgcfchied  zynde,  wordt  zy  we- 
derom in  huis  geborgen,  en  den  vol- 

genden of  den  10.  dag,  na  het  fterf- 
geval ,  wordt  het  Lyk  plegtig  en  met 
groot  gevolg  naar  het  graf  gedragen 
en  begraaven. 

Het  graf  toegedempt  zynde  ,  wordt 

'er ,  op  en  rondsom  het  zelve ,  door 
een  ieder  van  het  gevolg ,  gegeeten 
en  gedronken;  nadeeze  maaltyd  wor- 

den de  kinnebakken  van  alle  de  bees- 
ten ,  die  voor  de  festiviteiten  van  dee- 

ze 
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ze  begraavenis  geflagt  en  genuttigd 
zyn  ,  aan  Hokken  op  het  graf  opge- 

hangen, om  te  toonen  hoe  veel  by 
die  begraavenis  is  verbruikt  geworden, 
hier  mede  eindigen  deeze  plegtighe- 
den. 

DeBatasfers,  die  één,  twéé  a  drie 
dagen  gaans  van  de  wester-ftranden 
woonen,  alwaar  kamfer  en  benzuin 
groeit ,  hebben  de  zelfde  gewoonte  en 

plegtigheden  by  de  geboorte ,  't  hu- 
welyk  en  de  begraavenisfe ,  uitgeno- 
dat  zy  hunneLyken  in  dekist  met  kam- 
pher  beftrooijen. 

Het  zal  voor  het  overige  onnoodig 
zyn ,  by  alle  de  hier  vooren  verhaalde 
plegtigheden ,  aan  te  merken ,  dat  de- 

zelve alleenlyk  door  de  voornaamste 
en  gegoedste  inwooneren  in  acht  ge- 

nomen worden,en  dat  de  geringe  men- 
fchen,  het  met  veel  minder,  of  ook 
wel  zonder  de  minsten  kosten  en  om- 
Handigheden,  afdoen. 

§.  28.  De  kleeding  der  waareBatas-Kieedinge. 
fers ,  die  diep  landwaards  in  woonen, 
is  ook  ten  uiterften  eenvoudig ,  en  be- 

C  3  Haat 
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ftaat ,  voor  al  daags  \  in  een  enkeld 
ftukje  linnen  van  vyf(4)  astaaslang 
en  twee  astaas  breed,  het  welk  zy 
zelfs  van  de  kapas  die  in  hun  land 
groeit,  vervaardigen  ,  en  zoo  grof 
is  als  zeildoek. 

Zulk  eenen  lap  linnen  binden  zoo 
wel  vrouwen  als  mannen  om  de  heu- 

pen, om  de  fchaamtete  bedekken. 

ïf^iL  $•  -9'  Doch  op  fcesttyden  dragen 
de  vrouwen  cenige  goudwerken  van 

allerhande  fatzoen,'  waar  mede  zy  zich 
behangen ,  als ,  in  de  ooren ,  zoo  wel 
in  het  bovenfte  als  onderfte  lapje,  in 
het  hair  een  pen  met  de  gedaante  van 
een  vogel  daar  op,  opde  borst  een  drie- 

hoekige plaat,  en  om  de  bovenste  le- 
den van  de  armen ,  een  dikken  doch 

hollen  goudenring;  voor  het  overige 
gaan  zoo  wel  de  vrouwen  als  man- 

nen ,  niet  het  overige  gedeelte  van 
hun  lighaam  ten  eenemaale  naakt, 
uitgenoomen  de  ongehuwde  dogters, 

en  jonge  vrouwen,  die,  alhoewel  ge- 
trouwd, nog  geen  kind  gebaard  heb- ben , 

(4)  De  Astaa  is  dezelve  als  Cobido,  dat  is  twee 
Judo  El. 
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ben  ,  en  die ,  buiten  het  voorfchree- 
ven  ffcukje  linnen  om  haare  heupen 
nog  een  ander  over  haare  borsten 
binden. 

§.  30,     De  Heer  Sib  erg,  heeft Kieedir^ 

aan  het  Genootfchap  een  Mans-Kleed  ̂   Min" 

gefchonken  \  't  welk  beftaat  in  een  ' kleedje,  dat  zy  om  het  lyf  dragen, 
een  diergelyk  over  de  fchouders  met 
een  buikband   vast  gemaakt  en  een 
fuik  linnen    om  het  hoofd;  en  een 
fjerp  van   allerlei   Koralen,    die  zy 
over  de  fchouders  draagen,    als  zy 
dansfen  en  een  koperen  armring. 

<$.  31.  Op  den  buik  dragen  zy  ee- Wapenen, 
nen  lederen  patroontas  ,  op  de  borst 
een  kruidhoorn  en  kogel  -  vorm ,  en 
een  kegelvormige  gedraaide  lont  aan 
den  linkerduim. 

Aan  de  linkerhand  dragen  zy  een 
kris ,  en  aan  de  rechter  een  koperen  > 
tabaks  -  pyp  en  een  vuurflag ;  met  de 
laatste  houden  zy  ook  hun  fnaphaan, 
die  in  hun  land  zelfs  gemaakt  wordt, 
zynde  de  loop  van  inlandsch  yzer  en 

't  flotvan  geel  uitlandfch  koper,  re- 
C4  de- 
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dclyk  wel  gewerkt,  moetende  met  een 
lont  aangeltoken  worden. 

M-r.fer  $.  32.  Wanneer  zy  ten  oorlog  gaan, 
"  hebben  zy,  boven  dien,  nog  eene- halve  Piek,  doch  zy  verweeren  zich 
eerst  met  hunne  Snaphaanen  :  ten  dien 
einde  dragen  zy  eene  groote  party 
fcherpe  bamboesjes  ,  drie  duimen 
langby  hun,  zy  fchietenop  de  knie, 
alleen  in  een  rye,  en  fteeken  telkens 
die  fcherpe  bamboesjes  voor  hun,  zo 
dat  zy  in  eene  afdeinzing  door  die 
bamboesjes,  die  de  vyand  eerst  uit 
den  grond  moet  haaien ,  (alzo  hy  met 
de  bloote  voeten  daar  over  niet  kan 

loopen)  gedekt  blyven, 

§.  33.  Dat  de  Batasfers  niet  verre 
in  de  kunsten  en  handwerken  gevor- 

derd zvn,  blykt  uit  de  hier  voren be- 
fchreevene  doodkist. 

Handwer*  Zy  bewerken  hevt  fraaie  z oud,  dat 
op  fommige  plaatfen  van  hun  land 
gegraavenwordt,  enkeldom  het  voor 
de  pracht  aan  het  lyf  te  hangen  ,  doch 
het  is  ligt  te  begrypen,  dat  het  werk 
zeer  lomp  moet  zyn,  daar  het  hun 

aan 



Eiland  Sumatra.  41 

aan  de  noodige  gereedfchappen,  en 
alle  andere  hulpmiddelen  ontbreekt. 

§.  34.  Het  Goud  en  een  weinigThii?; 
Thin  zyn  de  eenigfte  metaalen  ,  die 
hun  land  voortbrengt ,  de  andere  me- 

taalen; als  koper  en  yzer,  bekomen 
zy  by  inruiling  tegens  kampher  en  ben- 
zuin ,  of  waar  geen  kampher  en  ben- 
zuin  groeit ,  tegens  goud ,  vee  of  aard 
vruchten;  het  eenigfte  linnen  ,  dat  zy 
maaken  is  het  hier  vooren  befchree- 
ven  grof  lynwaat  van  vyf  astaas  lang 
en  twee  astaas  breed ,  waar  mede  zy 
hunne  heupen,    ter  bedekking  der 
fchaamte  omwinden, 
» 

§.  35.  De  weinige  andere  breedereLynwm. 
en  fynere  Lynwaaten,  die  zy  gebrui- 

ken ,  om  op  hoogtyden  het  hoofd  te 
omwinden,  worden  zy  op  dezelve 
wyze  als  de  evengemelde  metaalen 
magtig. 

§.  36.  Het  eenigfte  gebruik,    datYzcr. 
zy  van  het  Yzèr  maaken,  is  ter  ver- 

vaardiging van  hunne  gereedfchappen, 
als  bylen,  hamers ,  beitelg ,  disfels, 
parrings  of  hakmesfen  en  om  hunne 

C  5  ploe- 
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ploegen  en  fchoppen,  tot  den  land- 
bouw, van  voren  daar  mede  te  be- 

flaan ,  mitsgaders  om  hunne  wapenen 
voor  den  oorlog  en  gereedschappen 
voor  de  bergwerkcn,  te  bereiden; 
fpykers,henglels,  floten, en  allerlei  an- 

der werk  ,  dat  men  van  yzer  kan  maa- 
ken,  ishunonbekend;  en  om  dat  zy 
al  dit  werk  niet  hebben  ,  noch  kunnen 
maakej) ,  zoo  draayen  hunne  deuren , 
en  vensters  alle  van  achteren  met  bou- 

te punten  onder  en  boven  in  balken , 
en  beftaan  uit  een  cnkelden  breeden 
plank;  de  planken  van  de  wanden  der 
huizen,  loopen  ook  aan  beide  de  ein- 

den tusfchen  twee  lysten,  die  door 
de  Hutten  van  de  huizen  heenen  gaan. 

Buskruit  §.  37.  Het  Kruit  dat  zy  gebruiken 
umken.  wordt  ook  door  hun  zelfs  vervaardigd, 

doch  op  een  zeer  eenvoudige  wyze. 
Zy  neemen  den  ruwen  zwavel ,  die 
zy  uit  den  bandenden  berg  van  Bato 
Gopit  haaien ,  en  ftampen  denzelven 
tot  die  fyn  wordt;  vervolgens  nee- 
men  zy ,  om  Salpeter  te  bekomen ,  de 
aarde  van  onder  de  oude  huizen,  die 

lang  bewoond zyn geweest, weg; dee- 
ze  vermengen  zy  met  den  grond  van 

gei- 
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geiten  ftallen,  en  doen  die  in  eenen 
groaten  trechter,  van  bast  van  boomen 
gemaakt,  van  onderen  met  een  fyn 
roosterwerk  van  fyn  gefpleeten  Bam- 

boezen voorzien,  waarop  de  zo  even 
befchreevenc  aarde  rust;  deeze  trech- 

ter hangt  tusfchen  vier  balken ,  die  aan 
de  einde  op  vier  paaien  rusten:  onder 
het  vat  ftaat  eengroote  pan,  om  het 
water  op  te  vangen ,  dat  zy  boven  op 
die  aarde  gieten;  dit  gefiltreerde  water 
laaten  zy  zakken ,  tot  dat  het  geheel 

uitgedempt  is;  Avat  'er  dan  in  de  pan 
overblyft  is  hun  Salpeter. 

Om  nu  Buskruit  te  maaken ;  neemen 
zy  een  gedeelte  falpeter,  en  een  ge- 

deelte fyn  gemaakte  houtskoolen,  het 
welkzy  met!  gedeelte  van  boven  ge- 
melden  zwavel  vermengen ,  dit  alles 
wel  door  malkandcren  geroerd  zynde, 
wordt  in  het  rystblok  wel  te  zaamen 
gcftampt,  vervolgens  fyn  gewreeven , 
gezift,  en  inde  zon  gedroogd. 

Het  is  ligt  na  te  gaan, dat  Buskruit 
van  zulke  ruwe  en  ongezuiverde  ftof- 
fen  gemaakt ,  op  verre  na ,  zoo  veel 
kracht  niet  kan  hebben,  als  het  geen 
door  de  Europeërs  vervaardigd  wordt. 

De 
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De  reden,  waarom  zy  de  aarde  van 
onder  de  lang  bewoonde  huizen  nee- 
men,  om  Salpeter  te  maaken  ,  is,  om 
dat  de  Batasfers ,  wanneer  zy  wateren 
moeten,  zich  de  moeite  niet  geevcn, 
om  het  huis  af  te  klimmen,  maar  dat 
zy  het  daar ,  waar  zy  zich  op  hunne 
huizen  in  dat  oogenblik  bevinden , 
door  de  Lanteefen  ofBamboefcn  waar 

uit  de  vloeren  van  hunne  huizen  ge- 
maakt zyn  laaten  loopen. 

§.  38.  Al  hun  land  -  bouw  beftaat 
daar,  waar  Benzuin  (5)  groeit,  in  het 
voortkweeken  van  dien  boom ;  en  waar 

die  niet  meer  groeien  wil ,  in  hoogland- 
fche  en  laaglandfchc  ryst- velden,  en 
in  het  planten  van  allerhande  andere 
veld -vruchten. 

§.  39. 
(5)  De  Benzuin,  ook  Lubicn  Java,  of  Javafche 

Wierook,  Menjunin 't  Maleids  genaamd,  valt  ook 
in  de  westerdcelcn  van  het  Jaccatrafche,  en  is  dezel- 

ve, die  by  den  Ridder  Linnens  Laurus  Beozuin  genoemd 
wordt,  echter  met  dit  onderfcheid  dat,  daar  Linnaus 

derzelver  bloemen  zonder  kelken  befchryft.deeze  Bloe- 
men een  kelk  hebben ;  ook ,  past  het  folium  enervum , 

Ongcribt  blad  niet  op  onze  Benzuin  ,  die  deielve  zicht- , 

baar  heeft ,  mis fchien  heefc  IJnnaus  cen'onvolkome exemplaar  gehad. 
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§.39.  De  Kampher-boomen.(6)KaB1Pher< 
geevenhun  geene  moeite  tot  de  voort- 
kweeking.,.  alzo  die  op  de  Bergen  in 
het  wild  groeyen.  Zy  bewerken  het 
land  op  dezelfde  wyze ,  als  in  Europa 
gefchiedt,  namenlyk,  zy  ploegen  en 
eggen  het  met  Buffels.  Hunne  Ploe- 

gen zyn  zeer  eenvoudig ,  en  beftaan 
uit  eenen  enkelen  balk ,  aan  welks  ein- 

de een  weerhaak,  byv/yze  vaneenen 
langwerpigen  ichop  van  vooren  met 
Yzer  bellagen  ,  vastgemaakt  is;  van 
boven  aan  dien  fchop  is  een  lange 
fteel,  om  de  ploeg  teregeeren,  doch 
hunne  eggen  zyn  volkomen  van  het 
zelfde  fatfoen ,  als  de  Europifche,  be- 
halven  dat  de  pennen  van  hout  ge- 

maakt zyn.  §.  40. 

(6)  De  Japanfche  Kampher  Boom  waar  van  op 
Pondok  Gedc  in  de  bovenlanden  een  boom  itaat, 
die  de  Laurus  Camphorata  van  Linnaus  is,  is  by  Kern- 
pher,  in  zyne  dmoenitatesbefchreven  en  afgebeeld,  pag, 
770.  de  Kampher  word  uic  het  hout  en  den  wortel, 
in  kleine  ftukjes  gefneeden,  gekookt,  volgens  ifcra- 
pber  in  zyne  befchryving  van  Japan  pag.  Si. 

De  Kampher  Boom  der  westkust,  waar  uit  de 
Inlander  zonder  moeite  de  Kampher  haalt  door  infny- 

dinge,'is  van  een  geheel  ander  gedacht,  het  blad  is geheel  ongeribt  en  de  bloemen  zyn  zonder  kelk,  doch 
het  eenige  exemplaar  mydoor  den  Heer  Siberqiu 
1778.  bezorgd,was  onvolkomen  om  het  te  beoordeelen 
en  zedert  heeft  die  Heer,  niet  tegenftaande  alle  aan» 

gewende  moeite,  'er  geen  kunnen  krygen. 
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Ty^reke-  '  §.40.  De  Batasfers wcetcn  van  gee- 
■"•  ne  andere  tydrekening  ,  als  dat  zy 

hunne  Jaarcn,  in  twaalf  maanden  ver- 
deden, waar  van  een  ieder  dertig  da- 

gen heeft,  en  genaamd  zyn  Pahaiada, 
Pahadoea,  Paha  tolo,  Paha  opat,  Pa- 
ha  lima,Paha  onom,  Paha  pitoe,  Pa- 

ha wado,  Paha  fia,Paha  fepoelo ,  Pa- 
ha eie ,  en  Paha  hoerong..  Paha  bete- 

kend een  Maand,  en  de  byvoegzelen 
betekenen  een,  twee  ,  drie  ,  enz.  Op 
den  eersten  dag  van  Paha  fada,  vieren 
zy  hun  Nieuwjnar  met  groote  tracte- 
mentciv  en  gclukwenfchingen.  Het 
geluk  dat  zy  maikarideren  toewenfehen 
komt  altyd  hfeüj  op  uit ,  dat  de  vruch- 

ten van  hun-  land,  in  .het'  nieuwejaar 
wel  mogen  uitvallen,  en-  de  oogst 
overvloedig  zyn;  doch  zy  leevenuit 
het  eene  Jaar.  in  het  andere,  zonder 
hunne  Jaaren  ,.van eene  zekere  tydftip 
af  te  telici-  k  alle  befchaafde  Vol- 

keren doen.  Hun  aanftaande  Nieuwe-" 
jaar  vaït  in  onze  maand  April,  doch  dit 

gi  -ast,  om  dat  zy  alle  jaaren 
vyf  aab.n  minder,  als  wy  hebben. 

Van  den  Sterren-hemel  hebben  zy 
gecne  de  minite  kennis  ?  ja  zelfs  niet 

eens 
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eens -van  (7  )  den  loop  der  Zon  en 
Maan. 

I  V. 

De  Stranden  ten  Zuiden 
Atchin. 

- 

§.  41.  Deeze  Stranden  tot  Indrapou- 
ra  toe,  zyn  door  de  Koningen  van  At- 

chin of  Atchie  ten  ondergebragt,  en 
vervqlgens  onder  de  befcherming  der . 
Nederlandfche  Compagnie  gekomen: 
de  voornaame  Negeryen  zullen  wy 
alleen  opnoemen  als 

Sinkol  aan  eene  breede  Rivier  insinkol; 

1-672.  met  de  Compagnie  in  verbond 
getreeden. 

Agt  mylen  zuidelyker  ligt  Baros ,  de  Baros. 
Hoofd-Ne gery  van  het  Koningryk  van 
diennaam,alwaar  de  Maatfchappy  haa- 
re  noordelykfte  Faélory  gehad  heeft en 

  L__    _      .  I  1 

(7)  In  den  Tegenwoordigen  Stast  van  alle  Volke- 
ren a.  cL  p.  3.  1.  door  Salmon,  Haat  de  „  Batasfers 

„  worden  als  Menfchen  eeters  afgefchilderd  en  men 
„  behoeft j^een  bericht  van  hunne  zeden  te  verwach- 

„  ten,  zoolang  men  ze  niet  kan  genaken,"  Ditiswat 
te  voorbaarig  gezegd, 
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en  die  in  't  jaar  1732.  na  dat  de  oude 
door  eene  zwaare  afwatering  van  de 
Rivier  vernield  was ,  op  nieuws  van 
fteen  gebouwd ,  en  weerbaar  genoeg 
tegen  den  Inlander  is  gemaakt. 

Behalven  de  lrïoofd-Negery,die  een 
half  uur  van  ftrand  ligt  ?  vindt  men 
twee  uuren  bovenwaards  ,  nog  agt 
andere  gehuchten,  welker  Inwooners 
de  benzuin  en  kampher  van  afkomen- 

de berglieden  opkoopen ,  en  te  Baros 
ter  markt  brengen. 

Baros  wordt  geregeerd  door  eenen 
Radja  of  Koning ,  eenen  Bandahara 
of  Ryksbcftierder  en  agt  Pongoeloe  of. 
Ryksraaden.  De  Radja  wordt  by  beur- 

ten uit  de  familien  van  Doüloe  en  D* 
Jlheer  genomen,  en  wanneer  een  van 
de  eerstgemelden  Radja  is ,  bedient 
iemand  van  de  tweede  Familie  het 

ampt  van  Bandahara. 

Hun  gebied  flrekte  zich  bevoorens 
wel  tot  voorby  Natter  uit;  maar  de  Re- 

genten dier  landftreeken  hebben  dit 
Jok  van  tyd  tot  tyd  weeten  af  te  fchud- 

den,  't  geen  die  van  Baros,  om  hun- ne 
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ïre  machteloosheid,  met  goede  oogen 
moesten  aanzien. 

De  Koning  en  verdere  Regefiten  be- ' 
gaven  zich  reeds  in  1668.  onder  de  ' 
Nederlandfche  Maatfchappy,'tzedert ' 
weiken  tyd  het  Tractaat  veele  reizen 
vernieuwd  is ,  en  noch  onlangs  met 

den  aanvang  van  't  jaar  1750.111  den 
jaare  1775.    heeft  de  Nederlandfche" 
Compagnie  Baros',  om  de  ongezond- 

heid, veiiaatene - 

;  Surkamp  ligt  drie  en  Korlang  'noch  Surkaop. 
drie  mylen zuidlyker.#Deeze  Negery-  Korlan£- 
enhebbenbeidenini755.hunvoorige: 
verdragmetdeMaatfchappybevestigd, 

§.  41.  Drie -mylen  zuidelyker  ligttapaitoe--4 
Tapanoely  aan  eene  zeer  gerieffelyke' j>'  aa?,c!e 
en  veilige  Baai;  de  Engellchen  heb- 

ben 'er  't  zéderteenigeii  tyd  ,  op  een 
Eilandje  voor  de  Baai  gelegen,  eene 
bezetting  gelegd,  tot  het  dry  ven  van  : 
d^n  Kampher- handel,  die  hier  zeer 
groot  is» 

In  den  jaare  1760.  hebben  de  Fraii- 
fchen,  onder  den  Graaf  d'  Estain  g, UL  Deel  D  dit 
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dit  Comptoirtjc  verwoest,  doch  het 
zelve  is  naderhand  weder  opgebouwd. 

deeneChei"      §*  42,  Siboelang  twee  mylen  zuide- 
Strand-     lyker  en  Badieri,  noch  twee  mylen 
Ncgcryen.  laager  ?  verdienen  geenc  befchryving 

om  derzelver  geringheid. 
Pinang  Soree,  twee  mylen  zuidely- 

ker,  heeft  eene  bevaarbaare  rivier  , 

die  goede  Kampher,  doch  geen  Ben- 
zuin  geeft. 

De  Negeryen  van  Batang  Taroe , 
Batoe  Mondoe ,  Sinkoang ,  Taboejong 
en  Koenkoen  hebben  niets  byzonders. 
Tot  achter  deeze  Strand -Negeryen 
ftrekt  zich  het  Koningryk  der  Batas- 
ters  uit. 

Nattarof  §#  43.  Natter  of  Nattal  geeft  zeer 

?  Engel-™  zu*ver  Goud ,  't  geen  deeze  plaats  van fthen.  veel  gewigt  maakt,  de  Regenten  heb- 
ben zich  noch  ten  overvloede ,  in  den 

jaare  1 693 ,  by  een  plegtig  Tractaat  aan 
de  Nederlandfche  Compagnie  verbon- 

den: maar-het  was,  en  bleef,  ten  allen 
tyde,  een  fchuilplaats  van  Smokke- 

laars, 't  Zedert  1 751. hebben  de  En- 
gelfchen'er  eeneRefidentie  opgericht^ 
die  'er  het  Goud  inzamelt,  ftaandezo 
wel  als  Tapanoely  onder  hetGöuverne- 
ment  van  Bancahoelo. 

$*  44. 
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§.  44.  BrJt'ahan^  twee  mylen  van Battahm. 
Natter  5  levert  ook  Goud  ,  't  welk 
door' de  Bergliedennaarlaatstgemelde 
plaats,  of  naar  d'  j1jerbcingis\  zo  als 
zy  best  hun  gerief  nïëenèn  te  vinden, 
te  koop  gebragt  wordt.  De  twee  Re- 

genten van  Battahan  hebben  zich  in 
1693.  aan  ons  verbonden. 

-  §.  45.  Ajerbangis  ,  eenige  uuren  Ajerbin* 
zuidelyker  geleegen,  heeft  eene  goe-Sls- 
de  ligging  voor  Scheepen,  en  eene  wy- 
de  vaarbaare  Rivier,  't  geene  deeze 
plaats,  fchoon  de  eigentlyke  bewoo- 
ners  zich  flerk.  met  den  Akkerbouw 
geneeren,  tot  eene  goede  markt  voor 

de  berg-bew^ooners  maakt ,  die  '  er  hun 
Gouden  Kampher  te  koop  brengen. 

De  Inwooners,  die  door  een  Hoofd- 
Regent,  en  drie  mindere  Hoofden  ge- 

regeerd worden,  (laan,  't  zedert  het 
jaar  1693.  onder  ons  gebied,  en  heb- 

ben zich  doorgaans  als  getrouwe  On- 
derdaanen  gedragen ,  gelyk  het  oude 
Verbond  ook  noch  in  1755.  vernieuwd 
is, 

Sikarbouwheeft  twee  Regenten ,  en Siktr* 

is  in'tiaar  i693.inVerbondgetreeden.  bouw# D  2  ^      Si- 
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Sikilang.  Sikilang,  dat  niet  verte  van  Ze  o  ligt, 
en  vyf  andere  Negoryen ,  die  een  dag 
reizens  verder  liggen,  worden  door 

een  Radja  en  vyf  Pon'goeloes  beftierd. 
Van  hier  tot  Ajerbangis  waren  voor- 
heenen  veele  Peper-tuinen  ,  welker 
vruchten  in  den  fchoot  derMaatfchap- 

pye  kwamen ,  m^ar  't  zedert  zyn  zy 
in  het  verval  geraakt;  de  Inwooners 
hebben  zich  op  andere  dingen  begin- 

nen toe  te  leggen,  of  hun  Peper  by 
de  Sluikers  van  Atsjien  of  elders  wee- 
tenaan  den  man  te  helpen. 

Paifaman.  §•  4^-  PasfamaneoxiQ  Landftreek , 
door  vier  rivieren  befproeid ,  ligt  vlak 
onder  de  even-nagt  lyn ,  en  wordt  in 
tweeRegentfchappen  verdeeld,  ih  het 
eerfte  hebben  een  Radja  en  veertien 
Pongoloes  het  gebied,  over  vyftien 
Negoryen  die  aan  de  rivieren  Bloara 
Pas  jam  an ,  Loeboo ,  Poeding ,  en  Tatï- 
jong  Moara  liggen ;  en  de  vyftien  Ne- 

goryen ,  die  aan  de  Moara  Patapan- 
gang  zyn,  hebben  haar  eigen  Radja ,. 
onder  den  naam  van  Soetang  diêkiridli 
bekend ,  en  veertien  Pongoeloes.  Ach- 

ter Sikilang  en  Pasfaman  ftrekt  het 

Goud- 
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'Goudryk  (  8  )  Gebergte  van  de  Rau- wers. 

§.  47.  Vyf  mylen  van  Pasfaman^'^0^ volgt  Tikoe  ,  hebbende  aan  eene  be- 
kwaame  rivier  eene  Hoofd-Negory  en 
negen  andere  Dorpen,  onder  het  ge- 

zag van  twee  hoofd  Regenten  en  vyf 
minderen,  die  mede  gezag  voeren  o- 
vereen  hoofd  en  zeven  mindere  Re- 

genten van  Mangoppo,  in  welke  land- 
ftreek  vyf  Goudmynen  zyn,  en  waar 
omtrcnd  men  ook  de  fapoeloe  Kottas , 
of  de  tien  Steden  vindt ,  zynde  zoo 
veelen  met  eikanderen  verbondene 

gemeenfchappen. 

§.  48.  Gasfang  eene  Ne gery  ander  Gasfang. 
half  myl  van  Tikoe  geleegen,  heeft 
niets  merkwaardigs ,   en  wordt  door 
drie  Regenten  beftierd. 

SoengieLiemoe  oïTanna  Mirra^  om 
de  roode  klei,  waaruit  de  grond  be- 
Itaat,  is  een  zeer  vruchtbaare  land- 

D  3  ftreek, 

(8)  Het  Goud  wordt  aldaar  aan  de  kanten  der  Ri- 
vier hi  ftukken  gevonden  ,  zomtyds  een  Onze  zwaar 

,fp  van  2.  Caraat  gehalte,  en  is  het  beste  van  de  gei 
heelc  Westkust. 
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ftreek,  bevattende  de  twaalf  Ncgcry- 
en  onder  den  naam  van  doeablas  Kottas 
bekend ,  die  door  drie  hoofd  en  twaalf 
mindete  Regenten  bcilierd  worden, 
en  zich  op  nieuws  in  1755.  met  ons 
verbonden  hebben.  Deeze  ftreek  be- 

gint een  paar  mylen  bezuiden  Gasfang 
en  pas  een  half  myl  verder  ontmoet 
men  de  rivier  van  Nar  ras. 

V. 

Nederlandfche  Bezittingen. 

§.  49.  Een  halve  myl  Zuidclyker 
komt  men  aan  de  Bezittingen  der  Ne- 

derlandfche Compagnie  op 

Piiaman.  Priaman^  eene  Negery  even  boven 
den  mond  van  de  rivier  van  dien  naam 

gelegen,  en  waar  onder  veertien  an- 
dere bchooren,  die  door  twee  hoofd- 

Regenten  en  tien  mindere ,  geregeerd 
worden.  Al  van  denjaare  1664.  zyn 
die  van  Priaman  met  ons  in  Bondge- 
nootfehap  geweest;  maar  hebben  ook 
van  tyd  tot  tyd  blyken  van  hunnen 
wispeltuurigen  aart  gegeeven.  Wy 

hebben  'er  meer  dan  eens  een  Logie 
gehad,  en  ook  weer  opgebroken. 

In 
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In  het  jaar  1702.  hadden  zy  zelfs 
de  ftoutheid  van  die  in  den  brand  te 
fteeken ,  maar  de  fchans  Vreedenburg, 

die  'er  ra  't  jaar  17 12.  gelegd  is  en 
dooreenenVaendrig  gecommandeerd 

wordt,  heeft  't  zedert  tot. hunne  be- 
teugeling gediend. 

In  1755.  zyn  de  oude  verbonden 
ook  met  Priatnan  vernieuwd,  en  zo 
mede  met  de  toejoe  Kottas ,  zynde  ze- 

ven Dorpen,  eenen  halven  dag  reizens 
Landwaarts  in  gelegen,  die  door  een 
hoofd  en  zeven  Pongoeloes  geregeerd 
worden. 

§.  50.  Sounour ,  een  Regentfchap  ,  Sounow. 
waar  in  vyf  gehuchten  zyn ,  die  door 
een  Hoofden  vyf  mindere  Regenten 
geregeerd  worden,  ligt  ander  halve 
mylvan  Pr iaman ,  en  een  myl  verder 
ontmoeten  wy 

Oelakkan ,  waar  in  ook  een  Hoofd  Oelakiaa. 
en  vier  mindere  Negeryen  geteld  wor- 

den ;  de  Hoofd  Regent  heeft  tien  Pon- 

goeloes onder  zich.  Al  van  't  jaar  1666. 
af,  fiaan  zy  met  ons  in  een  verbond,  't 
welke  zy  echter ,  gelyk  de  meesten, 

D  4  meer 
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meer   dan  eens   verbroken  hebben 
zynde  het  in  1755..  vernieuwd.  Onder 
het  hooger  Beftier  van  Ochkkan  re- 
geeren  twee  Pongoeloes  de  Negery. 

Tapakir.  Tapakit ,  welke  drie  vierde  myl  ver- 
der ligt,  en  weinig  landwaards  in  onr- 

moet  men  de  beneden  Salap.pan  Cottas 
-en  de. beneden  Sarabilang  Cottas,  twee 
ftreeken,  van  agt  en  negen  Negeryen, 
.die  al  't  zedert  1666.  met  ons  verbon- 

den zyn,  en  onderfcheiden  moeten 
worden  van  de  boven  Salappan  Cottas 
en  boven  Sïjmbilang  Cottas ,  welke 
dieper  het  land  in  liggen,  en  in  geen 
Bondgenootfc.hap  met  ons  zyn.  Drie 
vierde  myl  vanTapakit  lïgtTellau  boen- 
ga9  eene  Negery,  die  in  171 2.  door 
onze  Wapenen  verwoest  is  ,  en  thans 
uit  weinig  huizen  belta^t,  gelyk  ook 

Hannay.  Hannay ,  anderhalf  uur  verder,  me- 
de eene  armoedige  plaats  die  door 

een  Pongoeloe  beiUerd  wordt,  in  't 
jaar  1667.  hebben  wy  'er  &chter  voojt 
weinig  tyds  eene  Faktory  gehad. 

Korta.  (J.  51.  KottaTenga  ̂ orr&mzer dan 
Tenga.     eens  jn  de  Historie  van  de  Westkust voor  3 
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voor  ,  en  is  al  't  zedert  1 66$.  onder  de 
beicherming  der  Maatfchappy  aange- 
noomen,  hoewel  het  'er  meer  dan  eens 
van  geweeken  zy.  De  tien  Regenten 
hebben  toezigt  over  eene  Hoofd-Ne- 
gery,  en  zes  mindere  ,  zynde  de  oude 
Verbonden  noch  onlangs  in  1755.  met. 
hun  vernieuwd. 

Oecljonkarrang  eenmyl  benoorden 
Padang,  heeft  niets  aanmerkelyks  eu 
wordt  door  zes  Regenten  beftierd; 
maar 

§.  52.  Padang ,  de  Hoofdplaats  van  Padang. 
-de  Nederlandfthe  bezittingen  en  van 
onzen  Commandeur,  is,  van  den  be- 

ginne onzer  Vesting  langs  de  West- 
kust ,  de  ftandvastigfle  van  alle  onze 

Bondgenooten  geweest ,  ook  worden 
om  die  rede,  de  Regenten  die  uit. een 
Panglima  of  Stadhouder  van  den  Kei- 

zer van  Maningcabo,  welke  door  de 
Compagnie  als  befchermheer  beves- 

tigd wordt ,  en  uit  een  Bandahara  of 
Ryksbeftierder ,  benevens  elf  Pongoe- 
loes  of  Raaden  beftaan ,  met  eenig  on- 
derfcheid  boven  de  andere  Hoofden 
behandeld.  Zy  genieten  ook  eenig-e 

D  5  rech- 
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rechten  van  den  in-en- uitvoer,  eh 
zelfs  betaald  de  Maatfchappy  van  ie- 

der Thail  Gouds  ,  dat 'er  voor  lywaa- 
ten  geruild  wordt  een  vierde,  en  van 
een  BhaaruitgevoerdePeper  drie  vier- 

de Ryksdaalder. 

Onze  Vesting  is  beknopt ,  ligt  een 
vierde  myl  van  Zee,  aan  de  Rivier,  die 
voor  kleine  vaartuigen  vaarbaaris,  en 
een  half  uur  hooger  komt  men  aan  de 
Inlandfche  Negery,die  zeer  volkryk 
is ,  door  dien  de  Regenten  en  Afge- 

zantenvan Maningcabo  daarwoonen. 

De Inwoonerszyn  lafhartig  endaar 
is  weinig  ftaatop  te  maaken,  hunne 
eenigfte  kunst  ishetgouddraat-werk, 
't  geen  zy  byzonder  fraai  maaken  en 
waar  inzyzo  welgefleepen  zyn,  dat 
zy  zelfs  de  goud  -  ertz  namaaken  en 
vervalfchen;  van  ruwe  Chinafche  zyde 
en  ook  van  cattoen  maaken  zy  de 
kleedjes ,  die  zy  met  den  wortel  van 
den  Bancoedoc-boom  en  citroen -fap 

rood  verwen.  Padarig  is  gezond  ,'t  ze- 
<lerteenigejaaren,'tgeentoegefchree- 
ven  wordt  aan  de  menigvuldige  Aard- 
beevingenen  regens. 

Al 
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Al  in  den  jaare  ióöo.  hadden  wy 
hier  een  Comptoir  maar  het  duurde 
tot  1 669.  eer  de  Padangers  het  Atsjien- 
fchejukaffchudden,  en  zich  onder  de 
Nederlandfche  heerfchappy  begaven. 

Vyf  jaaren  daar  na  is  het  ons  Hoofd- 
comptoir  geworden,  en  ook  tot  heden 
gebleeven. 

§.  53.  Pauw  eene  Binnelandfche  pauw. 
ftreek ,  vier  mylen  Noordwaarts  van 

Padang gelegen,  en  't  geene  ons  van 
tyd  tot  tyd  zo  veel  fpels  gegeeven 
heeft,  bevat  tien  Negeryen  ,  die  onder 
veertien  Pongoe/oesüxm,  en  in  1755. 
onze  heerfchappy  by  een  nieuw  ver- 

bond erkend  hebben. 

§.  54.  Door  hun  Land  moeten  de  Tigabits 

Kooplieden  van  de  Tigablas  Cottas^ Cottt$' 
die  een  dag  reizens  van  Padang  begin- 

nen ,  daar  een  groot  Binnelandsch 
meir  Dano  genaamd,  gevonden  wordt 
en  die  zichZuidwaards  tot  achter  Sil- 
lidauitftrekken,  en  noodwendig  naar 
Padang  hun  Goud  afbrengen.  (9) 

Dee- 
^  (9)  De  voornaamfte  mynen  in  ligablas  Cottas  zyn     , 

die  van  Smgipago ,  Sengiabte ,  en  die  van  Sipaijtng  ge- 
legen 
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Deeze  TigalJas  Cottas ,  welken  in 
17 14.  een  verdrag  van  Bondgenoot- 

fchap  met  ons  aangegaan  hebben,  't 
geen  in  1727.  vernieuwd  is,  beftaan 

uit 

legen  drie  dagen  gaans  oostwaards  van  Pedant*;  in  het 

gebergte  van  Tigablas  Cottas »  a'waar  men  by  het  op- 
(peuren  van  Goud  het  volgende  in  acht  neemt,  zoo 
als  in  bet  byzonder  by  een  aldaar  jongst  geopende 
Mvn  gefchicd  i«r 

Voor  eerst  wordt  in  cene  roode  klei -grond,  met 
veele  klippen  en  witte  Ertz-fleenen  bedekt,  een  vadem 
diep  gegraaven ,  wanneer  men  een  witte  klei  grond 
ontmoet  ter  dikte  van  twee  vadems,  deeze  door  gegraa- 

ven zynde  ontwaart  men  een  iwarte  zand- grond  by 
*t  graaven,*  een  vadem  diep,  en  daar  oponmiddelyk 
een  gee Ie  harde  (teen-grond  ,  van  boven  van  den  Berg 
na  voorenftaa*)de  omfebryving  en  de  diep;e  van  vyf 
vadem,  en  deeze  fteenachrige  grond  aangemerkt  wor- 

dende als  de  hoofd  -  ader  vin  eene  te  verwachtene 

ryke  Goud-myn,  fpoortden  arbeider  by  ontdekking 
aan  om  met  het  werk  voort  te  vaaren ,  en  noch  vyf 
vadem;  oftedegewoonlyke  dikte  van  dien  geelenOeen- 
grond,  door  te  graaven;  waar  na  men  een  blauwen 
fteenachtigen grond  befpeurt,  hebbende  de  dikte  van 
een  vadem:  deezealmede  zynde  doorgegraaven  zoo 
bevindt  men  de  Goud- ader,  dus  die  na  het  hier  bo- 

ven aangetekende  gegraaven  wordt  op  de  diepte  van 
II.  vadems,  en  waaruit  het  zuivere  Goud  .van  21  a 
22»  Caraat  gehaald  wordt;  onder  het  graaven  wordt 
de  atrde  geduurig  met  water  begooten. 

In  een  goed  jaargeeven  dr  TigaMas  Cottas  omtrent 
3000.  Thail  -  zynde 6.  Thaileen  Mark,  dus  omtrent 

500.  Mark  Goud ,  van  't  gehalte  van  19.  tot  2%,  C*« raat. 
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uit  dertien  Negeryen,  (  ie)  die  met 
elkander  wel  verbonden-  zyn ,  doch 
iedercp  zich  zelfs  geregeerd  worden 
door  eigene  Regenten ,  die  dikwils  on- 

der inalkanderen  overhoop  liggen ,  en 
hungeichil  met  dewapenen  beflechten- 

Dé  Goud-mynen,  hier  te  vinden, 
leveren  redelyk  zuiver  Metaal, waar 

voorde  Maatichappy'by  vteedzaame 
tyden  een  goed  deel  haarer  lywaaten 
te  Padang  veruild. 

§•  55»  Oostwaards  van  de  Tigablas  Manin-' 
Cottas  ligt  het  eertyds  zoo'beroemde cab(V 
Keizerryk  van  Mcnincabo  ,  welks 
Vorst  zich  zulke  hoogdraavende  eer- 

naamen  aanmaatigde  ,  dat  men  'er  van 
walgen  moest',  doch  'tzedert  het  jaar 
1780.  is  dit  Ryk,  door  onenigheid  on- 

derde opvolgers  vanden  toen geftor- 
venen  Keizer  Alpha;  in  driën  gedeeld , 

te  weeten  'Songitrap,  Soeroeasfa  en 
PaggerOejong.  Songitrap  grenst  aan  de 
Tigablas  Cpttasjpzqx  Soeroeasfa,  heeft 

de  eigenlyk  genaamde  plaats  Manincq- 
bo  onder  zyne  verdeelinggekreegeri, 

en 

(10)  Men  rekent  deeze  dertien  Negeryen  op  7750. 

Huisgezinnen, 't  geen  op  £.  Perzoonen  ieder,  38750* xneafchen  uitmaakt. 
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en  wil  zich  daarom  noch  wel  als  Op- 
perheerfcher  van  alle  de  Stranden  ,  ge- 
lyk  de  Keizers  vanManingcabo  bevoo- 
rens  gezegd  worden  geweest  te  zyn , 
aangemerkt  hebben ;  zendende  noch 
dikwils  zyne  gezanten  met  trotze  brie- 

ven naar  Padang ,  daar  zy  dan  met  een 
klein  gefchenk,  te  vrede  gefteld  wor- 

den ,  om  den  Inlander ,  die  in  't  huis 
van  Maningcabo  eene  hooge  priester- 
lyke  Heiligheid  erkend ,  (n)  te  ver- 
genoegen. 

Bongus.  §.  5Ö.  Twee  mylenten  zuiden  van 
Padang  komt  men  aan  de  baai  Bongus 9 
welker  bewooners  zich  met  den  land- 

bouw en  vischvangst  geneeren ,  bren- 
gende hunne  waaren  naar  Padang. 

Hunne  Regenten  zyn  eenige  Pongoe- 
loeSy  die  bevoorens  van  de  Padangfche 

Hoofden  af  hingen ,  doch  't  zedert  het 
jaar  1705.  onder  de  Maatfchappyge-. 
fteld  zyn. 

Troes-  §•  57-  Troesfang ,  de  naast  daar  op 
ranj.        volgende  plaats ,   is  eene  ftreek  van tien 

(11)  De  Rivier  van  Andragiry  heeft  zyn  oorfpronk 
in  het  Manincabofcbe  en  loops  oostwaarps  langs  deze 
Rivier  komen  veele  volkeren  van  de  oostkmt  door 

het  Manincabofche  om  op  Padang  te  handelen. 
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tien  Negeryen ,  die  door  een  Konings- 
ken  met  eenige  Pongoeloes  beftierd 

worden.  Dit  Land  is  in 't  jaar  1682. 
door  opdragt  aan  de-  Maatfchappy  ei- 

gen geworden ,  en  wy  wierpen  'er 
toen  ook  een  Pagger  op  ,  welke  ech- 

ter om  't  weinig  nut  ,  twaalf  jaaren daarnaverlaatenwerdt.DeTractaaten 

met  Troesfang  zyn  in  1715.  vernieuwd 
zo  wel  als  met  Bajang  da*  vyftien  Dor- 

pen heeft. 

§.  58.  Lompo,  een  LandfchapjeLompo. 

in  't  gebergte ,  en  meest  door  Land- 
bouwers bewoond,  wotdt  door  vier 

eigen  Pongoeloes ,  onder  het  Neder- 
landfche  oppergezag  beftierd,  hoewel 

die'  van  Bajang  en  Sillida  beiden  'er 
eisch  op  gemaakt  hebben. 

Poelut-Poelut,  rondfom  in  't  geberg- 
te gelegen.,  heeft  mede  zyn  eigen  Rad- 

ja,  vierPongoeloesen  drie  mindere  Re- 
genten. 

~. §.59.  Sillida,  vier  mylen  van  Ba-Siiiida* 
jang ,  heeft  een  Panglima  en  agt  Pon- 

goeloes 9  en  is  't  zedert  1667.  een  e*~ 
gendom  van  de  Maatfchappy;  wor- 

dende 
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dende  toen  de  Landftreek  van  de  ri- 

vier van  Lompo  ten  noorden, tot  Py~ 
nan  om  de  zuid  ,  benevens  het  Eiland 
Chinko  ,  aan  haar  afgedaan  ,  welke  af- 
ftandinAo.  1681.  enonlangs>in  1755. 
vernieuwd  is.  De  kleine  fterkte ,  die 

'er  in  1674.  gelegd  werdt,  is  in 't  jaar 
1703.  weder  Verlaaten.  Twee  mylen* 
benoorden  Sillida  ligt  de  beruchte 
Tambang.oi  Goudmyn ,  welker  bear- 
beiding  aan  de  Maatfchapye  zoo  duur 
is  te  Haan  gekomen. 

De  Pynau;  een  baai  tegen  overliet 

EilandCA/7//tö,ïs  in  1 68 1 .  t'zaamen  met 
dit  Eiland  door  den  Hoofd  Regent  aan 
ons  opgedragen,  en  wordt  door  vier 
Regenten,  welkers  Hoofd  den  eer- 

naam van  Radja  Karbouw  voert,  be- 
ftiercL 

Poelo-  §.  t5o.  Poelochw-cv,  vlak  over  de  Py- 
chinco.  nan  5  en  pas  een  vierde  myl  van  de 

wal  gelegen,  is  een  door  de  Natuur 
verfterkt  Eilandje;  rondom  klippig; 
het  heeft  aan  de  oost-zyde  een  goede 

Reede,  en  in  't  midden  een  rotzig 
Bergje,  waar  boven  eene  beknopte 
fterkte,-  en  beneden  eene  gepallifa- 
d^erde  Logie  ligt. 

Hier 



Eiland  Sumatra.  65 

Hier  is  de  gemeene  Koopplaats  van  m 

't  zuider  gedeelte  der  westkust,  wor- 
dende voornaamlyk  bezogt  door  de 

handelaars  van  Songi  Pagoe. 

§.  61.  Drie  mylen  bezuiden  de  i^-Snpoeio 

van  beginnen  de  Sapocloe-bod  band-^^™' 
Jiars^oi zoogenaamde  tien  handelplaat- 
zen?  die  in  1 680.  by  de  opdragt  door  de 
gezamentlyke  Regenten  van  de  Lan- 

den van  Sablatkattaoeti  tot  Ajerbangis 
ons  eigen  zyn geworden;  en  genaamd 
BatangKapas^  Tello,  Taraka^  &iranti9 
Priamanpara^  Kambang  Sakitan^  Pa* 
langit,  SongieToemoe  en  Pongasfan. 

De  Regenten  van  deeze  tien  han- 
delplaatzen  worden  alleen  door  den 
Commandeur  en  Raad  tePadang.ver- 
kooren  uit  zekere  vier  gellachten  van 

§.  61.  Songipagve ,  eene  bergachti-  Songipa- 
ge  Landftreek,  die  zich  achter  of  be-goe' 
oosten  de  tien  handelplaatzen  5     en 
Ajerhadja  uitftrekt  ,  en  zeer  goudryk    .- 
is. 

De  Inwooners  dryven  hunnen  han- 
del op  Poel  o  Chinco  of  te  Ajerhadja  > 

en  worden  door  een  Groot  Vorst  en 
IIL  Deel  E  vier 
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vier  mindere  Vorsten  geregeerd.  Om 
hunnen  invloed  op  den  handel ,  en  ter 

oorzaak  e  men  de  Regenten  van  de  SV:- 
poelo-bod  bandhars  als  gezegt  is,  uit 
Songi  Pagoneefche  Ge/lachten  kiest  , 

worden  zy  altyd  met  eenige  beleeft- 
heidaangezogt.  Aan  het  gebergte  vari 
Songi  Pagoe  greint  dat  van  Korinti , 
welker  bewooners  mede  hunwerk  maa- 

kenvanhet  goudgraaven,  en  daar  me- 
de hungeryf  te  Ajerhadja  zoeken. 

Ajcrhadja.  §.63.  Ajerfiadja  anderhalf  uur  van 
Pongasfan  ̂   waseertyds  een  gedeelte 
van  het  rykvanlndrapoura,doch  maakt 

'tzederd  1681.  een  afzonderlyk  re- 
gentfehap  uit ,  't  welk  door  een  Radja 
enagt  Pongoelocsbeftierd wordt.  Wy 

plaatiten  'er ,  in  Ao.  1 685,  eenige  Sol- 
daaten,  'tzedertis 'erin  171 1.  een  Re- 
fident  gelegd,  die  'er  tot  heden  toe 
zyn  verblyf  houdt;  drie  mylen  van 

'    Ajerhadja  komt  men  aanderieviervan 

Indrapou-      Indrapoura ,  eertyds  een  der  be- 
ra-  roemdfte  ryken  van  de  westkust,  dat 

zich  tot  aan  Kattaoen  zuidwaards  uit- 

ftrekt ,  en  ecne  menigte  Peper  uitle- 
verde :  doch'tzedert denindrang  der 

En- 
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Engelfchen  hebben  zich  de  zuïdelyke 
plaatfen  daar  van  afgefcheurd,  en  hier 
door,  en  door  geduurige  Oorlogen  is 
de  peper-planting  verachterd,  het  land 
van  inwooners  ontbloot,  en  de  over* 
geblevene  in  eenen  armoedigen  ftaat 
gebragt*  De  berg  volkeren  worden 
jiier  Corentes.gemzmd ;  zy  worden  ge- 

regeerd door  eenen  Sulthan  en  twintig 

Mantris ,  die  zich  in  1755.  op  't 
krachtigfte  aan  ons  verbonden  heb- 

ben, hoewel  zy  reeds  eene  Eeuw  ge* 
leeden  met  ons  in  't  verbond  getree- 
den  zyn,  en  in 't  jaar  1680.  hun  gan- 
fche  land  dat  noch  onder  de  Refiden- 
tie  van  4j-erfiadja{ka&t9  aan  de  Maat* 
fchappye  opdroegen. 

VI 

Bezittingen  der  Engelfchen.    j 

§.  64.  Majutta  tien  mylen  van  /fc-Majut», 
drapoura ,  wordt  door  agtien  Mantris 

beftierd,  die  zich  in  't  geheel  niet  meer 
aan  den  Sulthan  van  Indrapoura  be* 
kreunen. 

l%  %  De  . 
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De  Engelfchen  hebben  hier  gcene 
Logie ,  doch  de  Inlanders  brengen 
hunne  waaren  by  hen  te  koop. 

Mokka!'  §•  ÖS-  Op  Mokko-Mokko  i  twee  en een  halve  myl  zuidelyker  gelegen , 
wierpen  zyin  1717.  eene  vastigheid 
op  ,  en  daar  door  trokken  zy  naar  zich , 
de  peper  van  de  Lima  Kottas ,  zynde 
vyf  Negeryen,  die  Landwaards  in  van 
Majutta  gelegen  zyn ,  en  van  alle  daar 
omtrent  liggende  ftreeken ,  alwaar  zy 
ook  een  voordeeligen handel  met  Ly- 
waaten  dryven,. 

Nwcryen.  §'66'  dfcrr.ifikiU  Bant al ',  Trawan, "  Ratta ,  Ipoe ,  Sablat ,  Kattaoen  en  Oe- rei  zyn  plaatzen  ,  die  oudstydsmede 

tot  het  ryk  van  Indrapoura,  en  dus  on- 
der het  gebied  der  Maatfchappye  be- 

hoorden :  doch  de  Engelfchen  hebben 
de  ryke  Peper -Oogsten  weeten  tot 
zich  te  trekken,  en  zelfs  fterktens  te 
Ipoe ,  Kattaoen  en  Laja  opgericht. 

fcodo'  *^er  °P  vo^gt  Bancahoelo  ,  hunne hoofdplaats,  en  zuidwaards  ligt  in  dit 
Süiebar.  diftrict  de  hooge  berg  van  Sillebar* 

Ook  hebben  zy  de  posten  vmSal/oe- 

ma 
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ma  of  Sacati  dat  vyf dagen  reizens  van 
Bancahoeloe ,  en  even  zo  verre  van 
Manna  en  Croë  ligt ,  welk  laatfte  de  Croe. 
fèheiding  is  by  de  Lampongs. 

§.■67.  De  Heer  Edward  Coles  laatst  Engel- 

Gouverneur  vanBencole ,  in  drie  ffler^"^, 
moriën  aan  zyneprincipaalendenStaatio  vroeg 

van  Bancahoelo  befchryvende ,  zal  ik8ezeten* 
denzelveji  jn  de  meeste  zaaken  vol- 

gen, en  alleen  hier  aanmerken,  dat 
deEngelfchenin  het  jaar  1685.  reeds 
op  Bancahoelo  zyn  gezeten  geweest: 
vervolgens  in   1719.  door  den  Inlan- 

der verjaagd.  (12)  door  de  Franfchen 
in  Bancahoelo  in   1760.  ingenomen, 

echter  hebben  zy  zich  't  sedertdien 
tyd  zoo  verre  weder  herfteld,  datzy 
behalven  de  zo  evengenoemde  kost- 
baare   Peper  plaatzen,  van  Tapaoely 
ichoone  Kaïnpher  en  van  Natter  of 

Nattal  fraai  goud  krygen ,  't  geen  een 
Schip  van  de  Oost- Indifchc  Compag- 

nie, het    Store   Schip  genaamd,  dat 
Batavia  gemeenlyk  aandoet,  en  één  & 
twee  Scheepen  van  Bengale  en  Ma- 
dr'as  komen  afhaalen. 

E  3         >       §•  68. 
—  •  -  ,  I     .1       I       ■■  I         .  ,.  .  ■!■      .1  ■  lig     .  ■»  I  ■ 

.(13)  Zie  Tegen  w.  Staat  2.  d.  £.  210. 

sN- 
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JJgj  §.  68.  Het  Fort  is  Marlbourg  ge* naamd ,  en  wordt  door  den  Heer  C  o- 
les  geheel  onweerbaar  befchrecven, 
en  de  lasten  van  het  zelve  zoo  zwaar 

gefield  ,  dat  zy  de  winsten  ruim  op- 
weegen  \  als  hebbende 

In  1775.  bedraagen  voor 
1 000.  Slaaven,  -  -  Sp:  Rean.  4465. 
Hospitaal.   - '  -   -   -  « —     55°5- 
Reparatien.   —  28816; 
Onkosten  van  Koop- 
manfehappen.  -  -  —  27274. 

NattalenTapanoely. —  23684. 

Lasten  Sp:  Rean.  89744. 

In  1775.  Winsten  berekent 

op  de  Peper:  Sp:  Rean.  5852, 
\ —  Tollen.  -  -  - —  3736. 
b~-  Nattal  en  Ta- 

panoely.   2520. 1210S. 

Rat. 

Dus  de  Lasten  meer  Sp:Rean.  77636. 

Eiland  §.  <%>.  Het  Eiland  Rat ,  in  de  Baai 

gelegen,  zoude  eene  goede  Anker- 

plaats zyn,  indien  men  'er  een  hoofd 
maakte ,  doch  dat  is  tot  heden  ver* 
waarloosd. 

5.70, 
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§.  70.  Tot  heden  heeft  meneer  § een  Geen  jus. 
justitieel  Collegie  opgericht  , ■■■•waar1gti^,Co1' over  ook  veelc  klagten  zyn. 

§•  71.  Het  Geld,  dat  'er  gangbaar  Munt, 
is,  beftaatmeest  in  kleine  filveren  ftuk- 
jes  op  Cormandel  gemunt,  van  een 
Dubbeltje  toteenïlopy,  fpotgewyze 

Rigo  Rigo  9  't  geen  Koraaïen  betekerid 
genaamd ,  doch  de  laatile  zyn  'er  zeld- 

zaam. Zy  betaalen  elkander  met  Pa- 
pieren-geld, dat  omtrent  twaalf  per- 

cento  verliest. 
-    — 

§.  72.  De  Heer  Co  les  beklaagt  Kiagten 
zich  zeerover  de  Hechte  behandeling^^ 
der  Reüdenten,  voorntimentlyk  vantea. 
Croè\  die  den  Inlander  de  Engelfchen 
doet  fc huwen ,  paaiende  daar  het  vol- 

gende van  aan;  opCroë  betaaldt  de  En- 
gelfche  Compagnie  10.  Rds.  vooreen 
Bhar  Peper,  en  heeft  omtrent  5000, 
Rds.  onkosten  van  de  Refidentie. 

Doch  de  Refident  betaaldt  den  Ii> 
lander  meest  in  goed  en  berekent 

32.  fc  Zout  Een  Sps.  Reaal. 
EenKranjangTobak  15.  dito. 
Een  jav&as  Kleedje.  2.  dito.  c     j 

E  4  En 
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En  door  de  behandeling  is  de  Peper- 
leveranti-e  van  320.  Ton  van  2000.  tb 
ofö^-o'ooo,  op  100.  Ton  of  2'oü'ooo 
tb  gekomen. 

Daar  en  tegen  zegt  hy,  betaalen  de 
Nederlanders  15.  Spaanle  Reaalcn 
voor  de  Bhdr  Peper  aan  den  Koning 
van  Bantam. 

De  Planter  krygt  agt  Spaanfe  Re- 
aalen de  Bhdr;  doch  hy  koopt 

320  tb  Zout  voor  een  Sps.  Reaal. 
Een  Cranjang  Tobak  5.  dito. 
Een  Kleedje  -    -     -5.     »- 

Inwoo-  §#  yo#  HetLandin  deeze  bezittin- 
genis niet  zeer  vruchtbaar,  en  de  Kust 

klippig  ,  de  Bergvolkeren ,  die  hetbe- 
woonen  BalyBoegies  of  overberg  Vol- 

keren genaamd, zyn  fterk  en  onvernuf- 
tig ,  houdende  zich  meest  op  met  Pe- 

per-planten, terwyl  de  Kust  meest 
door  Maleiers  wordt  bewoond. 

Pepert  §•  74-  Wanneer  zy  een  Peper-tuin 
tuinen,  aanleggen,  kappen  zy  een  Bosch  om, 

planten  'er  Ryst  en  tusfehen  dezel- 
ve fteekenzyftekken  vandenDoorn- 

YïOomBataug  dado^d^r  de  Peper  langs 
oploopt  15  &  iói  voeten  hoog. Do 
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De  afzetzels  der  Peper -ranken 
bloeien  binnen  de  twee  jaaren  en 
draagen  tot  twintig  jaar,  men  rekent 
die  dragt  zeer  ongelyk. 

1000'.  Boomen  geeven  zomtyds 5000.  doch  in  flechte  jaaren  maar  500. 
ponden. 

In  1776.  heeft  het  ganfche  gebied 

1 070/f  on  gegee ven  of  2 1 '40000.  pon- den. 
* 

§.75.  't£edert  eenige  jaaren  zynChme»-; 
'er  veelen    Chineezen,  die  'er;  ookzen' 
Zuiker  Plantagien,  en  Araksbrande^ 
ryen  hebben, 

§.  76.  De  Zuiker  is  flechter  als  de  De  Zuï* 
derde  zoortjavafche;  menkandezel-ker- 
ye  niet  herkooken  en  witter  maaken , 
als  dezelve  een  Maand  in  de  Canasfer 

is ,  wordt  zy  ftroopig  ,  't  geen  groo- 
tendeels moet  toegefchreeven  wor- 

den aan  de  roode  klei ,  daar  die  Zui- 
ker ingeteeldt  is, 

§.  77.  De  Arak  is  flauw,  en  heeft  Arak, 
dien  aangenaamen  fmaak  van  de  Bata- 
viafche  niet,   en  verliest  by  na  de 
fctelft  by  de  proeve* 

E  5  §-  78- 
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Handel,  n  •§.  78.  Met  dcezc  twee  Hechte  waa- 
ren  dryven  zy.  echter  noch  handel, 
itoch  men  zegt  dat  hunne  meeste  wins- 

ten beftaan,  in  ?t  verwisfelen  van  hun 
papieren  Geld,  de  Heer  Coles  re- 

kent het  dus  uit. 

ico.  Spaanfe  Reaalen  is  op  Batavia 

l  Q-  140.  Rds.  of  6720  Huivers  of'248 Ropyen  Jt  27  ftuivers.  En  decze 
te  rug  brengende  naar  Baricahoe- 
lo  doen  tegens  2Ropy  en  deSpaan- 

nv  fche  Reaal  124  Spaanfchc  Reaa- 
len  :  dus-  kan  menm  tweb  Maan- 

den 24.  percento  winnen. 

VIL 

Eilanden. 

Nias.  ..  §.  79.  Op  eenigen  afftand  van  Su~ 
matra  liggen  verfcheidene  Eilanden  , 
onder  dewelken  Nias  de  grootfte  is. 
Het  zelve  is  vruchtbaar  en  volkryk, 
en  ligt  12.  mylen  buiten  de  wal,  by 
Sinkol,  waar  op  meer  dan  vyftig  Nc- 

.  -  geryen  geteld  worden ,  welker  Regen- 
ten geduurig  overhoop  liggende ,  het 

land  zelden  buiten  Oorlog  laaten,  ver- 

koopende hunne  Gevangenen,  of  lie- 

ver 
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ver  geroofde  Landsgenooten  als  Slaa- 
ven  aan  den  Handelaars  die  ten  dien 
einde  dit  Eiland  bevaaren.  In  1669» 
hebben  wyreedsmetde  Hoofden  van 
33.  Negeryen  een  Verbond  gefloten* 

't  welk  in  1693.  ̂ et  alleen  bekrach- 
tigd, maar  ook  door  de  bykomfrig 

van  de  overige  Negeryen  vergroot  is,, 
en  deeze  Tractaaten  zyn  in  1755.  op 
het  plegtigfte  vernieuwd. 

De  Niasfers  zyn  zeer  wit  van  vel  ̂  
t  geen  met  fchubben  bezet  is,  en  zy: 
hebben  lange  Ooren ;  wanneer  dezel- 
ven  als  Slaavenverkogt worden,  wor- 

den de  Ooren  gefneeden ,  en  men  be- 
dient zich  van  bytende  middetenom 

de  ruwheid  van  hun  vel  te  doen  ver- 
liezen, waarom  zy  blank  en  glad  wor-* 

den,  dochaltyd  eene  vieze  reuk  hou* 
den. 

§.  80,  Het  Eiland  Mtf/;/tfö#opdeMamaon. 
hoogte  van  Pasfaman  en 

§.  81.  Het  Eiland  Goed  fortuin  opüoedfor- 
de  hoogte  vzxiPriaman  hebben  niets tulB' 
merkwaardigs, 

$,  83, 
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-Nasfauw.  £.  82.  Tegen  over  den  hoek  van 
Indrapoitra  liggen  de  Nasiaulche. ei- 

landen ,  twee  in  getal ,  welkers  Inwoo- 
ners  Bancahoeloe  met  dappers  en  Sa* 
goc  voorzien. 

Engano.        §•.-  83.  Engano  is  zuidelyker  gele-. 

gen  en  noch  weinig  bekend.  •  In  't ^jaar  1770.  hebben  .de  Engelfchen  van 
Bancoeien  het  zelve  doen  opneemen 
door  een  Barcq,  Chialoup  enPantjal- 
ling,  te   zaamen  behoorlyk  gemon- 

teerd, en  bemand  met  Circa  80.  kop- 
pen, werpende  het  Anker  omtrend 

een  halve  myl  van  het  Eiland  tusfehen 
den  vasten  wal  van  Sumatra  en  het  Ei- 

land, op  een  fynen  zandgrond,  ver- 
mengt met  graauwe  aarde  ,  aldaar  zyn- 

de  aangekomen  vonden  zy  den  Inlan- 
der onhandelbaar,  en  wierden  teiFens, 

by  de  eerste  voet  aan  Land  zetting 
verjaagt,  door  circa  200.  koppen,  die 
een  onverftaanbaare  Taal  fpraaken  en 
gewapend  waren  met  Toembaks  van 
hout,  met  een  punt  van  doornen  van 

-vis  :  zy  zyn  middelmatig  van  postuur , 
hebbende  lange  hairen  die  zy  rondsom 
een  weinig  affnyden  en  in  den  midden 
laaten  groeien,  en  in  elkander  draaien ; 

zy 

^v 
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zy  beroofden  die:  geenen ,  welken  zy 
konden  achterhaalenvan  alles,  fcheur-» 
den  de  Kleederen  aan  Hukken  ,  die. 
zy  onder  eikanderen  verdeelden,  heb-r 
bende  by  die  gelegenheid  de  Capitain. 
van  de  Barcq  zynZyd-geweer  verloo-, 
ren.  Na  drie  dagen  vertoefd  te  heb- 

ben ,  vonden  zy  zich  genoodzaakt  te 

vertrekken ,  zoo  om  dat  'er  geen  drink- 
water was  te. bekomen,  als  om  dat 

men  het  onmogelyk  vondt,  met  de- 
Inwooners  iets  uit  te  richten,  terwyl 
daar  by  kwamhet  gevaar ,  dat  men  liep 

door  de  N:  W:  winden,  die  fterk*4 
waaiden  op  't  midden  van  't  Eiland.» 
daar  zy  geankerd  lagen.  (1$) 

Dien  derden  dag  vertrekkende, von- 

den zy'. 6  Man  op  een  der  reeven ,  be- 
zig zynde  met  visfen,  endiezymee-- 

de  namen,  waar  van  twee  des  nachts 
wegliepen,  en  de  overige  vier,  be- 
ftaande  in  2  Maïis  en  2  Vrouwen, 
ftïerven,  kort  na  hunne  komste  tot 

Ban- 
( 13 )  In  de  algemeene  Nederlandfche  LetferoefTe- 

ningen  eerste  deel  Mengelwerk pag  267  en  363.  vindt 
men  eene  Befchryving  van  Sumatra  en  £ng*no ,  daar 

gezegt  wordt  dat  'er  aan  de  Zuid-Oost-kant  een  goe- 
de Haven  is.  Men  hoopt  binnen  kort  die  met  meer 

zekerheid  te  kunnen  zegden. 



7$  Befchryving  van  het 

Bancahoelo ,  dewyl  zy  zich  niet  kon- 
den gewennen  aa»Ryst,en  ander  voed- 

zel,  dan  een  zeker  kroost  op  de  klip* 

pen  groeiende ,  en  't  welk  tot  hunne 
dagelykfche  onderhoud  nevens  den  al- 

daar gevangen  wordenden  visch  dient. 

De  dragt  yan  de  Vrouwen  beflaat 
in  een  zoort  van  Zeegewas,  om  haar 
fchaamelheid  geflagen,  en  de  Man- 
ndi  gaan  geheel  naakt. 

De  Vrucht-geevende  Boomen,  als 

Clappers,  Piefang  &c.  zyn  'er  niet 
ontdekt ,  en  al  wat  het  Land  voor  't 
oog  ten  voorfchyn  bragt ,  beftont  ia 
bosfchagies  van  wilde  boomen. 

ffrafca.         §.  84.  Als  men  langs  den  vlakken 

siïiïczee.  höek  •  ftmt  Zunda  inkomt  ,  vindt men,  onder  de  wal  van  Lampong, 
noch  twee  hooge  Eilanden  Krakatouw 
en  Slebezee,  waar  onder  de  Scheepen 

op  50.  h  60.  vaêmen  wel  eens  ten  an- 
ker komen ,  zynde  echter  alleen  zand- 

bergen onvruchtbaar  en  onbewoond. 

vul 
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VIII. 

De  Lampongs. .    _ 

§.  85.  Oostwaards  van  de  bezittin- 
gen der  Engelfchen  komen  de  Lam- 

pongs,  in  eigendom  toebehoorende 
aan  de  Nederlandfche  Oostindifche 

Compagnie;  doch  den  1.  September 

1777.  in  leen  gegeeven  aan  den  tegen-* woordigen  Koning  van  Bantam ,  Siri 
Sulthan  Aloel  Mafacheer  MahomeP- 
Alie  Oejïen. 

§.  86.  Het  Land  is  voornaamlyk' 
bewoond  langs  de  volgende  Rivieren  , . 
die  zich  zelve  in  deeze  orde  van  't 
Westen  naar  't  Oosten  volgen : 

Lanipong  Samanca. 
dito.       Calanda. 
*  .    '"«      Silleboe. 

52^      Poeti. 
- — -      Poegong.     en 

Toelang  bauang. 

^.87.  Het  westelyttfte,LampohgSa-i'*m?ons 

fn&ncd  genaamd,  is  van  de  Engelfche  Saaunca' 
bezittingen  afgeicheiden ,  daar  de  Ri- 

i  *  vier 
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vier  Moeara  Seleman^  de  Nederland- 

fche  Compagnie  heeft  'er  in  1762.  een 
Fortje gelegd  aan  de  Rivier Borne , 't 
geen  den  naam  draagt  van  de  jonge 
Petrus  Albertus. 

Lampong  <j,  88.  Aan  de  Rivier  vau  Lampong 
Bauangf  Toelong  bauang  heeft  de  Compagnie 

mede  eenFort, 't  geen  in  1737.  isge- 
bouwd,de  naam  vw&Valken-Oog  draagt, 
en  36.  uuren  opwaards  de  Rivier  gele- 

gen is ,  in  de  Negery  Mangala,  daar  de 
Regent  van  wegens  Bantam  zyn  ver- 
blyf  houdt;  voornamentlyk  aangelegd, 
om  de  grens-fcheiding  tusfehen  Ban- 

tam en  Palembang  die  door  de  Rivier 
Mafoefi  gemaakt  wordt,  te  bepaalen. 

Gepeld-^  g#  89.  Alledeeze  Landen  zynlaag 
Land!*11  *  en  nioerasfig  aan'tZeeftrand,  de  mees- 

te Negeryen,  liggen  op  Bergen,  om 
dat  het  water  in  January  en  Februnry 
zomtyds  wel  twintig  voeten  in  een  Et- 

maal ryst ,  en  't  geheele  Land  over- 
ftroomt  voornamentlyk  langs  de  zwaa- 
re  rievieren  van  Toelang-Bauang  ( 1 4) 
JVajompo  en  Comoryn.  Het 

(14)  Valenten  fpreekt  van  een  Stad  Dampin  in  de 

bogt  van'  Ltmpong  gelegen,  doch  't  is  een  kleine J^egery  die  niet  als  in  droogen  tyd  bewoond  WQrdc 
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Het  binnenland  is  met  zwaar  Ge- 
bergte en  Bosfchen  bedekt,  die  met 

Eliphanten ,  Renocers  en  ander  wild 
gedierte  vervuld  zyn. 

§.90.  Ieder  Negery  of  Dorp  heeft  OeVa- 

een  Eere-poort,  daar  niemand  dan  dewin- 
oudften  door  mogen  gaan,  QLawang 
Coere  genaamd)  nevens  een  Balie ,  of 
Vergader-Zaal,  die ^00  als  de  meeste 
Huizen ,  op  paaien  van  yzerhout  , 
agt  voeten  hoog  gebouwd  is  ;  voor 
ieder  Negery  ligt  een  vlot  van  zwaare 
balken,  daar  ieder  een  gaat  wasfehen, 

§.91.  Hunne  Vaartuigen  zyn  ge-Vaanai. 
bouwd  van   zwaare  uitgeholde  boo-6en- 
men  uit  één  ftuk ,  en  worden  Canoos 

genaamd,  men  heeft  'er  gezien,  die tot  Dertien  Duizend  Ponden  konden 
laaden. 

§.  92.    De  grootfte    handel  is  in  Handel, 
zout ,  by  de  Coyang  van  4000  tb ,  Ly- 
waaten ,  en  Neurenburger  waaren. 

Doch  de  Goederen,  die  hier  vallen 
zyn  kostbaarder,  een  weinig  Goud, 
Starfteenen  of  Maas-ourong ,  zynde 

///.  Deel.  F  een 
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eenzoort  vanTinfteen,  die  gefleepcn 
wordt  5  Bindrottings ,  Handrottings  ? 
Capas  of  Boomwol  en  worden  door 
particulieren  vervoerd. 

ptpcr.  §.  93.  Al  de  Peper  wordt  aan  den 
Koning  van  Bantam  geleverd ,  die  voor 
de  Bhaar  van  375.  Ponden,  op  Manga* 
la ,  betaald  zeven  Spaanfche-mattcn  , 
doch  aan  de  gccnen  die  dezelve  op  Ban- 

tam brengen,  negen  Spaanfche-Reaa- 
len,wordende  dePeper  op  Bantam  alle 
weder  aan  de  Compagnie  geleverd ,  en 
van  daar  naar  Batavia  vervoerd ,  ter 
verzending  naar  Nederland  en  China. 

IX. 

Het  Ryk  van  Palembang. 

Grenzen.  §.  94-  Het  Ryk  van  Palembang 
grenst  ten  Noorden  en  ten  Westen 
aan  de  Ryken  van  Andragiri  en  Ma- 
nincabo^  en  ten  Zuiden  aan  het  Ztfi»- 

ponfche,  men  kan  van  deszelfs  weste- 
lyke  grenzen  in  één  dag  op  Bancahoe- loe  komen. 

Het 
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Het  wordt  door  een  menigte  Rivie- 
ren befproeit, waarvan  de  voornaam- 

fte  zyn  de  Mousfy  die  vöorby  Com- 
pagnies Logie  ftroomt,  deögang ,  de 

Bangoeasfung ,  en  de  Comoren. 
. 

Tot  dit  Ryk  behooren  ook  de  Ei^Banca  et\ 
landen  Batica  en  Bitton.  \    [Blil0lu 

Deeze  Eilanden  hebben  bevoorens 
haar  eigen  Koning  gehad  ,  die  in  i6t58, 
op  zyn  verzoek  onder  Compagnies 
befcherming  is  aangenomen,  eetiige 

jaaren  daarrïa'  zyn  dezelve  aan  het  PaL lembangfehe  Ryk  gekomen  ,  door  het 
huwelyk  van  den  Sulthan  met  de  We- 

duwe van  den  Koning  dier  Eilanden, 

;  Banca  door  deStraat  van  dien  naam, 
vanSumatraafrefcheiden  ,fchynt  wel 
een  Berg  van  Thin-zand,  en  daar  door 
de  waare  Rykdom  der  Palembangers 

te  zyii,  die 'er  ruim  25000.  Chineezen, 
"jaar  in  jaar  uit ,  aan  het  graaven  heb- 

ben ;  de  voornaame  Thin-Mynen  zyn 
jn  de  baaien  van 

^Tanjong  Oelar. 

Clafrat, 
F  2  Blifh 

.O 
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Blinjo.     en 
Tamblang.    en 

1 25.  ponden  Zand-Ertz  geeft  gemeen- 
lyk  70.  ponden  Thin  in  Schuitjes. 

Men  Wil  dat 'er  op  Songi  Poe  f  teen 
Diamant- myn  is,  en  verfcheide  Goud- 

en Zilver-mynen  ,  die  het  verboden 
is  aanteroeren. 

Bitton  ligt  beoosten  Banca,  is  flecht 
bewoont  enftrekt  meest  tot  een  ver- 
blyfvan  misnoegde  Vorstjes,  die  zich 

op  Zeeroof  toeleggen ;  echter  is  'er 
ook  een  Thin-berg  gelyk  te  Banca, 
doch  daar  niets  noemenswaardigs  ge* 
graaven  wordt,  door  gebrek  aan  In- 
wooners. 

Het  Ryk       §.  95.   Het  beneedenfte  gedeelte 
feabnk  van  ̂ et  ̂ ^  van  Palembang  beftaat,  uit 

laage  landen ,  meest  met  moerasfen  en 
zwaare  bosfehen  en,  buiten  eenige 

weinige  diftricten,  ten  eenemaal  onbe- 
kwaam ter  voorzetting  van  eenige 

Cultuur,  en  men  gelooft  ook  'in  het 
algemeen, dat  hetinvoorige  Eeuwen 
de  Zee-ftrand  geweest  en  alles  aan- 
gefpoelt  land  is ;  Want  niet  alleen  de 

tegen* / 
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tegenwoordige  Zee-ftrand  noch  dage- 
lyks  meer  en  meer  aanwint ,  maar  zelfs 
hierboven,  wanneer  men  diep  graaft, 
vindt  men  dikwils  Schelpen  en  andere 
Zeegewasfchsn  en  ook  (tukken  van 
vaartuigen  en  pramyen, 

§.  96.  De  gefteldheid  der  Boven- Boven- 

landen die  vol  bergen  eu  zwaare  bos-  ̂   cn* fchen  zyn  ,  is  ten  eenemaal  onbekent , 
wyl  de  ongemeene  wantrouwende  aart 
der  Palembangers  (die al  jalourszyn, 
als  men  een  quart-myl  boven  de  Logie 
komt)  niet  toelaat  daar  van  eenige 

Elucidatie  te  bekomen,  en  zoo  ze'er 
al  eenige  verhaalen  van  doen,  zoo 
zyn  die  met  zoo  veel  fabelen  en  tegen- 

flrydigheden  opgevult  9  dat  men  'er 
zelfs  geen  gisfing  byna  van  kanmaa- 
ken;  doch  uit  de  producten,  die  van 
daar  afgevoert  worden ,  meest  beitaan- 
de  uit  de  Peper,Vruchten,  Groentens, 
zwaare  Hout-werken ,  Handrottings , 
Drakenbloed,  Benzuin ,  Cgpipher  en 
Wax,  moet  men  opmaken,  dat  de- 

ze (  uitgenomen  de  Prpvintie  Blida^ 
daar  byna  lover  noch  gras  groeit,  eii 
derhalven  tot  een  balling  plaats  ver- 

strekt) noch  al  vruchtbaar  zyn ,  en  het 

F  3  -W 

s 
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te  bejammeren,  is ,  dat  dczei  ixler 
geen. betere  en  beschaafder  Regerings- 

vorm daan,  ten  einde  de  voordcelen, 
die  de  Natuur  aanbied ,  te  kunncu  ge- 
nieten. 

Vcrdec-  §.  97.  Dcezc  Bovenlanden  zyn  in 
lin3- ..  verfcheidenc  Provintlen  verdeelt ,  de- 

welke, na  evenredigheid  van  haarc 

groope  of  aanzien,  door- de  Palcm- 
ba::;:;ichc  Prinsfen  en  andere  Hofe- 
grooten,  als  Gouverneurs  of  onder 
eenandere  Titul  geregeert  worden; 

doch  dceze  gaan  'er  zelve  zeer  zelden 
of  nooit  na#r  toe,  en  laaten  de  haar 
toevertrouwde  Landen   weder   door 

_^      » , mindere  Hoofden  reeeeren.  dewelke 
-  e?  -1 

tehquden  zyn  aan  haar  rgkenfehap  te 
m  oen,  tcnvyï  die  Gouverneurs  te  vree- 

zen zyn,  als  zy  'er  haar  onderhoud  en de  vereis-chte  dienden  maar  van  heb- - 

ben  „  en  zich  doorgaans  weinig  verders 

*cr  laaten  aangelegen  leggen,  hoedanig 
zoo  een  door  haar  aangedeld  Hoofd , 
met  den  Onderdaan  handelt,  en  of  hy 

zyn  'plicht  volbrengt ,  het  welk  mee- de  een  voornaam  gedeelte  uitmaakt, 
van  het  verval  der  Bovenlanden  en 

voornamentlyk  der  Peper  Culture,  ter- 
wyl 
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wyl  'er  zich  in  gem.  bovenlanden  noch 
een  meenigte-  Pangerangs  bevinden, 
afkomelingen  van  de  oude  bezitters 
van  die  landen  ,  dewelke  quafi  een 
klein  diftriét  ter  beftiering  onder  hoo7 

ger  gezag  van  de  een  of  andere  Hofs- 
groote,  toevertrouwt  worden ;  doch 
dewelke  onder  zeer  veel  verdrukking 
en  armoede  leeven,  en  als  ze  aan  het  . 
Hof  moeten  verfchynen ,  met  zoo  wei- 

nig diftinctie  behandelt  worden ,  dat 

zéby  de  minfte'Hofsgrooten  niet  mo- 
gen zitten,  ja  zelfs  niet  eens  een  Piek 

en  Zonnefchemi  mogen  gebruiken, 
het  welke  anders  aan  de  minfle  Inge- 
by  toegeftaan  wordt: 

§.  98.  De -Ingezetenen  vanhet  Pa- ingezetc- 

lembangfche  Ryk  zyn  denklyk  af  kom-nen' 
ftig  van  de  Malacfche  Kust  én  het  vas- 

te land,  en  het  zélve  moet  al  vroeg 
zeer  volkryk  geweest  zyn,  indien  men 

mag  geloven't  geen  by  Valentyn<J  i  5) 
aangetekend  is ,  dat  de>  Maleiers  vaU 
de-Rivier  Malajo  haaren  naam  zoude 
ontleenen,  en  aan  de  boorden  van 
die  Rivier  by  den  berg  Mahamero  zou- 

F  4  de 
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(15)  5,  Deel,  1,  Stuk,  onder  Malacca. 
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de  gewoont  hebben ,  en  van  daar  in 
1260.  of  iets  vroeger  na  deoverwal, 
tans  de  Maleidfche  of  Malacfche  Kust 
overgeftoken  zyn. 

Vorsten  §.  99.  De  tegenwoordige  bezitters 
afkomst.  Vnn  het  zelve ,  onder  dien  naam ,  zyn 

van  het  Eiland  Java  af  koinftig ,  doch 
hoedanig  zy  zich  hier  gevestigt  heb- 

ben en  gekomen  zyn,  ismen  het  niet 
eens.  Zommige  verhaalen,dat  eenen 
Br  o  JVijojo^  Sulthan  van  Majapait , 
door  het  Zwaerd  des  oorlogs  het  Pa- 
lembangiche  Ryk  overwonnen  en  ver- 

volgens een  van  zyne  Zoonen ,  Aria 

'Damar  geheeten ,  tot  Koning  'er  over zoude  aangeftelt  hebben ,  waar  van  de 
tegenwoordige  Palembangfche  Vors- 

ten zoude  afkomflig  zyn,  en  welke 
afkomst  de  tegenwoordigeKoning  ook 
fehynt  aanteneemen. 

Dit  is  zeker  dat  Palembang  in  1596. 
noch  onder  Bantam  forteerde  ,  en  dat; 
de  tegenwoordige  Koninglyke  Familie 
door  de  Compagnie  op  denThroon  is 
gefield ,  uit  welke  reden  de  Palem- 
bangers  by  een  exclufief  Contract  in 
f777'  gerenoveerd,  zich  verbonden 

heb* 
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hebben  geene  andere  Natiën  in  het 

Ryk  te  accepteeren,  alle  haare  Pro- 
ductenaan de  Compagnie  te  leveren 

en  jaarlyks  een  Gezantfchap  naar  Bata- 
via te  zenden. 

§.  100.  De  tegenwoordige  SulthanTegen- 
is  Rato  Achmat  Baharoedien ,  zyndey^j** 
een  Zoon  vau  den  in  1728.  verftorve- 
nen  Keizer ,  dezelve  heeft  een  Oom 
Pangerang  de  Patty,  en  een  Broeder 
Pangerang  Soerie,en  een  Zoon  Pan- 

gerang Rato ,  van  tien  jaaren  oud. * 

§.  101.  Door  de  Staatkunde  diede&att. 

Palembangers  van  den  beginne  af  ge-kUDdc* bruikt  hebben ,  en  noch  gebruiken , 
van  haar  land  open  te  zetten  voor  alle 
Natiën  die 'er  zich  met  ter  woon  wil- 

len nederzetten  ,  zoo  is  het  Ryk  , 
of  voornamentlyk  de  beneden  landen , 
ook  bewoond  doorverfcheidene  zoor- 

ten van  Volkeren ;  men  vindt  'er  uit 
China,  Cochim  China,  C ambo  dia,  Siam> 
Patanie  en  andere  van  de  Maleidfche 
Kust,  Javaanen,  Mandhar eezen  en  an- 

dere OosterfcheVolkeren.  Zoo  meede 
die  op  andere  plaatzen  van  de  binnen 
en  Noord-Kust  van  dit  Eiland  Suma- 

F  5  tra 
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tra  tf  huis  gehooren;  Doch  de  boven- 

landen zyn  si'eesf  door  de  eigen  Na- tionaalen  bewoont  y  en  Banca,  buiten 
d-e  oude  Ingezetenen  ,  meest  door 
Chineezen. 

Geestcijr.  $.  102.  Doch  onder  de  hier  woo- 
nende  .Vreemdelingen  vindt  men  geen 
meerder,als.deArabifchegeestelyken, 
(die  pesten,  voor  dit  Jand,  welks 
aardsch  Paradys  het  is)  die.  bedriegers 
hebben  zich  een  groot  ontzag  en  eer- 

bied onder  de  Palembangers .  weetert 
te  verwekken,  en  noodzaakclyk  te 
raaaken;  alles  wat  zy  bogéërcn  wordt 
haar  taegcftian , . in  zoo  verre  zelfs, 
dat  zy  ryk,  en  de  .oudeatoaanen  and 

worden:  duizenden  ea-^erfnagaanbaare 
vonden  hebben  zy  om  haare  ichelm- 
itukkenuit  té  voeren  i  en  zoo  zy  den4 
ken,  dat  j  enigen.-  tcgenftand  of 
moeilyïvhcccn  van  do  Palembangers 
maarte  verwachten  hebben,,  dan  maa- 
ken  zy  haac  maar  de  een  of  andere  leu- 

gen of  gewaand: : gerucht:  van  oorlog 

wys,  waar  door:  zy.  ten- .eerfteu  be- 
vreest  woïden ,  en  der  Patipen  hulp 
zoekón  ,  die  zich  wonderlyk  hier 

van  wceten'ta bedienen;  geen  nieu* 
l  weling 
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weling  komt  'er  ook  uit  Arabien,  o£ 
hy  is  door  de  hier  woonachtige  reeds 
onderweezen ,  wat  nieuwe  wetten  en 
uitleggingen  van  den  Alcoran  hy  moet 
bedeelen;  en  fchoon  haare  bedriege- 

ryen dagelyks  meer  en  meer  beginnen 
te  blyken ,  zoo  hebben  de  Palembang- 
fche  echter  geen  moeds  genoeg  om 
baar  tegen  te  gaan ,  wyl  zy  voor  haar 
vervloekingen  ten  uiterften  bevreest 
zyn. 

I  §.  103.  De  zoo  genaamde  Had  Pa- De  stad 

lembang-ligt  op-  de  Z.  B.  van  2.  gr.  en \f*™~ 
40.  min.  in  een  laage  en  moerasfige  *" vlafat  e,  18.  goede  mylenvande  zee  en 
zooverre  van  het  gebergte,  dat  men 

'er  ,  zelfs-geenfchyn  van  zien  kan.  Zy 
is  langs  de  beide  oevers  van  de  rievier 
Mously  gebouwt ,  en  zal  twee  mylen 
in  de  lengte  beflaan,  terwyl  de  mee- 
nigvuldi'ge  kreeken  en  fp ruiten,  die 
hier  omtrent  in  deezen  ftroomuitkOf 
men.,  ook  alle  bewoondt  worden, 
waar  door  ze  een  meenigte  Inwoon- 
ders  heeft.  Deeze  verblyf  plaats  des 
Koningshe^ftgeende  minste  aanzien, 
jvant  doordien  niemand  buiten  denKo- 
ning  een  fteon  gebouw  mag  hebben, 

zoo 



92  Befchryving  van  het 

zoo  zyn  alle  wooningen  van  Planken 
of  bamboezen,  op  paaien  gebouwt 
en ,  uitgenomen  eenige  weinige  ,  die 
pannen-daken  hebben ,  met  adap  ge- 

dekt ;  ook  vindt  men  in  meenigte 
langs  de  rivier  aan  de  oevers ,  naast  ei- 

kanderen liggen,  een  zoort  van  woo- 
ningen , ranketten  genaamd,  dewelke 

van  gevlogten  bamboezen ,  op  zwaa* 
re  vlotten  van  dat  riet  opgeflagen  en 
aan  Paaien  vastgebonden  zyn,  welke 
wooningen  meest  uit  winkels  beftaan 
en  zoo  de  bewoonder  zyn  legplaats 
niet  langer  aanftaat ,  zoo  dryft  hy  maar 
metzynvlotderivieropofaf,  om  een 
betere  en  bekwaamer  te  zoeken.  Ook 

heeft  deeze  hoofdplaats  niets  bekoor- 
lyk  of  aangenaams  by  en  om  zich ,  by 
na  rondom  ligtze  beflooten  in  de  bos- 
fchen,  men  vindt 'er  gecne  wegen  of 
wandel-plaatzen ,  en  men  kan  geen 
mensch  gaan  fpreeken  of  ergens  naar 

toegaan,  zonder  'er  vaartuigen  toe  te 
gebruiken  om  derwaarts  te  komen;  zoo 
dat  men  alle  dagen  eenige  honderden 
Vaartuigen,  geduurrg  de  rivier  ziet 
op  en  af  vaaren ,  ten  diensten  van  zoo- 

danige verrichtingen,  als  mede  omlee- 
vens  middelen  en  andere  waaren  uit 

te 
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te  venten ,  wyl  men  buiten  een  eeni- 
ge  marktplaats  ?  die  zeer  onveilig  is , 
en  met  hoog  water  onderloopt  ,  geen 

andere  publicque  plaats  vindt  om  'er 
zyne  goederen  ter  verkoop  te  brengen. 

§.  104.  Twee  aanzienlyke  gebou- Tempel, 
wen  vindt  men  maar  op  gansch  Pa-  / 
lembang,  te  weeten  des  Konings  Tem- 

pel en  Paleis;  het  eerst-gemelde  Haat 
achter  den  Dalm  op  een  groot  plein  9 
en  zoude  door  een  Europeesch  ge- 

maakt zyn,  gelyk  de  bouworde  daar 
van  9  dat  ook  fchynt  te  bevestigen ; 
het  zelve  is  een  cierlyk  langwerpig 
gebouw  ,  met  twee  uitftekende  vleu- 

gels ,  de  muuren  zyn  met  groote  glas- 
raamen  en  gladde  halve  pilasters  ver- 
ciert,  en  het  dak  beflaatuit  een  vlak* 
ke  vierkante  koepel ,  dewelke  met 
fierappen  gedekt  is. 

§.  105.  Des  Konings  Paleis  is  rond-Ptick. 
om  binnen  een  zwaare  muur  gefloten, 
zoo  dat  men  van  de  daar  in  ftaande 

gebouwen ,  wyl  geen  Europeesch  'er 
in  komen  mag,  de  minfte  kundigheid 
niet  kan  kry gen,doch  zoo  veel  menvan 
buiten  oordeelea kan, fchynen  dezel* 

ve 
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ve  groot  en  hoog  te  zyn,  en  alle  met 
iierappen  gedekt;  het  eenigfte  dat  men 
'er  van  buiten  noch  van  zien  kan,  is 
'een  zwaare  en  breedc  poort ,  dewelke deftig  gebouwdis.  Aan  de  beneeden: 
kant  des  Dalm,ftaat  een  hoge  en  dik- 

ke vierkante  batterye ,  met  een  dak  op 
het  zelve ,  waar  onder  een  meenigte 
Hukken  Canons  liggen,  dewelke  al- 

leen op  byzondere  plegtigheden  ge- 
lost worden ;  aan  de  beneede  kant  van 

deeze  battery  ligt  langs  de  rivier  me- 
de eendiergelyke  fterkte,  dewelke  8 

ri  9.  voeten  hoog  zal  zyn,  mede  met 
een  dak  voorzien,  en  in  de  muur  met 

zwaare  val-deuren  voor  de  fchietga- 
ten  ,  dewelke  nooit  open  gedaan  wor- 

den, ten  zy  het  gefchut  van  deeze  bat- 
tery moet  gebruikt  worden.  Tusfchen 

-deeze  twee  battery  en  loopt  een  plein, 
daar  een  meenigte  gefchut  onder  een 
afdak  ligt ,  en  aan  het  einde  van  dit 
plein  vindt  men  de  Audiëntie-plaats 
des  Konings,  als  hy  in  het  openbaar 
gehoor  geeft;  dit  is  een  open  vierkant 
vertrek  met  een  adappe  dak,  en  aan  de 
wanden  verciert  met  eenige  geweeren: 
doch  het  wordt  ook  vooreen  werk-en 

bergplaats  van  zommige  -goederen  ge- bruikt * 
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bruikt,  terwyl  het  voor  het  overige 
weinig  aanzien  heeft,  en  zoo  morsfig 
is,  dat  het  eerder  een  beestenflal  ge- 
lykt ,  dan  een  plaats ,  gefchikt  voor 
zoodanige  plegtigheden. 

. 

§.  106.  Hier  zoude  men  noch  kun-Begraaf- 

nen  by  voegen  deKoniglyke  Begraaf- plaatzei1, 
plaatzen  op  Palembang  Lama,  (voor- 

heen de  verblyfplaats  der  oude  Vors- 
ten) omtrent  een  myl  van  hier  naar  be- 

needen geleegen;  dezelve  liggen  op 
eene  verheevene  grond,  en  geen  Eu- 
ropeefch  is  het  geoorloft  te  naderen  tot 
de  graven  zelve,  over  ieder  van  wel- 

ke een  byzonder  tamelyk  hoog  gebouw 
geftigt  is,  alle  van  eikanderen  in  {maak 
onderfcheiden ,  en  waar  van  de  pracht 
afhangt  na  de  hoogheid  van  de  over- 
leedeïie ,  of  de  achting  die  men  voor 
dezelve  gehad  heeft;  hier  worden  ook 
maar  alleenlyk  begraaven  de  Konin- 

gen ,  derzelver  echte  Gemaalinnen  en 
Kinderen ,  terwyl  de  overige  Koning- 
lyke  Familie  haare  byzondere  Begraaf- 

plaats heeft. 

§.  107.  Wyl  de  Rivier  Mousfy ,  de-Rivier 
welke  voor  's  Compagnies  Logie  eetf^]ousfy. 

quart- 
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quart  -  myl  zal  breed  zyn,  zeer  diep  en 
bevaarbaar  is  voor  zwaare  barken  en 
ligte  fcheepen ,  die  niet  dieper  als  14. 
voet  gaan ,  zwaare  fcheepen  het  thans 
zeer  moey elyk  hebbende  om  boven  te 
komen,  wegens  het  aanneemen  der 
droogtens,zoo  is  het  op  dezelven  in  de 
Oost-mousfon  zeer  leevendig,  door 
de  menigte  van  handel  Vaartuigen  , 
dewelke  als  van  Java  en  Madura  alhier 
metryst,  zout,  allerhande  zoorten  van 
Javafche  lywaaten  en  andere  produc- 

ten komen  :  in  vroegere  jaaren  plagt 
deeze  plaats  veel  bloeyender  te  zyn , 
den  handel  neemt  van  dag  tot  dag  af, 
het  welk  veroorzaakt  wordt  door  de 
meer  en  meer  toeneemende  armoede 
der  Inwoonders ;  want ,  daar  men  in 
voorige  tyden  hier  veele  gegoede  par- 

ticuliere Menfchen  hadt ,  daar  zoude 
men ,  de  meeste  Arabifche  geestelyke 
uitgefloten ,  dezelve  thans  wel  met 
lantaarns  mogen  zoeken. 

Stcrktcns.  §•  108.  Buiten  de  Fortificatie  wer- 
ken by 'sKonings  paleis ,  en  een  gerin- 

ge benting  aan  de  Sonfang  of  aan  de 
mondvandeMousfy,  vindt  men  zoo 

als  gezegt  wordt,noch  maar  eene  fterk- 

te 
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fe  in  het  Ryk  7  dewelke  in  het  Ge- 
bergte zoude  liggen ,  waar  in ,  na  zom^ 

miger  verhaal ,  des  Konings  voornaam^ 
fte  fchatten  zoude  geborgen  zyn ;  doch 
zoo  andere  willen  ,  zoude  het  een  Ma* 
gazynvoor  kruit  en  eenige  ammuni- 

tie van  Oorlog  zyn ,  welk  laatfte  ook 
het  meeste  geloof  verdient,  wyl  de 
wantrouwende  aart  der  Palembangfche 
Vorsten  niet  toelaat  j  zich  zoo  verre 
van  haare  fchatten ,  daarze  fecuure 
Bergplaats  genoeg  voorin  den  Dalró 
hebben,  te  verwyderen;  ook  fpreekt 
den  opneem  daar  van ,  na  den  dood 
van  den  Overleedcn  Soufoehoenang* 
zulks  tegen ,  en  voor  het  naast  geloof 
ik ,  dat  het  verhaal  van  deeze  fterkte 
maar  een  uitvinding  is. 

§.  109.  De  Règeerings-form  heeft Rege* 
uiterlyk  de  gedaante  van  óengeregu-rirss 
leerd  beftier,  men  vindt 'er  een  eer- 
fte  Minister ,  mitsgaders  höoge  en  laa- 
ge  Amptenaaren ,  dewelke  het  bewint 
hebben  over  de  politie;  deburgerly- 
ke  Regeering;  de  aankomende  vreem- 

de handelaars;  de  belangen  van  het 
Ryk;  en  de  huishouding  van  het  zel- 

ve. Ook  heeft  men  'er  een  waereldly* 
UL  DeeL        Q  ,  •       ke 
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ke  en  geestelyke  rechtbank  en  eeni- 
ge  zoo  genaamde  Ryks- wetten  >  waar 
na  men  zich  moet  regulecren,  en  an- 

dere ordonnantiën  :  zoo  ter  bewaarin- 
ge  der  algemeene  rust ,  als  waar  na 
het  recht  gehandhaaft  moet  worden ; 
doch  weinige  van  deeze  Inftructiën 
zyn  5  ten  zy  dezelve  op  de  Gods- 

dienst betrekking  hebben,  en  in  den 
Alcoran  aangetekent  ftaan,  beichrce- 
ven ;  maar  de  meeste  berusten  op-roon- 
delyke  ordres ;  mitsgaders  overleve- 

ringen en  gewoontens  der  voorige  ty- 
den,  waar  doorze  langzaamerhand  of 
vergeeten,  of  verbasterd  worden:  en 
de  flechte  opvolging  van  dezelve 

maakt ,  dat  'er  geen  ichadmv  van  goede 
ordre  overblyft,  en  men  geen  ongc- 
fchikter  beftier  befchouwen  kan. 

Schraap-  §.  no,  Dewyl  geene  deezcrAmp- 

Amptcd-er  tenaaren  eenige  bczolding  van  den 
naaren.  Koning  trekken,  en  het  haar  eers  ge- 

noeg moet  zyn  in  dienst  van  haaren 

Vorst  te  weezen,  (die  'er  zich  ook 
doorgaans  weinig  na  informeert ,  hoe 
zy  haar  departement  waarneemen} 
zoo  moeten  zy  haar  beftaan  door  an- 

dere wegen  zoeken ,  en  derhalven  be- 

harti- 
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hartigen  2y  haar  beftier,  na  dat  eigen 
belang  het  meede  brengt ;  en  nademaal 
dit  algemeen  is  ,  zoo  durft  den  een  o- 
ver  den  ander  by  den  JConing  niet  kla- 

gen, ten  zy  het  'er  eennlögtezyn,  die 
by  den  Verst  in  een  meer  als  gemeene 
gunst  Haat,  en  verzekert  is,  dat  zync 
klagten ,  het  zy  recht  of  onrechtvaer- 
dig ,  na  zyn  genoegen  zullen  aange- 
hoort  en  beilist  worden;  welke  gunst 
zy  zeer  wel  door  aanzienelyke  preien- 

ten of  het  vermeerderenvan  'sKo.nings 
kas  weeten  te  bejaagen ,  want  die  het 
meeste  daar  inbrengt,  die  kan  zichook 
het  meeste  van  zyn  Hoogheids  genade 
verzekeren  :  en  zulk  een  Minister 

vindt  derhalven  weinig  ofgeentegeiv- 
fpraak  in  zyn  goedvinden^  wyl  hy 

anders  zyn  beklag  'er  over  zoude  in 
brengen,  dat  een  ander  in  tegendeel 
over  hem  niet  doen  durft* 

§.  in.  Zoo  gaat  het  ook  in  deRechtbm- 
Rechtbanken ,  fchreeuwende  is  de  on-ken' 

rechtvaerdigheid  die  'er  in  gebruikt 
wordt ,  al  zyn  de  bewyzen  noch  zoo 
klaar ,  zoo  weeten  zy  dezelve  te  ver- 
drayen  ,  al  was  het  zelfs  dat  dezelve 
op  de  Alcorap  gegrond  en  het  gefchil 

Q  2  na 
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na  dat  Wet-boek  moest  gevonnist  wor» 
den:  die  de  fterkfte  arm  heeft ,  de  ver- 
mogenite  vrienden  bezit,  en  de  aan- 
zienlykfte  prefenten  geeft;  dryft  bo- 

ven :  en  wyl  'er  geen  appel  op  is ,  zoo 
moet  men  zich  wel  in  het  vonnis  ge- 

troosten ,  wyl  niemand  als  een  guns- 

teling 'er  over  by  den  Koning  durft 
klagen;  want,  zoo  het  al  eens  een 
ander  onderneemt,  zoo  wordt  hy  door 
den  Vorst  maar  weder  tot  den  rech- 

ter overgeweezen. 

Vreemd*.  §.  112.  De  aankomende  vreemde 

^handelt.'  Handelaars  zyn  de  eenigite  particulie- 
'  ren,  dewelke  noch  al  rechtwedervaart, men  vindt  Sabandhaars  over  de  Chi- 
neefen,  Javaanen  en  Maleiërs,  het 
welk  gefchikt  is,  niet  naar  de  natiewaar 
van  hetVaartuig  is,maar  naar  het  hoofd 

over  het  zelve ,  zoo  dat  een  Java  's 
Vaartuig,  als'er  eenChineefche  Schip- 

per op  is,  zich  by  den  Sabandhaar 
over  de  Chineefen  moet  aan  geeven5 
en  zoo  gaat  het  ook  met  de  anderen. 

Die  Sabandhaars  moeten,  zoo  ver* 
re  de  Koning  aanbelangt,  deeze han- 

delaars voor  alle  molesten  zyner  on- 

der- 
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derdaanen  befchermen;  haare  handel 
en  zaaken  bevorderen ,  en  bezorgen 
dat  haare  uitftaande  gelden  inkomen, 
mitsgaders  van  die  marchandeurs  de 
tollen  ontvangen,  doch  nadien  die 
menfchen  onder  het  bewind  en  de  Ju- 

dicatuuren  van  's  Compagnies  Opper- 
hoofd behooren ,  zoo  durft  men  de- 

zelve nietknevelennoch  onrecht  doen; 

want  byklagten  daar  over  aan  den  Ko- 
ning ,  zoude  het  voor  zulk  een  Saban^ 

dhaar  niet  wel  afloopen,  gelyk  'er  om die  reeden  over  drie  jaaren  noch  een 
afgezet,  en  door  den  Sulthan  bynatot 
denbedelzak  is  gebragt  geworden. 

$.  113.   De  handeUdryvende  Ara- Handel- 
bifche  Geestelyken,  die  vrvvan  alle^ryvende 
inpostenzyn,  hebben  met  deeze  li-ken#    J 
centmeesters  niet  van  nooden,  maar 

ftaan ,  voor  zoo  verre  zy  onder  's  Ko' 
nings  gebied  behooren ,  onder  twee 
daar  toe  aangeftelde  Opper-Priesters, 
voor  wienzv  ook  te  recht  moeten  ko- 
men  en  haare  zaaken  afgedaan  wor- 

den; doch  zoo  zy  het  hier  niet  eens 
kunnen  worden ,  moeten  zv  haare  be- 
zwaarnisfen  inbrengen  by  den  Pange- 
?ang  Ponghoulou  of  Geestelvke-Ryks- 

G  <j  i         Op. 
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Opperrichter  ,  die  dezelve  dan  na 
de  Mahometaanfche  wetten  beflist, 

fchoon  'ér  ook  dikwils  door  de  hoog- 
moedige Paapen  weinig  om  gegeeven 

wordt. 

Gcesteiy-  §.  1 14.  Deeze  Geestelyke  Opper- 

Richtcr/"  r^hter  is  ook  gehouden  alle  duister- en zwaarigheden  in  de  Mahometaan-» 
fche  wetten  op  te  helderen  en  uit  te 
leggen  s  alle  dubbelzinnigheden  in 
dezelve,  en  iemands  bezwaarnisfen 
daar  omtrent,  te  onderzoeken  en  op 
te  losfen ;  en  zoo  hy  omtrent  huwely- 
ken  of  zaaken  van  een  andere  natuur, 
daar  de  Wetten  van  den  Alcoran  by 
te  pas  komen  ,  geraadpleegd  wordt, 
zyn  advis  te  geeven, 

K00W  Jer  §,  uj.  Men  vindt  ook  in  dit  Ryk 
Qie"  een  Amptenaar,  wiens  gelykheid  van 

dienst  ik  niet  geloof  dat  in  de  gan- 
fche  waereld,  ten  minften  zeer  fchaars, 
zal  te  vinden  zyn;  te  weeten,  een 
hoofd  der  zoo  genaamde  gepermit- 

teerde Gauwdieven ,  Sumbauwaree- 
fen  genaamd;  en  dit  hoofd  ftaat  in  dit 
opzicht  ook  weder  onder  den  ryks  Fis- 

caal ,  dewelke  'er  mede  zyn  portie 
van  heeft.  Dee- 

?Cfl 
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Deeze  Sumbauwareefén  zyn,bchal- 
ven  eenige  weinige  nooddruftige  vrye 
lieden  5  meest  flaaven,  van  de  arme 
en  behoeftige  Pangerangs  en  Hofs* 
grooten,  die  haar  aandeel  in  het  geroof- 

de hebben,  en  'er  een  groot  middel 
van  haar  beftaan  uit  vinden.  Zy  zyn 
onverbeeldelyk  brutaal  en  ondernee- 
mende,  laaten  zich  tot  alle  fchelmftuk- 
ken ,  zelfs  tot  het  ombrengen  van  ie- 

mand, omkoopen,  voeren  haare  dieve- 
ryen  zoowel  by  dag  als  nacht  uit ,  en 
ontzien  zelfs  de  goederenvan  de  groot- 

fte  in  het  ryk  niet;h'et  geroofde  moeten 
zy  by  dit  hoofd  brengen,  die  'er  de 
verdeeling  van  maakt  en  zyn  aandeel 
van  heeft:  men  heeft  verlof,  zoo  zy 
op  de  daat  betrapt  worden ,  haar 
ten  eerften  van  het  leeven  te  beroo- 
ven ,  doch  zoo  zy  by  den  Koning  of 
den  rechter  gebragt  en  overtuigd  wor- 

den, moet  dat  hoofd  bezorgen,  dat 
het  geftolene  weder  te  recht  komt, 
en  den  daader  wordt  de  vingers  en 
toonen  of  ook  zomtyds  de  handen  en 
voeten  afgekapt ,  doch  zelden  is  het 
dat  ze  zwaarder  geftraft  worden. 

G  4  §,  ud. 
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Mo-m-j  §.  ii(J.  Moord  en  Doodflag  van  de 

^e°nr^1£l*eene  vrye  Mahometaan  omtrent  den Orafi.  anderen ,  (  want  zyn  Slaaven  mag  men 
vry  om  hetleeven  brengen)  Vordtby 
bevinding  ,  als  het  met  opzet  gefchied 
is  \  en  men  geen  vermogende  arm 
heeft,  met  de  dood  geftraft;  doch 
hier  van  zyn  uitgevonden  de  Prinfen 
en  voornaamfte  Hofsgrooten  5  de- 

welke zulks  ftrafloos  omtrent  haare 
onderhoorigen  en  den  gemeenenmaq. 
mogenverrichten,  doch,  zoo  een  Ma- 

hometaan een  Chinees  van  het  leeven 
heeft  berooft,  en  het  aangeklaagt 
wordt ,  zoo  kan  hy  zulks  doorgaans 
meteen  ligte boete  afmaaken,  omdat 
^e  daad  aan  eèn  heiden  gefchied  is. 

Overfpel.  §.  117.  Overfpel  moet  men  ook 
met  de  dood  boeten;  gelyk  qok  bloed- 
fchande ,  wraar  van  de  ichuldige  lee- 
vendig ,  half  of  met  het  onderlyf,  in 
de  aarde  begraaven  en  vervolgens  dood 
gefleenig4  wprtfen, 

tievcry.  §•  u  8.  Dievery  en  huisbraak ,  als 
hetypor  den  Rechter  gebragt  wordt, 
wordt  zelden  met  de  dood, maar  met 
wederom  geeven  van  het  goed,  en 



Eiland  Sutnatra*  \o$ 

eent>oete  geftraft:  of  zoo  als  onder 

'de  befchryving  der  Sumbauwareefen 
gezegt  is. 

§.  119.  Die  valfche  Munt  flaat ,  ofVaifch*.' 
de  pitjes  na  maakt ,  diens  handen  wor-Munt* 
den  afgekapt  ,  terwyl  misdaaden  van 
een  mindere  graad  ,  ook  met  ftraffen 
van  een  mindere  ftrengheid  geboet 
worden, 

§.  120.  Doch  die  tegen  den  Koning  Misdaad 

misdoet  en  door  den  Vorst,  het  zy  ter|*8c.nda* 
dood  ,  of  tot  ballingfchap  verweezen  m* wordt,  deszelfs  Vrouw  en  Kinderen 
als  zy  in  het  leeven  blyven ,  worden 
Slaaven  voor  den  Koning  ;  al  zyn 
vermogen  vervalt  aan  denzelven ,  en 
ar  laat  hy  fchulden  na,  en  middelen 
genoeg  dat  dezelve  betaald  kunnen 

worden ,  zoo  kan  den  Crediteur  'er 
geen  penning  van  krygen;  dit  laat- 
fte  heeft  menookmeestentydstever*- 
wachten,  by  aldien  een  onderhoor- 
rige  van  de  Prinsfen  of  Hofsgrooten , 
tegen  zyn  Heer  misdaan  heeft,  en 
doorhem  uit  zyn  dienst  gezet  of  van 
het  leeven  berooft  wordt. 



jotf        Befchryving  van  het 

Veeïe  .  §,  121.  Men  heeft  in  dit  Ryk  een 
▼tnNi-  wonderlyke  ■  vermengeling  van  onder- 

den, daanen,  dewelke  alle  wel  van  het  hoo- 
ger  gebied  des  Konings  afhangen, 
doch  echter  veroorzaaken,  dat  ieder 

zyn  aanhang  heeft,  en  in  tyd  van  ex - 
peditienofopftandweet,  hoeveel  hy 
kan  lee veren ,  of  wie  hem  behulpfaam 
zyn  moet.  Ieder  Pagerang,  Hofs- 
grooten ,  of  die  maar  van  eenig  aan* 
zien  of  vermogen  is ,  heeft  de  zyne , 
want  buiten  de  onderhoorige  in  haar 
Gouvernement  of  directie  ,  wordt  ie- 

der, die  van  haar  geld  leent,  of  der- 
zelver  protectie  verzoekt,  haar  onder- 

daan, en,  zoodanig  een,  moet  dan  ook 

nacht  en  dag1,  tot  alle  werk  ,  voor zulk  een  Gusti  of  Heer ,  ten  diende 
ftaan,  en  kan  niet  dan  met  zeer  veel 
moeite  weder  van  hem  onrflagen  wor- 

den ;  doch  deeze  verkeerde  toelaating 
veroorzaakt,  dat  veele  boosdoenders 

haar  gebruik  'er  van  maaken,  en  zulk 
een  befchermheer  een  ganfehq  bende 
fchelmein  onder  zich  heeft, 

J*™1  §.  122.   Eén  Muntfpecie,   wordt 
maar  alleenlykin  dit  Ryk  geflagen ,  het 
welk  de  pitjes,  en  dunne  ronde  met 

l  lood 
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lood  vermengde  tinneplaatjes  zyn  , 
waar  op  eenige  caracters ,  en  een  vier- 

kant gaatje  in  hetzelve ,  en  welke  cara- 
cters verandert  worden?zoo  dikwils  als 

'er  een  nieuwe  Koning  op  den  Throon 
klimt;  niemand  mag  dezelve  liaan,  dan 
die  een  uitfluitend  privilegie  daar  toe 
van  den  Vorst  heeft.  Vyf  hondert 

daar  van  worden  'er  aan  een  bos  ge- 
reegen  ,  en  die  gaan  voor  vier  ft.  Hol- 
landsch;  en  zestien  zulke  bosfenkrygt  . 
men  voor  een  Spaanfche  -mat,  doch 
buiten  deeze  pitjes  roulleeren  hier 
geen  andere  geldfpecien,  als  gecar- 
telde  Ducatons  ,  ronde  en  vierkante 
Spaanfche  Reaalen ,  en  de  Kopdaal- 
ders;  doch  deeze  laatfte  zo  wel  als 
de  nieuwe  Spaanfche  Kopdaalder , 
doet  maar  vyftien  bos  pitjes,  en  by 
leverantie  van  producten  alhier  aan 
de  Compagnie ,  willen  zy  geen  ander 
geld  dan  de  oude  ronde  Spaanfche  Re- 

aalen voor  's  Kpnings  kas  accepteeren. 

§.  123,  In  het  Gewigt  reguleerenGewigt, 
zy  zich  inden  handel  onder  elkande* 
f  en  5  het  meest  na  de  Chineefe  datjing. 
Een  Coyang  Ryst  of  Zout  is  4800.  cat- 
jesof  48.picoljen  eenpicol  100.  cat^ 

'm 



108         Befchryvnig  van  het 

jes  of  1 25.  tb.  De  groote  Ryst  en  Zout 
maat,  Sjap  genaamd ,  houd  in  60.  cat- 
jes,  en  de  kleine  maat  of  gantang, 
6.  catjes,  gaande  dus  van  de  eer- 
fte  80.  en  van  de  laatfte  800.  op  een 
Coyang ,  doch  met  deeze  maatcn  ge- 
fchied  veel  bedrog;  want ,  fchoonze 

volgens  's  Konings  ordre  geykt  moe- 
ten zyn,  en  by  de  Sanbandhaars  ge- 

haald worden ,  zoo  vindt  men  door- 
•  gaans  als  men  niet  op  zyn  hoede  is , 

tweederlei  zoort  van  maaten  by  de 

Hofsgrooten  en  Kooplieden ,  met  wel- 
ke ééne  zy  in,  en  met  de  andere- 

wederom  uit-meeten. 

Maat,  §.  1 24.  Omtrent  de  Peper  hebben 
zy  een  andere  maat,  waar  van  1000. 
koppen  gezuiverde  Peper  gerekend 
wordt  12?.  picoluit  temaaken,  en  by 

het  verkoopen  van  ftuk  -  goederen 
wordt  de  by  ons  gewoone  El  gebruikt , 
dan  wel  by  de  Asta  verkogt. 

Ten  opzichte  van  het  Goud ,  houdt 

eencatje  daarvan  10.  thail,of  de  zwaar- 
te van  22:.  Spaanfche- matten.  Een 

thail  weegt  2*.  Spaanfche-matten ,  en 
zoo  daalt  men  af  tot  een  Schelling, 

en 
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en  vervolgens  tot  een  zoort  van 
roode  boontjes-,  waar  van  twaalf  de 
zwaarte  van  een  Schelling  uitmaaken;  » 
doch  omtrent  het  Zilver  weet  men 
hier  van  geen  ander  gcwigt ,  als  het 
zelve  tegen  Spaanfche  Reaalen  op  te 

weegen*  > 

§.  125.  De  Koning  ,  wiens  RykKonh)g« 
erffelykis  op  zyn  oudfte  wettigeZoon,111^ 
of  by  gebrek  van  zoodanige  Spruiten, 
op  de  naaste  mannelyke  Bloedver- 

want ,  is  volftrekt  onbepaalt  in  zyn 
heerfchappy;  zyn  wil  is  de  hoogfle 
wet,  en  zoo  hy  iemand  ter  dood  of 
tot  eene  andere  ftraf  verwyst ,  ver- 

mag men  zelfs  voor  de  zoodanige  niet 
eens  pardon  of  vermindering,  van  ftraf 
affmeeken.  Behalven  de  volgens  de 
Mahometaanfche  wettoegeftaane  ech- 
teVrpuwen,heeft  hy  een  meenigte  by- 
wy  ven ,  en  wordt  volgens  de  Ooster- 
fche  wyze  in  zyn  Paleis,  alleen  van 
Vrouwen  gedient  en  opgepast,  doch 
als  hy  in  hetpublicq  verfchynt,  be- 
hoorenze  niet  onder  zyn  gevolg,  ten 
zy  hy  zyne  Vrouwen  mogte  mede- 
neemen ,  om  dezelve  wat  te  vermaa- 
ken,  en  zoo  hy  met  dezelve  uit  vaa- rec 
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ren  gaat ,  en  eene  van  de  roeyers  of 
iemand  der  voorby  vaarende,  nadee- 
ze-zyne  Gemaalinnen,  en  Bywyven, 
die  achter  een  behangzel  zitten,  om- 
kykt,  die  wordt  ten  eerften  daar  over 

f;ekrist.  Geene  Mansperfoonen  als  al- 
éen  des  Konings  naaste  Bloedverwan- 

ten, en  die  hy  deeze  gunst  wil  be- 
wyzen ,  mogen  in  het  binnenfte  vari 
het  Paleis  komen ,  en  alle  dienften  van 
het  zelve  worden  door  Vrouwen  ver- 

richt ,  uitgenomen  het  waterdraagen, 
waartoe  deProvintie  Blida  alle  maan- 
den  een  bepaalt  getal  Mansperfoonen 
moet  leeveren ,  welke  volkeren  bui- 

ten gemeen  onnoozel  en  eenvoudig 
ryn ,  men  heeft  zelfs  geen  één  voor- 

beeld ,  dat  eene  van  dezelve  zich 
ooit  in  den  Dalm ,  onder  den  drom  van 
zoo  veel  honderden  Vrouwlieden ,  tot 
iets  onbehoorlyks  heeft  laaten  verlei- 

den ;_  Ja ,  het  vertrouwen  des  Konings, 
omtrent  deeze  waterdraagers  gaat  zelfs 
zoo  verre,  dat  hy  zynVrouwen-timmer 
toeflaat ,  zoo  wel  in  zyn  by-  als  afzyn , 

dezelve  te  plaagen  en  'er  zich  meede te  vermaaken. 

Uit 
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Uit  het  verhaalde  blykt  dus,  dat 

?cr  geen  byzahdere  amptenaaren  zyn , 
die  tot  de  hofhouding  of  praal  des  Ko- 
nings  behooren;  de  Tecos  of  zaakbe- 

zorgers zyn  de  eenigfte  ,  waar  van  hier 
nader  zal  gefprooken  worden. 

§.  126.  De  pracht  die  den  Koning  Koning* 

by    ordinaire  verfchyning   omringt , pr 
vertoont  weinig  Majesteit ,  twee  vas- 

te dagen  zyn  'er  in  de  week,  dat  hy buiten  komt ,  en  anders  zoo  dikwils 

hy  het  goedvindt;  alsdan  zitten  'er 
achter  en  op  zy  van  hem  op  den  grond 
zes  die  donderbosien  in  de  hand  heb- 

ben met  de  kolven  na  zich  toegefceert, 

agt  pieke-dragers.ééh  die  een  fchild  en 
ëén  die  een  zwaerdt  in  de  hand  heeft, 

mitsgaders    die   zyn  pienang  -  doos  , 
firiebakje   en  water-gorgelet  draagt; 
terwyl  de  •  Vorst  zelve  zeer  gemeen 
gekleed  is ,  doch  op  plegtige  dagen  en 

als  'er  een  Compagnies  brief  afgaat  of     » 
ontvangen  wordt  5  is  de  praal  vry  groo- 
ter :  By  geleegenheid  van  de  laatfte 
wierd    het    voorplein    beplant  met 

een  meenigte  ftandaarden  ,    en  *er 
is  een  detachement   Militairen  wel- 

ke   Granadiers  zullen    verbeelden  \ 

bui- 
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buiten  de  ordinaire  donderbos  -  dra- 
gers, deeze  zitten  dan  achter  denKo-1 

ning,  die  behalven  pieken  van  hetge- 
meene  maakzel ,  ook  pieken  van  itaat , 
mitsgaders  de  Staf,  het  Schild  ,  en 
Zivaerdt  van  Haat  -  en  andere  ornamen- 
ten  draagen ; —Alles  is  dan  van  goud  of 
fawasfen ,  met  diamanten  verciert  tot 

*s  Konings  water-gorgolet  toe ,  terwyl 
debriefopeengoude  fchotel  den  Ko  • 
ning  aangeboden  wordt. 

Konings  §.  127.  Die  door  den  Koning  in 
Ministers.  eene  waerdigheid  verheeven  wordt,  of 

van  hem  eene  dienst  van  maar  eenig 
aanzien  erlangt ,  krygt  als  dan  van  den^ 
zelven  een  km,  en  na  evenredigheid 
van  zyn  Ampt  eenige  eerteekenen?het 
welk  de  zoodanige  ,  zoo  dra  hy  tegen 
den  Vorst  eenige  misdaad  van  aanbe- 

lang begaan  heeft;  of  dezelve  op  hem 
vertoornt  wordt ;  verplicht  is ,  ten  tee- 

ken zyner  onderwerping  en  onwaer- 
(  digheid  aan  zyn  Hoogheid  weder  te 

laaten  aanbieden  (want  voor  denzel- 
ven  vermag  hy  dannietverfchynen)en 
zoo  lang  hy  die  ornamenten  niet  te  rug 
krygt ,  kan  hy  ook  verzekert  zyn  dat 
des  Konings  misnoegen  noch  niet  op- 

gehouden is.  §.  128, 

*N 
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<J.  128  In  's  Konings  tegenwoor-Ee»Wed 
digheid  zit  ieder  op  zyn  rangen  nade™^* 
oaderdom  van  zyn  aanftelling,  nie- 

mand mag  hem  ,  dan  kruipende  nade- 
ren ,  en  zoo  hy  tegen  iemand  fpreekt 

zoo  moet  denzelven,  na  het  eindi- 
gen van  zyn  verhaal,  zyn  twee  han- 

den te  zaamen  gevouwen  aan  zynvoor- 
hoofd  brengen ,  doch  voor  het  overige 
zyn  de  uiterlyke  tekenen  van  ontzag, 
op  Java  zelfs  by  de  Grooten  en  Regen- 

ten aldaar,  vrywat  geftrenger  en  eer- 
biediger, danze  hi.er  voor  den  Vorst 

getoond  worden. 

's  Konings  beveelen  mogen  niette- 
gengefprooken  worden,  doch  dewyl, 
gelyk  reeds  gezegtis,  de  hofsgrooten 
genoegzaam  willekeurig  handelen  en 
eigen  belang  gebied ,  elkanders  bedry- 
vèn  te  verzwygen ,  zoo  worden  dezel- 

ve niet  verder  in  acht  genomen  dan,  als 
zy  ze  voor  zig  zelven  nuttig  rekenen , 
terwyl  de  Vorst  niet  beter  weet,  of 
dezelven  worden  opgevolgt :  Ja  zelfs 
gaat  dit  zoo  verre ,  dat  de  Ministers 
als  het  haare  belangens  mede  bren- 

gen ,  dikwils  des  Konings  naam  om- 
trent de  eene  of  andere  gewaande  or- 

1IL  Deel         H  dre 
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dre  durven  gebruiken,  en  niemand 
heeft  moeds  genoeg  zich  hier  om- 

trent, by  zyn  Hoogheid  te  informee- 
ren,  dewyl.  als  het  een  bevel  van 
hem  was,  de  zoodanige  zich  zeer  te- 

gen den  Vorst  zoude  misgrypen ,  wes- 
halven  de  vrees  hen  hier  voor  te  rug 
houd. 

Konings  §#  12g%  De  Koning  heeft  (  zelfs  het 

magt!"  Corps  zoo  genaamde  Granadiers'er  on- der gereekent  )  geen  gereguleerde 
Krygs-magt:  in  tyd  van  nood  moet 
ieder  na  zyn  vermogen,  een  getal  zy- 
ner  onderhoorigetot  den  kryg  leeve- 
ren:  en  zoo  gaat  het  ook  met  de  Zee- 
armade ,  in  welken  geval  de  Prinsfen 
enGrooten,  ieder  eenige  Vaartuigen 
ten  dien  einde  moeten  toerusten. 

Beiistin-  §.  1 30.  De  onderdaanen  des  Konings 
sen'  betaalen  geene  de  minste  belastingen, 

en  brengen  ook  geene  Contributien 
op,  als  alleenlyk  by  de  komst eenes 
nieuwen  Konings  tot  den  throon.  Het 
uit -einde  der  Poeasfa  of  Mahome- 
thaanfche  vasten;  het  befnyden  en 
trouwen  van  een  Pangerang  Rathoe, 
of  Kroon-  Prins ,  endiergelyke  extra- 
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ordinaire  gevallen ;  wanneer  ieder  pro- 
vintie  of  grooten  verplicht  is  ,  by  het 
Compliment  van  Felicitatie  een  ge- 
fchenkop  te  brengen  van  alle  leevens- 
middelen ,  dewelke  dat  Landfchap 
geeft,  ofhet  geen  een  Koninglykge- 
fchenk  waardig  gekeurd  wordt  i  wes- 
halven  des  Konings  inkomsten  voor- 
naamentlyk  voertvloeyen  ,  uit  den 
verkoopvan  Peper  en  Thin,  en  wel  van 
dit  laatfte  het  meeste ,  wyl  de  wins- 

ten daar  op ,  zeer  groot  zyn ;  en  de 
van  deeze  producten  voortvloeyende 
gelden ,  worden  ook  maar  alleenlyk  in 
zyn  Hoogheids  cas  geteld ,  want  de 
pachten  en  ankeragie  gelden ,  die  de 
aankomende  vreemde  handelaars  ver- 

plicht zyn  te  betaaleu ,  blyven  onder 
de  Sabandhaars  der  Javaanen  en  Ma- 
leiërs,  die  daar  voor,  het  Hof,  van 

Ryst,  Oly,  Zout,  ïammerinde  en  dier- 
gelyke  huisfelyke  benoodigtheden 
moeten  verzorgen* 

%.  131.  De  Hechte  Politie  en  het  Schaars- 

willekeurig  gedrag  der  Palembangfche  ,  ̂e*£ 
Koningen ,  is  alleen  de  oorzaak ,  waar-midddeni 
om  de  kroon  van  meerdere  inkomsten 

berooft  wordt,  dewelke  anders  hetRyk 

H  *  ge- 
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gemakkelyk  konde  opbrengen :  onder 
anderen  wordt  verhaalt,  dat  de  groot- 
Vader  des  tegenwoordigen  Konings  y 
alleen  wegens  de  Verpachting  der 
Visfcheryen  en  Buffelvangst ,  hier  om- 

trent en  in  de  bovenlanden,  dertig-dui-' 
xend  Spaanfche-reaalen  in  zyn  cas 
kreeg,  hetwelk  ter  dier  ty d  veele  ande- 

re toen  ook  een  winstje  opbragt,  en  die 
leevensmiddelen  in  overvloed  en 
goedkoop  deede  zyn,  doch  onder  den 
overieeden  Keizer  en  deezen  tegen- 

woordigen Koning ,  is  dit  langzaamer- 
hand  belet,  en  deze  twee  vangsten  na- 

derhand geheel  verboden;  het  welke 
haare  Hoogheden  voor  derzelveruit- 
fpanning  alleen,  aan  zich  behouden 
hebben  ,  en  thans  een  fchaarsheid 
voornamentlyk  omtrent  het  Buffcl- 
vleesch, veroorzaakt;  want  de  Visch 
mag  hier  voor  de  rivier  en  beneeden 
in  dekreeken,  noch  al  gevangen  wor- 

den, en  zoo  zyn  'er  meer  Articulen,, 
dewelke  by  een  goed  beftier  de  in- 

komsten des  Konings  merkelyk  kon- 
den vermeerderen. 

Konings        §.  132.   Doch  met  dit  alles  zegt 
chauen.  men^  dat  de  Koning  zeer  veelefchat- ten 
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ten  heeft ,  maar  de  overleedene  Kei- 
zer heeft  dezelve  vry  wat  vermin- 

dert, dewyl  hy  een  zeer  goedaanigen 

milden  Vorst  was,  en  'er  niet  veel  naar 
vraagde  ,  hoe  of  zyne  zaakbezorgers 

of  Casfiers  'er  mede  leefden;  want  de 
boedel  van  eene  ,  die  kort  na  den  Kei- 

zer overleed ,  kwam  wel  vyfmaal-hon- 
derd  duizend  Spaanfche-mattenop  de 
Administratie  te  kort ;  doch  deszelfs 
Zoon  ,  de  tegenwoordige  Koning  ,  is 
zoo  veel  te  gieriger :  deeze  tracht  maar 
rykdommen  te  vergaderen,  bewaart 
zelft  de  ileutel  van  het  vertrek ,  daar 
het  Geld  in  bewaart  wordt ,  en  houd 

aantekeningen  van  het  geene  'er  in- 
komt; doch  van  het  geene  'er  inger 

bragc  wordt,  komt  zelden  of  nooit  iets 
weder  ten  voorfchyn, 

§.  133.  Maar  het  Palembangfche Konings 
Hof  heeft  teffens  een  zeer  ftaatkundi-Casfier* 
ge  en  listige  ftreek,  zoo  wel  om  liaare 
rykdommen  te  vermeerderen ,  als  om 
geene  zeer  vermogende  onderdaanen, 
te  hebben,  namentlyk:  zoo  dra  iemand 
bekendis  veele  middelen  te  bezitten, 
zoo  wordt  hy  tot  Fexo,  datisCasfier 
of  zaakbezargei  des  Konings  aange- 

H  3  ftelt5 
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ftelt,  en  deezeEer,  wordt  na  maate 
dat  zy  bekwaamheid  hebben,  Geld 

voor  den  Vorsten  \  en  hier  door  's  Ko- 
nings  gunst  en  vertrouwen  winnen, 
met  de  eene  of  andere  rang  onder  de 
hofsgrooten ,  en  bewind  over  deeze 
en  geene  districten  vergunt.  Zoo  dra 
zy  tot  deeze  dienst  verheeven  wor- 

den, het  welke  niemand  durft  afflaan , 
wordtalles  wat  zy  bezitten,  tot  Vrou- 

wen en  Kinderen  toe,  des  Konings  ei- 
gendom :  Zy  zyn  gehouden  alle  extra- 

ordinaire depenfes  van  den  Koning  te 
betaalen;  Juweélen  en  andere  door 
hem  voor  zyn  Perfoon  en  Familie  ge- 
ordonneert  wordende  kostelykheden 
te  bezorgen;  zyne  naar  Batavia  ver- 

trekkende gezantenuit  te  rusten;  heb- 
ben de  meesteThin-mynen  onderzich; 

moeten  's  Konings  cas  zoo  veel  haar 
mogelyk  is  vermeerderen ;  en  gelyk 
reeds  gezegtis,  niet  alleen  alles  wat 
zy  bezitten,  te  Hellen  in  eigendom 
des  Konings  ;  maar  als  zy  komen  te 
fterven ,  worden  ook  geene  van  haare 
Schulden  betaald ,  terwyl  daar  en  te- 

gen alles  wat  den  boedel  van  de  de- 
biteuren moet  hebben,  niet  alleen 

moet  voldaan  worden ;  maar  zelfs  ten 
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tweede  maal,  als  men  geen  fchriftelyk 
bewys  van  de  voldoening  heeft ,  al 
was  het ,  dat  men  nog  zoo  veel  getui- 

gen ter  bevestiging  ,  dat  het  betaald 
was ,  konde  by  brengen. 

De  Kroon-Prins  heeft  ook  zoodanig 
een  Fexo  ,  gelyk  ook  de  Prinsfen ,  de- 

welke eenig  aanzien  hebben,  doch 
van  deeze  laatfte  wil  het  weinig  zeg- 

gen, wyl  het  meest  gelehied  om  aan 
haaren  hoogmoed  te  voldoen ,  een  an- 

der voor  haare  huishouding  te  laaten 
zorgen,  en  een  uiterlyken  fchynvan 
aanzien  en  vermogen  tegeeven. 

§.  134.  Zoo  de  Koning   iets  laat  Middelen 
bouwen,  eendoorgraaving  van  deee-?m  g°eöd 
ïie  rivier  in  de  andere  laat  maaken ,  of  bouwen.  • 
andere  werken  van-  die  natuur  onder- 

neemt ,  zoo  betaalt  hy  niets  anders 
als  de  daar  toe  benoodigde  Bouw-ma- 
-teriaalen,   ieder  Pangerang  en  hofs- 
grooten,  buiten  den  eersten  Minister , 
de  Secretaris  en  de  Ryks  fubftitut  Fis- 

caal, wordt  een  gedeelte  in  de  vol- 
brenging van  het  teonderneemen  werk 

aangeweezen:  deeze  moeten  ten  haa- 
ren kosten  de  arbeiders  bezorgen  en 

verder  zorg  draagen,  dat  het  haar  toe- 
bedeelde ,  voltooit  wordt. 

H  4  %  135. 
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Taal.  §.  135.  Aan  het  Hof  en  by  denKo- 
ning  wordt  het  Hoog  -  Javaans ,  ver- 

mengt met  eenige  eigene  uitgevon- 
dene woorden  gebruikt;  met  vreem- 

delingen doorgaans  het  Maleidsch , 
waarin  zy  met  de  Javaanen  mede  de 
letter  A.  als  de  O.  uitfpreeken;  doch 
onder  malkanderen  een  vermenging 
vanlaatstgemelde  Taal,met  de  gemee- 
ïie  Javaanfche ,  terwyl  zy  in  het  fchry- 
venzoo  onder  eikanderen  de  Maleid- 
fche  Caracters  bezigen ,  dan,  als  het 
een  zaak  is ,  die  den  Koning  aangaat  of 
een  temporeele  ordre  (want  perma- 

nente gefchieden  maar  mondelyk)  van 
hem  behelst,  endaar  zyn  Zegel  by  ge- 

drukt wordt,  zoo  wordt  altyd  de  Ja- 
vaanfehe gebruikt; 

boeien.  §.  13Ö.  Zy  hebben  geene  gedrukte 
Boeken ,  en  weeten  ook  bynaniet  van 
gefchreevene,  als  de  Mahomethaan- 
fche  Alcoran,  ook  vindt  men  onder 

haar  geene  Jaar-boeken,  of  eenige  Ge- 
denkschriften. Des  Konings  eerfte 

Minister  bewaart  de  fuccesfive  Con- 
tracten ,  en  de  Brieven  die  aan  of  van 

den  Vorst  gefchreeven  worden,  hy 
is  de  Vraagbaak  in  zaaken5  die  hier 

em- 
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omtrent  eenige  betrekking  hebben, 

dewyl  al  de  overige 'er  doorgaans  on- 
kundig van  zyn ;  voorts  worden  alle 

gewigte  zaaken  en  befluiten^  mits* 
gaders  merkwaerdige  gebeurtenisfen^ 
alleen  aan  het  geheugen  en  de  over- 
leevering  toevertrouwt. 

§.  137;  Aan  de  beneeden  Kust  inMahume- 
de  Salangj,  vindt  men  noch  Heidenen  He^Tn/t!! 
die  Orang  Coeboe  genaamd  worden, 
en  als  wilden  in  de  bosfchen  leeven, 
doch  anders  zyn  de  Palembangers  en 
de  verdere  onderdaanen  vanhetRyk, 
van  de  Mahomethaanfche  Godsdienst, 

doch  vermengt  met  noch  veele  hei* 
denfche  bygeloovigheden ,  dan  hoe 
onkundig  zy  ook  doorgaans  zyn ,  om-  . 
trentde  voornaamfte  leerftukken  daar 

van,  zoo  houden  zy  zich  zeer  ftreng 
aan  de  plegtigheden,  dewelke  de  Al- 
coran  gebied ,  weshalvende  Solemni- 
teiten  by  Geboorte,  HuwelykenBe- 
graavenisfen ,  volgens  dat  Wet-boek 
geregeld  worden  >  terwyl ,  wat  de  daar 
by  in  acht  genomen  wordende  uitter- 
lykheden  aangaat,  dezelve  meest  over- 

eenkomen met  de  ,  byde  Javaanen  in 
gebruik  zynde  gewoontens,  en  verders 
af  hangt  van  een  ieders  vermogen. 
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Wuweiy-  -  §.  138.  By  den  Koning,  de  Prins- 
kcn-  fen  en  verdere  Grooten,  mitsgaders 

perzoonen  van  eenig  aanzien  en  ver- 
mogen ,  is  by  geleegenheid  van  een 

Huwelyk  in  gebruik,  dat  het  jong  Paar, 
7.00  wel  voor  als  na  de  voltrekking  van 
het  huwelyk, gewasfehen  en  gewoogen 
moeten  worden :  en  by  dezelve  zoo 
wel  als  by  de  mindere,  dateenige  da- 

gen na  de  echtverbintenis  ,  de  jongge- 
trouwde haare  naastbeftaanden,patroo- 

nen  en  verdere  vrienden  met  fpeeltui- 
gen  en  een  groot  gefleep  gaan  bezoe- 

ken ,  wanneer  zy  van  ieder  een  ge- 
fchenk  in  haar  huwelyk  krygen. 

Aart  der  §•  139-  Wat  haare  aart  verder  aan- 
Strand-  gaat ,  zy  zyn  zeer  tot  den  Koophandel 
Volkeren.  geneegen  j  en  doorgaans  'er  ook  fner 

dig  op  afgericht ;  doch  verders  vol  on- 
deugden, namèntlyk,  loos  en  arglis- 

tig ,  doch  zonder  doorzicht  of  overleg, 
wat  gevolgen  het  kan  hebben, als  haar 
desfein  mislukt.  Gierig ,  onbermhar- 
tig,  trouwloös,  bedrieglyk, meesters 

in  de  geveinstheid ,  lui ,  wi'aakziïg- 
tig ,  verraaderlyk ,  én  in  den  hoogden 
graad  lafhartig ,  ten  uitterften  trots  in 

voorfpoed,  doch ,  als  ze  in  verleegen- 
heid 
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heid  zyn,  weder  flaafachtig  onder- 
werpelyk  en  demoedig,  bovenmaa- 
ten  wellustig,  knevelaars,  en  onder- 

drukkers, ligt-enby-geloovig,  want 
zy  laaten  zich  alles  door  de  Arabifche 
geestelykenwysmaaken>  die  hier  haar 
rekening  zeer  wel  by  vinden,  en  zich 

'ervanweeten  te  bedienen,  ftyf kop- 
pig mitsgaders  onbefchaamt,  leugen- 

achtig ,  en  zy  weeten haare  zaaken  zoo 
fchoonfchynend  voor  te  Hellenen  al* 
les  in  haar  voordeel  zoodanig  uit  te 
leggen,  dat  die  haar  niet  kent, zoude 
denken  de  eerlykfte  en  braafile  men- 
fchen  van  de  waereld  voor  zich  te  heb- 

ben ;  in  één  woord ,  ik  weet  haar  geen 
een  deugd  toe  te  fchryven;  Ja,  een 
deugdzaam  en  braaf  man,  is  zoo  zeld- 

zaam onder  haar ,  dat  zy  zelfs  niet  als 
met  verwondering  en  achting  van  zoo- 

danig eenen  fpreeken. 

§.  140.  Doch  de  bovenlandfche  Aart  der 

Volkeren ,  zyn  in  het  gemeen  domme*5^ 
en  eenvoudige  menfchen ,  ten  uiter- 

sten onderdanig  aan,  en  verdraagzaam 
omtrent  der  Palembangeren  verdruk- 

kende Regeerings-vorm;  maar  dewyl 
men  zeer  weinig  omgang  met  die  vol- 

keren 

enlan- 
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keren  heeft,  zoo  kan  men  haare  ver- 
dere geaartheidenzeedenniet  lecren 

kennen,  enderhalven  ook  geene  na- 

dere befchry  ving  'ervan  geeven  :  want 
.de  verhaalen  deswegens  van  de  Palem- 

bangers  (dewelke doorgaans^met  ver- 
achting  van  deezemenfchenfpreeken) 
verdienen  weinig  geloof;  en  zyn  ook 
met  veele  verdichtzelen  vermengt, 
gelyk  onder  anderen  van  de  gewoonte 
dewelke  de  inwoonders  van  de  Pro- 
vintie  Blida  zoude  hebben,  nament- 

lyk,  dat  als  'er  een  Kind  gebooreö 
wordt ,  de  Vader  het  zelve  zoude  nee* 
men  ,  in  de  hoogte  werpen  en  vervol- 
gens  op  een  piek  vangen;  als  het  Kind 

niet  gewond  raakt,  -zoude  hy  het  voor 
het  zyne erkennen,  doch  ingeval  van 
het  tegendeel ,  voor  een  Kind  in  over- 
fpel  geteeld  houden.  Zoo  verhaalen  zy 
ook  vanNegeryen,bewoont  door  men- 
fchen,  die  een  buitengemeen  groot 
hoofd  hebben,  doch  byzonder  klein 
vanlighaam,  en  byna  zonder  handen 
en  beenen ,  dewelke  des  niet  te  min 
haaren arbeid  doen,  en  zelfs  boomen 
kunnen  opklimmen;  doch  dit  is  waar, 
en  zoodanige  bovenlanders  heb  ik 
verlcheidenmaal  by  den  Koning  ge- zien. 

\ 
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zien ,  dewelke  over  het  ganfche  lig- 
haam  ongemeen  blank  zyn,  bezet 
met  fchurft  -  ziekte  en  een  zeer  vie- 

fche  reuk  hebben :  ook  zoude  'er  een 

landfchap  zyn,x  waar  van  de  meeste 
inwoonderen  dit  eigen  zyn  zoude, 

§.  141.  Van  den  Land-bouw  heb-km<*- 

ben  zy  geene  de  minste  kennis,  zybow" weeten  vangeenploegen  nog  mesten; 
en  in  het  aanleggen  van  haare  Ryst- 
velden  hebben  zy  in  het  geheel  geen 
overleg;  als  zy  twee  of  drie  jaaren, 
zulk  een  akker  gebruikt  hebben ,  ver- 
laaten  zy  dezelve  en  zoeken  weder., 
onverfchillig  hoe  het  geftelt  of  waar 
het  gelegen  is ,  (eens  anders  eigendom 
uitgezondert)  een  ander  ftuk  Lands, 
of  kappen  in  een  bosch  eenige  hoo- 

rnen om,  doch  laaten  de  wortels  in 
de  aarde  blyven ,  en,  na  zulk  een  veld 
van  de  ruigtens  wat  gezuiverd  te  heb- 

ben, bezaayen  zy  het  zelve  ,  laaten 
het  vervolgens  zoo  maar  opgroeyen, 
en  beveelen  de  verdere  bezorging ,  tot 
den  tyd  dat  het  fnyden  aankomt,  aan 
de  natuur  over ;  van  waar  ook  komt , 
dat  hunne Ryst,  klein,  ligt  en  mager 
is,  mitsgaders  weinig  voedfel  geeft; 

en 
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enfchoonzealtydin  den  dop  bewaard 
wordt ,  zoo  kan  dezelve  niet  wel  bo- 

ven het  halfjaar  goed  blyven,  want 
als  dan  begintze  te  vergaan  en  inden 
dop  te  verteeren. 

fcyst-  g.  142.   De   gefteldheid  van  den 
gebrek.  grond  doet  hier  veel  toe ,  doch  ook een  onverfchilligheid ,  om  dat  zy  Ryst 

genoeg  van  Java  bekomen  en  dus  zoö 
een  zwaaren  arbeid  niet  behoeven  te 

verrichten,  brengt  'er  zeer  veel  by, 
dat  zy  dit  gebrek  niet  zoeken  te  ver- 

beteren en  de  natuur  te  hulp  te  ko- 
men. 

Ambach.  §.  143.  Anderzints  bezitten  zy  noch 
teD'  al  eergierigheid  genoeg,  om  zich  in andere  konften  te  oeffenen,  en  ook 

fiiedigheid  om  ze  te  begrypen  en  vor- 

deringen 'er  in  temaaken;  want  men 
vindt  onder  haar  Goud  en  Zilver- 

fïneeden,  Koperflagers ,  Timmerlie- 
den, Schryn-werkers,  Metaal-gefchut- 

gieters ;  in  voorige  tyden  hadden  zy 
Europeefen  noodig,  om  haare  Vaar- 

tuigen toe  te  tuigen ,  doch  tegenwoor- 
dig doen  zy  het  zelve ,  tot  Zeilmaa- 

ken  toe.     Thans  beginnen  zy  zich 
ook 



Eiland  Sutnatra*  127 

ook  zeer  toe  te  leggen  ,  op  het 
maakenvan  Huis-  en  -Snaphaan  -floo- 
ten;  zoo  mede  om  de  veerkracht  uit 
te  vinden :  ja  zelfs  maaken  zy  Snap- 
haanen,  dewelke  zy  liever  als  de 
Europifche  gebruiken,  om  datze lan- 

ge loopenhebben,dewelke  de  Chinee- 
fen  in  een  vierkant  ftuk  yzerbooren; 
en  die  zy  verder  volmaaken:  dezelve 
worden  ook  met  Goud  en  Zilver  in- 

gelegt ,  en  zommige  moeten  wel  hon-. 
derd  Spaanfche- reaalen  en  meer  gel* 
den.  Buskruit  hebben  zy  ook  getracht 
te  maaken,  doch  dit  is  haar  als  den 
éerften  Uitvinder  daarvan  bekomen  5 
waar  na  zy  het  in  den  fteek  hebben 
gelaaten.  In  het  Weeven  van  Zyde 
Stoffen,  doch  maar  met  kleine  bloe- 

men of  ruiten,  en  Gingams ,  beginnen 
zy  mede  veel  vorderingen  te  maa- 

ken; zyweeten  de  Zyde  zoodanig  te 
taanen  en  verwen,  dat  zy  niet  alleen 
langer  haare  couleur  behoudt ,  maar 
het  geweefde  zelfs  kan  gewasfchen 
worden. 

§.  144.  De  Kleeding  des  gemeenenKIcc^n6 

Mans  beftaat  in  eenKleedtje  om  den  dcr  Man* 
middel  vast  gemaakt  ̂   met  een  ppek 

om 
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om  het  hoofd  en  het  bovenlyf  door- 
gaans bloot;  doch  de  grooten  en  die 

maar  eenig  aanzien  of  vermogen  heeft, 
hebben  een  Buik-band  over  dat  Kleed- 
tje,  met  een  Goude  of  Zilvere  plaat 
'er  voor:  tusfchen  welke  band  de 
Krisfteekt,  terwyl  zy  het  hoofd  ge- 
meenlyk  met  een  klein  rond  Mutsje , 
Coptè  genaamd ,  dekken ,  en  het  bo- 

ven lyf  met  een  korte  Cabay  van  Chits 
of  andere  ligte  ftof,  dewelke  om  de 
armen  vast  geknoopt  is  -;  doch  als  de 
Koning  een  Festein  geeft,  moeten  zy 
zich  naar  de  Javaanfche  manier  van 
Kleeden,  by  diergelykeplegtigheden 
fchikken ,  en  dan  zyn  zy  gemeenlyk 
met  kostbaare  Europeefche  of  andere 
Stoffen  gekleed. 

Kleeding  $*  145.  De  dragt  der  Vrouwen  is 
der  Vrou-een kleedt] e,  hetwelk  van  den  middel 

tot  de  voeten  hangt,  mitsgaders  een 
hembd  of  lang.  baytje ,  dan  wel  zoo- 

danig een  cabay,  als  de  Mannen  draa- 
gen;  doch  anderzints  loopen  zy  met 
de  armen  en  fchouders  bloot ,  en  heb- 

ben over  het  bovenlyf  maar  een  borst- 
kleedtje,  het  welke  onder  de  armen 
doorloopt,  en  op  de  borst  vast  gemaakt 

wordt  9 
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wordt,  hoedanig  men  ook.  zegt,  dat 

alle  Vrouwen  in's  Konings paleis  ge- 
kleed gaan,  en  ook  geen  één  als  in 

die  geftalte  voor  hem  mag  verfchy- 
nen ,  doch  zy  zyn  zeer  flordig  op  haar 
hoofd,  het  hair  is  maar  zoo  wat  op- 

gerold, en  eenVrouw,  ten  minsten  van 
maar  eenig  aanzien ,  zoude  zich  fchaa- 
■men ,  het  alle  dagen  te  laaten  kammen 
en  kappen,  wyl  dit  na  haare  gedachten 
te  ligtvaardig  is,  fchoon  zy  anders 

waarlyk,  alsz^e  'er  maar  gelegenheid 
toe  hebben,  doorgaans  geene Suzan- 

na's  zyn;  zy  zyn  ook  f  het  geen  de 
Palembangers  eigen  is)  ongemeen 
morsfig  en  vuil  in  haare  Huishouding , 
zoo  dat  men  zelfs  een  afkeer  heeft, 
om  byna  iets  in  haare  huizen,  of  van 
het  geene  zy  bereid  hebben  te  nutti- 

gen, doch  by  gemeene  Vrouwen  is 
dit  in  te  fchikken,  want  deeze  arme 
Schepfels,  moeten  doorgaans  niet  al- 

leen haare  Mannen  en  Kinderen  be- 
zorgen en  haare  Huishouding  alleen 

waarneemen;*maar  ook  daar  by  voor dezelve  het  onderhoud  zoeken, ter^ 
wyl  de  Man  den  luiaart  fpeeltenzyu 
vermaak  naar  genoegen  neemt, 

±111  Deel  l  Doch 
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Doch  zeer  zeldzaam  zal  men  zien, 
dat  als  zy  getrouwd  of  tot  eenige  jaa- 
ren  gevordert  zyn,  zy  als  dan  met 
veel  Gouds  of  Edele  gelteenftens  zich 
zullen  verderen;  Ja  zelfs  het  tot  de 
Pienang-doos  behoorend  tuig  is  ge- 
meenlyk  van  Koper:  haare  Kinderen 
derhalven  zyn  alleen  het  voorwerp 
hier  toe ,  die  zy  met  goude  armrin- 
gen,  hals-en  andere  cieraaden,  met 
of  zonder  Edel-gefteentens,  na  haar 
vermogen  opfchikken. 

In  den  eerflen  opflag  zoude  men 
denken,  dat  dit  een  deugd  in  haar  was 
en  een  verzaaking  van  de  waereld, 
doch  dit  is  'er  verre  van  daan:  maar  het 
is ,  om  dat  de  Arabilche  geestelyken 
haar  wys  gemaakt  hebben,  dat  het  te- 

gen de  Mahomethaanfche  wetten  zou- 
de ftryden,  want  niet  tegenftaande 

dit,  die  maar  eenig  vermogen  heeft, 
maakt  ook  dat  hy  goude  Vaten  en 
andere  werken  van  dat  Metaal  heeft; 
hoe  meer  hy  bezit,  hoe  trotfcherhy 

'er  ook  op  is :  en  al  is  het ,  dat  zy 
zelfs  gebrek  aanleevensbenoodigthe- 
den  moeten  lyden,  waaronder  zelfs 
zich  veele  Prinsfen  bevinden,  zoo 

kun- 



Eiland Sumqira.  x%\ 

zy  het  echter  van 'haar  hoovaa^ig 
hart  niet  verkrygen ,  om^  ter  vervul- 

ling van  die  behoeftigheid  5  het  zelve 
te  verkoopen. 

§.  14.6.  Ongemeen  veel  eerbied^  tot  wapenen 
by  geloovigheid  toe,  hebben  de  Pa- 
lembangers  voorhaare  «Krisfen,  Die 
het  maar  kan  uitvoeren ,  heeftze  in 
een  goude  fcheede  en  ook  zomtyds 
onder  aan  de  greep  een  bandje,  met 
diamanten  bezet :  zygeeven  dezelve 
trotfche  eernaamenen  naar  evenredige 
.heidvanden  ouderdom,  ofvanwien- 
ze  af komftig  zyn;  danwei,  na  de  Fraaie 

heid  van  het  lemmet,  durven  zy  'er 
veel  geld  voor  betaalen ;  zelfs  by  de 

grooten  als  zy  gaan  ilaapen  wordt  'er voor  haar  Bed  een  matje  gefpreidmet 
een  Kusfeii,  daar  zy  de  Krits  als  dan  op 
nederleggen om  te  rusten;  enzyftel- 
lenin  de  dragt  daarvan,  zulk  een  waar-, 
de,  dat  men  Kinderen  van  vier  a  vy£ 
jaarenzeal  op  zyde  ziet  hebben. 

§.  147.  De  Palembangers  hebben tztr -mf* 

weinig  kundigheid  in  het  bewerkeirien' 
van  het  Yzer,  ten  minsten  zy  fcjhynen 
fer  zich  nietveel  op  toe  te  leggen,  mis* 

1  2  "fehien 
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fchien,  om  dat  het  te  zwaar  is;  zy 
vergenoegen  zich  maar  met  kleine 
werken  daar  van  te  maaken ,  en  hiaten 
alle  groove  en  grootere ,  daar  in ,  aan 
de  Chineefen  over.  Hoe  zy  het  Me- 

taal bearbeiden  is  een  geheim  ,  waar 
achter  men  niet  komen  kan,  terwyl , 
wat  het  Thin  aanbelangt ,  zy  den  ar- 

beid daar  in  meede  den  Chineesch 

aanbeveelen,  om  dat  haare  gefteltheid 
daar  te  zwak  toe  is. 

Thm-my.  <j#  148.  De  Thin-mynen  worden  al- 
tyd  in  het  gebergte  gezocht ,  ter  plaat- 
fe  daar  een  zwaare  afwatering  van,  of 
omtrent  is,  en  men  hout  bekomen 
kan ;  als  men  dezelve  onderzocht  en 
ryk  genoeg  bevonden  heeft,  wordt 
nagegaan  ofze  hooger  of  laager  ligt , 
dan  gemelde  waterloop,  en  in  het 
laatstgemelde  geval  begint  men  als 
dan  handen  aan  het  werk  te  flaan  :  men 
graaft  omtrent  de  myn ,  als  dezelve 
wat  verre  van  den  waterloop  afgelegen 
is,  eenkom,  van  een  tamelyke  diep- 

te en  zeer  groote  uitgeftrektheid ,  ver- 
volgens maakt  men  een  affnyding  in 

het  riviertje  ,  het  welke  gemelde  wa- 
terloop formeert,  en  leidt  het  water 

daar 
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üaarvan ,  in  de  voorzegde  kom  ,  waar 
na  de  anders  gewoone  loop  van  het 
riviertje  met  hooge  dyken  opgeflopt 
wordt  ,  om  al  het  water  in  die  kom  te 
verzaamelen;  aan  de  laagfte  kant  van 
die  kuil  ter  diepte  van  dezelve  en 
breedte  van  vier ,  vyf  of  zes  voeten,* 
wordt  als  dan  een  canaal  gegraaven, 
welke  zyn  water  uit  die  kom  ontvangt, 
en  wederom  in  een  valei  of  ander  ri- 

viertje uitftort,  en  op  een  genoegfaa- 
me  afftand  van  den  oorfprong  van  dit 
canaaltje,  wordt  een  dwars  {lootje  ge- 

maakt, dewelke  zyn  water  uit  het 
zelve  erlangt .,  doch  blind  loopt ;  maar 
by  aldien  de  myn  digt  by  de  waterloop 
zelve  ligt ,  zoo  graaft  men  geen  kom 
om  het  water  daarin  te  verzaamelen, 
maar  men  maakt  alleen  een  affnyding 
in  het  Riviertje,  met  een  val-deur  ia 
de  mond  van  die  affnyding,  om  in  het 
gegraaven  canaaltje  zoo  veel  water  in 
te  laaten  als  men  noodig  heeft,  en  we- 

derom droog  te  laaten  loopeji,  als 
men  het  hebben  wil. 

Na  dat  dit  een  en  ander  tot  volko- 
menheid gebragt<is,  en  men  de  daar 

by  behoorende  opftallen  klaar  gemaakt 
I  5  heeft. 
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heeft,  (metalhet  welke  wel  twee  of 
drie  jaaren  verloopen)  begint  men 
jlfijï  het  graaven.  1  let  Thin-Ertz  wordt 
in  het  voorzegde  canaaltje  gewor- 

pen >,  daar  arbeiders  byitaan,  dewelke 
t  fchoppen  het  geduurig  roeren , 

ter  eiterkedrift  van  het  water  al 

bei  en  verdere  vuilu-  heden,  met 
zich  neemt,  en  het  aldus  zuivert;  waar 

na  het'er  uit  genomen ,  18  het  dwars- 
ilootje  geworpen,  en  aldaar  bewaard 
wordt:  of  anders  laat  men  het  in 

bet  droog  gevallene  canaaltje  lig- 
gen, beide  ter  tyd  toe ,  dat  men  ge- 
noeg heeft  om  het  verder  te  bearbei- 

den of  te  fmelten. 

De  behandeling  der  fmelting  is  zeer 
eenvoudig  en  onkostbaar,  de  oven 
is  gemaakt  van  klei  of  andere  aar- 

de, dewelke  door  de  zon  hart  ge- 
maakt wordt;  in  de  bovenfte  opening 

'of  het  fornuis  wordt  benceden  een 
fterk  vuur  van  hout  en  kooien  ge- 

maakt, het  welke  van  achteren  het 
zelve ,  door  een  Blaasbalk  in  vlam  ge- 

houden wordt,  boven  dit  vuur  wordt 

4e  gezuiverde  Thin-Ertz  zoo  maar 
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geworpen,  en  het  gefmoltene  loopt  * 
dan  vervolgens  door  een  gat  ,  het 
welk  vooraan  ,  onder  het  fornuis 
is,  in  een  beneeden  het  zelve  in 
den  grond  gegraavene  kuil ,  waar  uit 
het  vervolgens  gefchept  en  overge- 
gooten  wordt  in  de  Vormen,  de- 

welke daar  na  by ,  ook  maar  in  het; 
zand  gemaakt  zyn,  en  waar  in  zy 
het  dan  koud  laaten  worden.  Van 

een  Picol  ongezuiverd  Thin-Ertz 
wordt  gerekend  dat  70  Catjes  Thin 
komt.  Het  ftooken  begint  des  a- 
vonds  om  zevenen  eindigt  des  mor- 

gens om  negen  uuren  ,  en  in  dien 
tyd  kan  een  oven  na  deszelfs  groo- 
te,  40.  a  50.  Schuitjes  uitleeveren. 

§.  149.  Haare  Tydrekening  is,  Tydreke- 

volgens  de  Mahomethaanfche ,  nau,ng" 
de  Hergira  of  vlucht  van  Mahomet , 
het  welke  thans  (  in  Ao.  1779.  ) 
1192.  jaar  is,  en  zy  rekenen  by 
Maan-jaaren;  doch  voor  het  overi- 

ge zyn  zy  van  de  oudheid  der  fchep- 
ping  des  waerelds  even  onkundig 
als  van  den  Sterren -Hemel ,  waar 
van  zy  in  het  geheel  geen  begrip 
hebben* 

I  4  §.  isc* 
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Otigcftt-  §.  150.  Dewyl  Palembang  zoo 

^g  wee*  tiaby  den  even  nacht  -lyn  geleegen 
is,  zoo  is  'er  het  weeder  ook  door- 

gaans zeer  ongeftadig ;  het  eene  uur 
kan  het  buiten  gemeen  heet,  en  het 
ander  uur  kil  koudzyn  ;doch  dit  heeft 
men  meest  in  de  West-mousfon  te 
wachten,  gelyk  ook,  dat  als  dan, 

uit  de'  moerasfen  des  morgens  zoo- 
danige dikke  en  zwaare  dampen  opr 

itygen,  dat  men  geen  honderd  tree- 
den ver  zien  kan.  De*West-  mous- 

fon  begint  in  November  en  eindigt 
in  April,  als  wanneer,  voornament- 
lyk  in  December,  January  en  Fe- 
bruary  ,  het  gemeenlyk  zeer  fel 
waait  en  ftormt,  vergezelt  met  zwaare 
Rukwinden ,  geweldige  Slag  -  regens 
en  Donder -buien  :  terwyl  de  Oost- 
mousfon  ,  dewelke  van  Mei  tot 
October  aanhoudt,  doorgaans  droog 
weeder,  uitgenoomen  eenige  gerin- 

gen Regenbuien  uitleevert. 

Doch  ge-  g#  i$i4  Niettegenftaande  de  onge- 
ftadigheid  van  het  Climaat ,  is  Palem- 

bang in  lang  zoo  ongezond  niet,  als 

'er  wel  van  verhaald  wordt ,  integen- 
deel is  het  zelve  zeer  gezond  en  men. 

vind* 
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vindt  hier  veele  oude  Menfchen :  zel« 
den  ontitaan  hier  befmettende  ziek-» 
tens , ten  zy  de  Kinder  ziekte  ,  die  hier 
zeer  gevaarlyk  is ,  en  veele  menfchen 
voornamentlyk  bovenlanders  uit  het 
leeven  rukt.  By  de  kenteringen  der 
Jaargetyden  is  men  gemeenlyk  aan 
verkoudheid  en  koortfen  onderwor- 

pen, doch  dewelke , zelden  gevaar^ 
lykzyn;  daar  en  tegen  isde  roode 
loop  en  persfmg  zqo  veel  te  meer  te 
vreezen,  .welke  men  hier  zeer  veel 
onderhevig  is. 

Men  vindt  hier  ook  zeldfaam  men- 
fchen, die  met  zöp  ̂ genaamde  Koek 

of  Mildt  Ziekte  gequelt  zyn,  in  te- 
gendeel ,  die  van  elders  met  deeze 

kwaal  alhier  aankomen  worden  door- 

gaans 'er  van  herftelt,  met  zich  in 
de  rivier  dikwils  te  wasfchen  ,  en 
het  water  van  dieftroom  te  drinken, 
het  geen  een  Mineraale  fmaak  heeft 
en  voor  iemand  die  hier  pas  aanland , 
en  het  noch  niet  gewoon  is9  to,t 
een  zagt  Buik-zuiverend  middel  ver- 
ilrekt. 

Voor  het  overige  zyn  de  meeste 
Palembangers  doorgaans  befmet  met 
yuile  Venus  -  kwalen  s  ja  zelfs  aan 

I  5  kin- 
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kinderen  en  Zuigelingen  ziet  men 
zeer  dikwils  de  aankleeving  en  ge- 

volgen van  deeze  befmetting,  ook 
ziet  men  zeer  veele  bovenlanders 
met  groote  kropgezwellen,  en  dit 
zoude  aan  eene  der  Provintiën  eigen 
zyn ;  terwyl  als  eene  byzonderheid 
noch  aan  te  merken  is,  dat  de  men- 
fchen,  zoo  Europeefen  als  Inlanders, 
hier  zoo  vroeg  grys  worden ,  want 

men  vindt  'er  die  nauwlyks  25.  a  26. 
jaaren  oud  zyn,  of  zy  hebben  al 

gryze  hairen. 

Dieren.  §.  152.  Buiten  het  weinige  tamme 
Rund- vee  vindt  men  een  meenigte 
wilde  Buffels1  en  Koebeesten,  Har- 

ten ,  tamme  en  wilde  Varkens ,  yzer- 
Varkens  ,  Oliphanten ,  de  Rhino- 
ceros,  Tygers,  de  Civet-kat,  Lui- 
aards,  Mierëeters  ,  Eekhoorntjes, 
Apen  van  verfcheidene  zoorten  , 
waar  onder  zeer  groote ,  ja  ook  vlie- 

gende, gevonden  worden,  Kroko- 
dillen ,  Lequanen  Slangen  ,  Schor- 
pioen en  duizendbeenen.  Hoenders, 

Ganfen  ei*  Eendvogels  vindt  men 
in  geen  grooten  overvloed ,  en  zelfs 
zomtyds  zeer  fchaars^  doch  ander- 

zints 
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zints  onthouden  zich  in  de  Bosfchen 
een  groeten  overvloed  van  ander 
Pluim  -  gedierte  ;  de  meeste  van  die 
zoorten  zoo  als  op  Java  gevonden 

worden :  men  zegt  ook  dat  'er  zeer 
fraye  zich  onder  zouden  bevinden, 
doch  men  kan  door  den  luyen  aart  der 
Palembangers  hier  omtrent  niets 
krygen. 

Ten  opzichte  van  de  Visfchen  vindt  Visfchen. 
men  meede  al  dezelfde  Zee  en  Ri- 

vier Visch  \  als  op  Batavia,  doch 
niet  in  zoo  veel  zoorten,  daar  en 
tegen  vindt  men  in  deeze  Rivieree- 

nige weinige  andere,  als  de  lange 
Lys,  Jouara,  en  de  Patting,  welke 
alle  noch  al  tamelyk  van  fmaak  zyn, 
en  inzonderheid  de  laatfle  zeer  vet 

is ;  doch  anderzints  is  de  Palembang- 
fche  Riviervisch  niet  zeer  aangenaam, 
zy  is  doorgaans  grondig ,  en  de  Goe- 
rami,  dewelke  in  overvloed  hier 

is,  heeft  geen  gelykenis  by  de-Ba- 
taviafche ,  wyl  ze  zeer  dik  van  huid, 
grondig  en  droog  is. 

In  de  Palembamgfche  Rivier  vindt 
men  groote  Visfchen,  en  wel  tot 

18. 
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18,  voeten  lengte,  en  zommige  heb- 
ben een  zwaerd  en  andere  een  zaag 

voor  op  het  hoofd,  van  welke  laat- 
lic  zommigc  de  lengte  van  4.  en 
meer  voeten  hebben. 

Planten,  §.  153.  In  de  beneeden  landen 
vindt  men  de  zelfde  zoorten  van 
Boomen  ,  Planten  ,  Vruchten  ,  en 
Inlandfche  Moes -kruiden  als  op  Ja- 

va en  Batavia ,  doch  in  zoo  een  -  o- 
vervloed  en  ook  zoo  fmakelyk  niet 
als  .op  laatstgemelde  plaats.  Uit 
de  Bovenlanden  komen  zeer  swaarp 
en  verfcheide  zoorten  van  Houtwer- 

ken, zoo  tot  Timmerwerk,  als  het 
rnaaken  van  Masten  en  Stengen  , 
mitsgaders  Schep -Vaautuigen,  waar 

van  ik  'er  een  gezien  heb,  dewelkQ 
de  lengte  van  66  en  breedte  van  6. 
a  7.  voeten  Aiadt;  en  uit  de  enkelde 
Stam  van  een  boom  gemaakt  was. 

- 

Buiten  de  Peper -rank  en  het  Riet 
daar-  de  handrottingen  uitgehaalt  wor- 

den ,  mitsgaders,  zoo  een  confidera- 

bel  getal  Areek- Boomen ,  dat  'er 
ganfche  laadingen  van  derzelver 
vruqht  naar  Java  en  elders  verzondea 

wor-. 
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worden,  vindt  men  ook  in  de  bo- 
venlanden de  boomen,  dewelke.de 

Benzuin,  Draaken -bloed,  Gomlak, 
Gamber  en  Campher  uitleeveren; 

ook  heeft  men  'erSappan,  Sasfafras- 
boomen  ,  wilde  Ganeel  en  «buiten 
dien  ook  fraai  gevlamc  hout ,  en  an- 

dere voor  ons.  onbekende  Planten, 
welke  de  Palembangers  ten  uiterften 
zorgvuldig  voor  een  Europeesch  ver- 

bergen en  verbloemen ,  of  door  haare 
luiheid  verönachtzaamen,  waardoor 
men  ze  niet  te  zien  krygt ;  zoo  dat 

'er  geen  mogelykheid  is ,  om  'er  een 
grondige  en  genoegfaame  kennis  van 
te  krygen. 

§.  154.  BehalvenhetThin  op  Ban-Minma* 

ca  en  Bliton ,  vindt  men ,  zoo  daar , leQ% 
als  hier  in  de  bovenlanden ,  Goud- 

mynen ,  ook  zoo  'gezegd  wordt  Zil- ver; en  op  eerstgemelde  Eiland  aan 
de  Noordzyde ,  zoude  een  Goud- 
myn  te  Banca  Masfo  zyn,  dewelke 
ongemeen  ryk  is ,  doch  in  geene  van 
alle  mag  op  leevensftraf  gearbeid 

worden,  en 'er  wordt  ten  fcherpften 
by  gewaakt.  Dit  verbod  zoude  voort - 
ylqeyën  uit  een ftaatkundige  regel  van het 

s 
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hetPalembangiche-Hof,  zoo  om  die 
plaatfen  en  de  rykdom  van  haar  land 
voor  vreemdelingen  bedekt  te  hou- 

den ,  als  om  dat  de  Vorst  zegt,  in- 
komsten genoeg  te  hebben  ,  en  dit 

een  Schat  is  die  de  Aarde  voor  hem 

bewaart  enhy'er  dus  geen  zorg  voor 
behoeft  te  draagen:  ja  zelfs  gaat  dee- 
ze  omzichtigheid  zoo  verre,  dat  al 
het  Goud  ,  het  welk  voor  den  Koning 
en  zyne  Familie  gebruikt  wordt, 
ingekogt  wordt  van  het  geene 
van  Andragiery  en  elders  aangebragt 
wordt. 

Voorts  wordt  'er  op  Bliton  Yzer 
gegraaven,  en  in  het  Gebergte  inde 
bovenlanden  alhier  gevonden.  Zwa- 

vel, Aluin  en  Arfenicum.  Edel- ge -> 
fteentens  worden  hier  niet  gevonden, 
doch  wel  op  Barica  een  zoort  van 
Chriftal ,  het  welk  by  de  Thin-my- 
nen  gegraaven  wordt,  en  hoe  ryker 

de  myn  is ,  hoe  meerder  het  'er  ook 
gevonden  wordt. 

X. 

Djambi.       §.  155.  ̂ Benoorden  Palembang  ligt 
:  het 

v 
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het  Rykje  van  Djambi,  aan  eenzeer 

groote  Rivier-,  die  Zeer  diep  land- 
waards  onfpnngt;  het  zelve  geeft 

weinig  Peper  en  is  van  zeer  weini- 
ge waarde  ,  als  alleen  om  het  ver- 

maagfchap  van  den  Koning,  door 
het  Huwelyk  aan  de  Vorsten  van 
Riouw. 

XL 

§.  156.  De  Rivier  van  Andragiry  Andragb 

ontfpringt  noch  verder  Landwaardsry' 
in  het  Manincabofche ,  en  dus  han- 

delen deeze  Volkeren  met^gemak  op 
de  Westkust  5  daarze  dikwils  by  vyi> 
tig  te  gelyk  komen.  Op  de  Kust 

wordt,  in  zommige  tyden  van  't  jaar 
een  visch  gevangen  Shades  genaamd, 
die  niet  gegeeten  wordt,  doch  de 
Kuit ,  die  wel  een  derde  van  de  Visch 
weegt,  wordt  Troeboe  genaamd  en 
is  zoo  goed  als  de  Rusfifche  Caviar. 

XII. 

§.  157.  Camper  Dit  Rykje  is  hetC*01?6* 
fcleinfte  van  alle, 

XIII 
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XIII- 

» 

Siac.  §•  l5^-   Siste,  Het  Noordelykfte 
aan  deeze  Oostkust ,  grenst  aan  de 
-Landen  der  Batasfers  en  wordt  thans 
geregeerd  door  een  Maleids  Prins  5 

Radja  Ismaël  genaamd ,  een  der  groot- 
fte  Zeeroovers  in  deze  Zee :  en  hier 
mede  is  het  geheele  Eiland  Sumatra 

afgehandeld. 

i  o  ., 

■  •     - 
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BESCHRYVING 

DER 

VOGELNESTJES. 
DOOR 

JAN      HOOY  M  A  N. 

XjLoe  zeer  men  in  onze  Eeuw,  de 
IMatuurlyke  Hiftorie  tot  volmaaktheid 
tracht  te  brengen,  en  geene  moeite 
fpaart,  den  oorfprong,  aanwas  en 
weezentlyke  hoedanigheid  ,  aller 
voortbrengielen  deezer  aarde ,  naau- 
keurig  te  onderzoeken  y  ontmoet  die 
nuttige  beoefening  echter  zulke  ver- 

mogende hinderpaalen,  dat  de  naau- 
keurigfte  navorfcher  dikwils  niet  dan 
ten  hoogsten  onvolmaakt ,  van  veele 
zaaken  kan  gewagen.  Onder  deeze 
beletzelen,  komt  my,  als  geene  der 
geringste  voor ,  den  Verren  affland^ 
lusfchen  het  voorwerp  en  tusfchen  den 

:  onderzoeker ',  die  maar  al  te  dikwils 
plaats  heeft ,  en  waar  door  hy ,  hoe  y- 
f'  UL  Deel         £  ve- 
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vcrig  en  verlicht,  echter blyft verdo- 
ken van  die  zinlykc  bevinding ,  die 

het  uitcrfle  der  Menfchelykc  over- 
tuiging is, 

In  welk  een  helder  licht  zoude 
een  Linntrus,  een  van  Hall  er, 
een  Buffon,  en  meer  andere  ver- 

maarde tydgenooten  ,  den  arbeid  der 
Natuur  niet  hebben  uitgetekent ,  in- 

dien zy  alles  in  Perfoon  hadden  kun- 
nen onderzoeken  ,  en  niet  dikwils  wa- 
ren genoodzaakt  geweest,  hun  op 

vreemde  berichten  te  verlaaten? 

Hoe  dikwils  voert  de  lust,  door 

zeldzaamheid  te  behaagen ,  een  reizi- 
ger van  het  fpoor  der  waarheid  af!  hoe 

dikwils  tracht  hy  zyne  achteloosheid 
ofzyn  traagheid,door  eenen  opgefchik- 
ten  voordragt ,  te  verheelen !  hoe  dik- 

wils tracht  hy  door  gewaande  kundig- 
heden, eer  en  aanzien  te  behaalen, 

terwyl  hy  in  den  grond,  egen  het 
voorwerp  zyner  befpiegeling  niet  op 
gewastchen  is.  Dit  is  zoo  waar,  zoo 
menigvuldig  en  zoo  fchadelyk ,  dat 
alle  echte  voorflanders  van  nuttige  en 
toepasfelyke  ontdekkingen,  zulks  niet 
genoeg  betreuren  kunnen. 

Het 
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Het  begrip  deezef  waarheid  fpoort 
het  Genootfchap  aan ,  zulke  zaaken, 
die  binnen  den  ommetrek  onzer  Per- 
foonlyke  onderzoeking  kunnen  val- 

len ,  naaukeurig  na  te  gaan  ,  en  van  tyd 
tot  tyd,  in  haare  Verhandelingen,  de 
proeven  hier  van  mede  te  deelen:  niet 
met  het  haatelyk  oogmerk  andere  te 
berispen,  maar  alleen  otn  den  arbeid 
der  natuur,  zoo  veel  in  haar  vermo- 

gen is,  in  klaarder  licht  te  flellen. 

Dus  leverde  de  Heer  Baron  vat4 

Wurmb,  reeds  in  het  Eerfle  Deel 
£i)  de  order  der  Palmboomen  en  voeg- 

de by  den  voortgang  van  desfelfs  aan- 
merkingen, over  dit  Vorstelyk  plant» 

gedacht ,  in  het  Tweede  Deel  (  2  )  de 
Befchryvingen  van  de.ii  Gryzen  Otter* 
de  Jüno  Vogel^  en  den  Kinken  dief  ter- 
wyl  alle  Ingezetenen  der  Ocsterfc 
volkplantingen ,  toen  wierden  aange- 

moedigd ,  dit  Hoofddeel ,  met  hunne 
bydragen  te  verryken. 

(1)  p.  ̂ 27. 
'K  % 
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Ik  volg  dit  loilelyk  voorbeeld  na, 
en  deel  thans  het  gemeen  eenc  vol- 

ledige Befchryving  mede,  der-kost- 
baare  en  thans  zoo  hoog  geachte  Vo- 

gelnestjes ,  die  door  de  Chineezen  by- 
na  tcgens  Zilver  werden  opgewogen 
en  door  de  milde  natuur  als  een  by- 
zonder  voorrecht  ,  aan  de  Eilanden 
van  Indië  zyn  geichonken. 

Het  Vogeltje,  waar  door  dezelve 
worden  toegeftclt,  noemen  onze  Berg- 
Javaanen  Waled  of  Boerang  Dafd  en 
op  Java  Lawit.  (  3  ) 

Het  behoort  tot  de  foort  der  Zwa- 
luwen, en  heeft  een  gedrukt  hoofd, 

hetwelk  zich  echter,  met  de  veeren, 
dik ,  rondachtig  en  in  vergelyking  van 
het  Lighaam,  groot  vertoont.  De  bek 
is  breed  en  wyd,  met  eene  zwarte, 
elsvormige  kleine  neerwaards  gebo- 
gene  punt ,  wordende  de  wydte  van 
de  bek  noch  vergroot  door  eenenaak- 
te,   pergamentachti2;e  huid,  die,  als 

de 

(3)  Beerong  betekent   iu  het  Maleits  eefi  VogtlP 
20nder  onderfcheid. 
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de  bek  gefloten  is ,  tezamen  gevouwen 
ligt,  maar  geopend  zynde  ;  eene  aan-, 
zienlyke  ruimte  beflaat,  dewelke  dit 
Diertje  ter  verkryging  van  zynvoed- 
fel,  zoo  als  hier  onder  blyken  zal,  ten 
hoogstennoodig  heeft.  Deoogenzyn 
zwart  en  redelyk  groot.  De  tong  is 
ongedeelt  en  pylvormig.  De  ooren 
zyn  rondachtige  platte  en  naakte  plek- 

ken, met  eenlangachtig  gaatje  en  lig- 
gen geheel  onder  de  veeren  van  het 

Hoofd  verborgen.  De  hals  is  zeer  kort, 
zoo  wel  als  de  beenderen  in  devlerken 
en  beenen.  De  zybeenen  zyn  geheel 
begroeit  met  veeren  en  het  zeer  ten- 

gere beneeden  gedeelte  der  beenen,  is 
zoo  wel  als  de  voeten ,  met  eene  zwar- 

te pergamentachtige  huid,  bekleed. 
De  voeten  beftaan  uit  vier  vingeren, 
daar  van  drie  voorwaards  en  een  ach- 
terwaards,  allen  tot  de  wortel  van 
elkander  gefcheiden ,  de  middelde  is 
met  de  nagel  ruim  zo  lang  als  het  be- 
needenfte  gedeelte  van  het  been.  Alle 
de  vingers  hebben  zwarte,  kromgebo- 
gene  ,  fcherpe  en  tamelyk  lange  na^ 
gels,  die  het  Vogeltje  veel  gemak  toe- 

brengen ,  om  zich  overal  aan  de  rotfen 
en  klippen  vast  te  kunnen  houden.  De 

K  3  ftaart 
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ftaart  is  genoegfaam  zoolang,  als  het 
geheeie  Lyf  met  de  Hal?  en  de  Kop. 
Uitgefpreid  zynde  ,  heeft  dezelve 
eene  wigvormige  gedaante  en  beftaat 
uit  10.  roeipennen. 

In  de  vleugelen  zyn  16  h  ï3 -dag- 
en dekpennen.  De  4.  eerste  flagpcn- 

nen  zyn  zeer  lang  ,  en  reiken  te  zaa- 
mengevouwen  zyndq,  byna  een  duim 
Jlhynlands  over  de  Haart.  De  vol- 

gende pennen  worden  geftadig  kor- 
ter ,  tot  de  5.  of  6.  laatfte  j  die  gelyk 

zyn  en  met  de  breedte  van  de  vleu- 
gel, omtrent  de  lengte  van  het  Lig-. 

haam  uitmaaken. 

De  couleur  van  hetVogeltje  is  grys-* 
achtig  zwart,  een  w einig  in  het  groene 
trekkende ,  doch  zonder  flippen  of 
plekken ;  achter  op  de  rug  naar  de 
ftaart  aan  het  beneeden  lyf,  valt  dit 
zwartachtige  in  het  muisvaale.  De  ge- 
heele  lengte  van  de  bek  tot  de  ftaart 

is  4*  duim,  de  hoogte  van  de  bek  tot  de 
punt  van  de  middelfte  voorvinger  3! 
duim,  de  uitgeftrektheid  der  vleu- 

gelen, van  de  eene  punt  tot  de  an- 
dere ioi,  zynde  de  lengte,  der  groot- 

fte 
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fte  fïagpennen,  omtrent  4.  duim. 
Tien  deezer  vogeltjes  weegen  25once 
en  \  dragme  trois.  (4) 

Li  de  nabuurfchap  van  Batavia  zyn 
twee  vermaarde  plaatzen,  alwaar  dee- 
ze  Vogeltjes  in  eene  zeer  groote  me- 

nigte huisvesten:  De  eerfle  Calappa 

Nongal  genaamd,  ligt  omtrent  10.  uu- 
ren gaans  Zuid  Oostwaards  van  de 

Stad,  de  tweede^^p/^geheeten,  een 
weinig  verder  ten  Zuid-westen,  maar 
beiden  in  de  rei  der  voor  qf  vlotber- 
gen,  die  van  den  zwaaren  rug,  dooi; 
ons  Eiland  alhier  geformeert,  ken- 
nelyk  onderfcheiden  is. 

Behalven  deeze ,  zyn'er  noch  vee- 
Ie  andere  plaatzen^allen  in  dien  zelven 

ftreek 

(4) Behalven  deeze,  houden  in  fommige  garen, 
eenigc  wilde  foorten  hui»,  Momomo,  Boerong  Itam, 
Boerong  Zoekott  en  Lintje  geheeten. 

Zy  gelyken  gezsmentlyk  zeer  veel  naar  dezelve, 
behalven  dat  van  de  tweede,  de  Kop  grooter  en  de 
Veeren  van  allen,  geheel  zwart  zyn. 

De  Nesf  jes  die  zy  maaken  ,  zynzwart  en  bros ,  meest 
beftaande  uit  ligte  dons,  ook  ftreRt  het  verhlyf  dee- 

zer Diertjes  zeer  tot  bederf  der  gaten;  waarom  die 
zqo  veel  mogelyk  worden  uitgeroeit» K  4 
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Itreek  of  verre  van  de  Kusten ,  die  of 

weinig  i  itleeveren ,  of  door  de  Javaa- 
rven  zorgvuldig  verzweegen  worden , 
en  maar  bekend  zyn  aan  zommige. 

Deeze  beide  Vogelebergen ,  door 

de  Javaanen  Goa ,  dat  een  Spelonk  be- 
teekent,  geheeten,  zyn  alieenftaan- 
de  klippen,  van  binnen  hol  envoorzicn 
met  een  zeer  groot  getal  openingen, 

zommige  zoo  groot,  dat  men  zeerge- 
makketyk  daat  in  kan  komen,  ande- 

re moeilyker  en  eenige  zoo  klein, 

dat  de  natuur  aldaar  voor  de  veilig- 
heid dier  diertjes,  zichtbaar  zorg  heeft 

gedraagen. 

Deeze  rotzen  zyn  uitwendig  digt 

begroeit,  met  eene  menigte  zwaar  op- 
gaande boomen,  van  verfchillende 

zoorten,  en  beftaan  inwendig  uit 

graauwe  kalk-fteen  en  wit  marmor,  van 
wrelk  laatfte  ik  een  zeer  fchoon  fluk 
bezit. 

Aan  deeze  wanden  hechten  de  Vo- 
geltjes hunne  nesten  in  horizontaale 

laagen,  digt  by  eikanderen ,  zoo  dat  de 
opgebogen  zyde  van  de  eeóe,  meest 

aan 
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aanzit ,  tegen  de  vlakke  van  de  an- 
dere. Zy  plaatzcnzichop  onderfchei- 

den  dieptens  van  50.  tot  300.  voeten  , 
minder  en  zomtyds  noch  meerder, 
naar  dat  zy  ruimte  vinden ,  en  laaten 

geene  holligheden  of  bekwaame  ruim- 
tens  open ,  mits  die  maar  zuiver  en 

droog  zyn,  het  geen  zo  volftrekt  nood- 
zaaklyk  is,  dat  wanneer  de  wanden 
nat  worden,  zy  die  ten  eerften  ver- 
laaten ,  zoo  dat  eerie  onverwachte  ont- 

lasting of  doorzypeling  van  water, 
altoos  ten  hoogden  fchadelyk  is. 

DeVogeltjes  vliegen 'smorgens  met 
het  aanbreeken  van  den  dageraad ,  uit 
de  gaten  met  een  groot  gedruis ,  en 
ftygenin  het  Oost-faizoen  of  de  droo- 
ge  tyd ,  wanneer  zy  op  afgeleegene 
plaatfen  hun  voedfel  moeten  zoeken, 
terftond  zoo  hoog  in  de  lucht,  dat  men 
hen  ten  eenemaal  uit  het  gezicht  ver- 

liest; maar  in  de  regentyd  begeeven 
zy  zich  niet  verre  van  honk,  het  welk 
op  myn  byzonder  verzoek ,  ook  in  het 
Gouvernement  Java,  alwaar  eenige 
klippen,  aan  of  zeer  na  byhet  flrand 
liggen,  naaukeurig  is  waargenomen- 
Des  nademiddags  omtrent  4.  uuren, 

K  5  be- 
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beginnen  zy  weder  te  rug  te  keeren, 
en  verbergen  zich  haastig  in  hun  ver- 

blyf,  zonder  dat'er  eenige  andere  af  en 
aan  vliegen  dandiebroeyen.  Zy  voe- 

den zich  met  allerhande  zoorten  bloe- 
delooze  diertjes,  boven  ftilitaande  wa- 

teren zweevende,  waar  toe  hunne 
wydöpengaande  bek  zeer  dienftig  is. 

Hun  grootfte  vyand  is  de  Kuiken- 

dief,  die  'er  veele-  vangt  by  het  op- 
komenuitde  gaten,  waarom  deeze  ro- 

ver, metSchiet-geweer  vlytig  wordt 

opgepast. 
Zy  bereiden  de  Nestjes  uit  het 

krachtigfte  en  beste  overblyfzel  van 
het  door  hun  genoten  voedzel,  en 
zeker  niet  uit  zeefchuim ;  want  de 
twee  bovengenoemde  rotzen  liggen 
veel  nader  by  onzen  Noorder-Oever, 
als  by  het  zuider-ftrand.  Nu  worden 
die  diertjes  in  onzen  omtrek,  die 
ongemeen  talryk  bevolkt  is,  niet 
alleen  nooit  vernomen,  maar  het  is 
ook  geheel  onmogelyk  dat  zy  in  den 
bepaalden  tyd  van  eenige  uuren  de 
lange  togt  naar  de  Zuid-zyde,  heen 
en  weder  kunnen  doen ,  niet  zoo  zeer 
om  den  verren  afftand ,  als  wel  om 

de 
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de  aanmerkelyke  hoogtevan  ons  zwaar 
gebergte  en  de  hevigewinden  die  Zeer 

dikwils  aldaar  regeeren.  Behalve'n  dat men  deeze  diertjes,  aan  deoverzyde 
ook  hier  en  daar  bewoont,  nimmer 
heeft  gezien. 

Het  weezen  der  Nestjes  beflaat 
derhalven ,  uit  niets  anders  als  zoo 
even  is  gezegt ,  en  hier  in  wordt  ik 
noch  meer  bevestigd  door  het  groot 
v^rfchil  in  het  voorkomen  derzelven. 

Die  men  vindt  op  het  land-goed  Calap- 
paNongal,in  de  Goagadja,  zynzeer 
graauw  en  wel  een  derde  minder  waar- 

dig .  als  die  ,  dewelke  het  land-  goed 
Sampia  uitlevert,  en  deeze  kunnen 
niet  vergeleken  worden  by  een  zeer 
voortreffelyke  zoort  die  jaariyks  van 
Ternaten  en  Pasper  worden  aange- 
voert  en  op  de  daar  omtrent  gelecgen 
Eilanden ,  vooral  oostwaards  Borneo, 
zyn  te  vinden.  (  5  ) 

Deverwe  en  waarde  hangt  derhal- 
ven af,  van  den  overvloed  en  hoeda- 

nigheid der  Infecten ,  die  deeze  dier- 
tjes tot  voedzel  ftrekken ,  en  mogelyk ook 

1  — — 

(  5 )  Verhandel.  2.  Deel  Pag.  «g. 
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ook  van  de  mindere  of  meerdere  een- 

zaamheid des  oords,  alwaar  zy  dit 
aas  gaan  zoeken. 

Tot  het  bereiden  der  Nestjes,  be/ 
gen  zy  doorgaans  twee  maanden,  en 
leggen  dan  2.  eieren ,  die  uitkomen 
binnen  15.  of  i<5.  dagen.  Zoo  dra  dg 
Jongen  vlug  worden  ,  begint  men  de 
Nestjes  te  ftooren,  het  welk  regelma- 

tig gedaan  wordt  om  de  4.  maandenen 
de  oogst  is  van  den  eigenaar. 

Dit  ftooren  of  uithaalen  gefchied 
door  vast  volk,  hetwelk  van  jongs  nan 
gewend  wordt,  deeze  klippen  te  be- 

zoeken,   op  de  navolgende  wryze. 

Men  maakt  een  ladder  van  bösch- 
rotting  lang  naar  goedvinden,  en  bind 
aan  denzelven  op  eene  behoorlyke 
afftand,  dwars  ftukjes  bamboes  om  op 
te  treden,  langs  deeze  daald  men  ne- 

der, doch  wanneer  de  gaten  al  te  diep 
zyn, is  Scheeps-touwerk  beter;  afge- 
klommen  zynde,  plaatst  men,  zoo  de 
ruimte  zulks  toelaat,  getakte  bamboe^ 
zen  langs  de  wranden,omby  de  Nest- 

jes te  kunnen  komen,  doch  wanneer 
dit 
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dit  dusdanig  niet  mogelyk  is,  wor- 
den die,  ftaande  op  den  ladder, met 

eenen  daartoe  gefchikten  bamboes , 

afgenoomen.  Ook  zyn  'er  fommige 
gaten  tot  dewelke  men  nadert  met 
een  vlot  van  bamboes ,  doch  deeze 
zyn  hier  zeldzaam. 

Het  uithaalen  is  een  gevaarlyk 
werk,  dat  veelenden  Hals  doet  bree- 
ken,  vooral  de  Dieven,  die  by  on- 

gelegen ty  den,  de  gaaten  trachten  te 

berooven ,  waarom  'er  overal  Wagt- 
Iiuisjes  zyn  bygebouwd. 

Het  Berg-volk  hier  toe  gewoon, 
begint  dit  uithaalen  niet,  zonder  het 
ilagten  van  een  Buffel ,  de  gewoone 
voorbereiding  derjavaanen,by  alle  on- 

derneemingen van  eenig  aanbelang: 
ook  prevelen  zy  vooraf  hunne  Gebe- 

den ,  befmeeren  zich  met  welriekende 
Oly ,  en  berooken  het  gat  met  Ben- 
fuin  ,Doepa  (6)  en  andere  aangenaa- 

me 

(6)  Ik  zal  de  Dwaaze  bygelovigheden  en  buiten- 
fpoorige  vertellingen  der  Javaanen  hier  niet  by  voe- 

gen en  maar  enkel  zeggen  dat  'er  by  de  voornaamfts 

g».
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meReukwerken,  het  welk  naar  hun  be- 
grip ten  uiterften  noodzaaklyk  is.  (7) 

By  het  nederdaalen  gebruiken  zy 
een  Flambouw,  gemaaktuitde  harst, 
vloeiende  uit  eenen  zwaaren  en  groo- 
tenboom,.  (8)  C^/r^genaamd.  Deeze 
gom  eenigetydin  de  zongelegt  zyn- 
de,  wordt  ter  diktevan  een  dunnehand 
te  faam  gerolt ,  in  het  gedroogde  blad 
van  de  wildeRotting,  bovengenoemd, 
vast  gemaakt  aan  een  ftokje  en  daar  bo- 

ven- 
gaten op  Javaeene  byzondere  Befcherm-Godin,  on- 

der den  Naam  van  Rato$  Laut  Kidul  of  Priucesfe  der 

Zuider-Zee ,  geëerbiedigt  ̂ wordt. 
Deeze  heeft  aldaar  eene  byzondere  hut,  meteen 

gedekte  Slacp-plaats  en  veele  fraaye  kleederen,  waar* 
toe  niemand  dan  een  Priester  naderen  mag,  die  "er altoos  Vrydags  en,  wanneer  men  de  Nesten  uithaalt» 
gednurig  Reukwerk  brand ,  ook  moet  hy  het  Lyf  en 
de  Kleederen  vin  een  ieder  aanraaken ,  die  in  de 

Klippen  gaat,  maar  onze  Berg-  Javaanen,  maakeu 
zo  veel  omflag  niet. 

(7)  Rumphius  Herbarium  AmboinenfeL. 2  Cap  20. 
(8)  De  behoorige  Befchryving  van  deezen  Boom 

kan  hier  niet  worden  bygevoegt,  alzoo  men  desfelts 
Bloemen,  niet  tegengaande  alle  moeite,  tot  noch 

toeniet  heeft  kunnen  bekomen:  Rumphius  zegt  'er 
niets  van,  ook  vindt  men  dien  by  Linnams  of  Hout- 

tuin niet,  zoo  dat  wy  van  denzelven  ,  onder  onzö 
bydragcn  nader  zullen  gewagen* 

j 
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vengebonden  de  gedroogde  binnenfte 
bast  van  denArak-foom,  die  eens  vuur 
gevat  hebbende,  niet  ligt  uitgaat,  ten 
einde  hun  flambouw,  door  de  vochtig- 

heid en  onderaardfe  dampen  dikwils 
uitgebluscht,  weder  te  ontfteeken. 

Dit  uithaalen  duurt  niet  langer  dan 
een  Maand ,  en  wordt ,  gelyk  reeds  is 
gezegt,  regelmaatig  driemaal  in  een 
jaar  herhaalt,  hoe  wel  fommige  mee- 
nen  dat  zulks  wel  viermaal  zoude  kun- 

nen gefchieden,  het  welk  my  niet 
waarfchijnlijk  is ;  te  meer,  kundigen, 
hier  by  opgebragt,  my  verzekeren,  dat 
eenNestje  ongeftoord  gelaaton,door 
de  Vogeltjes  geduurig  wordt  vergroot 
of  dikker  gemaakt,  tot  zoo  lang  het 
van  binnen  droog  of  haari  g  wordt, 
wanneer  zy  het  verlaaten.  Met  de 
Nestjes  is ,  na  het  uithaalen  geene  an- 

dere moeite  dan, dat  ze  gedroogt  en  ge- 
zuivert  worden?wanneer  men  dezelve 
in  mandenofKranjangs  afbrengt  en  ver- 

koopt aan  de  Chineezen,  doch  voor 
zeer  ongelyke  pryzen  ,  wel  van  8.  tot 
1400. Rds.  dePicolof  125.&  ,  het  welk 
als  boven  gezegt ,  afhangt  van  derzel- 
ver  fynheiden  witheid,  zynde  fom- 

mi- 

N 
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mige  zeer  graauw ,  andere  roodach- 
tig en  de  beste  foort  zeer  fchaars, 

Deezehooge  prysende  onverzaa- 
delijke  winzugt  derChineezen,  ver- 

oorzaakt veele  dicvcryön,  alzoo  de 
laatfte  niet  fchroomen ,  de  Bcrg-wag- 
ters  door  Geld ,  Amfioen  enLy  waatcn 
om  te  koopen ,  het  welk  by  alle  fcher- 
pe  toezigt,  niet  ten  eenemaal  belet 
kan  worden. 

De  bovengenoemde  plaatfen  Calap- 
pa  Nongal  en  Sampia,  behoorden  voor 
deezeaan  de  Maatfchappy ,  maar  de- 
wyl  de  meeste  voordeelenderzelve, 
door  de  Javaanen  verduistert  wierden, 
of  weinig  bekent  waren ,  belloot  de 
HOOGE  REGEERING  in  het  jaar 
1778.  die  beide  Land  -  goederen  open- 

baar te  laatenverkoopen,  haaiende  te 
zamen  byna  Honderd  duizend  Rds. 
welk  aanzienlyk  bedraagen,deverwag- 
ting  der  meesten  verre  te  boven  ging. 

Nogzyn'erbehalven  dezeveele  ande- 
re ,  doch  minder merkwaerdige  plaat- 

fen ,  indenzelven  rei  derVlotbergen  ; 

pok  twee  of  clrie  in  de  hoogereBinnen- 

lan- 
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tanden,  alle  te  fanmen,  na  gisfing 
twintig  Pikols  of  iets  meerder ,  jaar^ 
lyks  uitleverende. 

Op  dit  zelve  Eiland ,  maar  onder 
het  Gouvernement  Samarang,  zyn  aan 
het  zuider-ftrand  drie  voornaame  V& 
gel-bergen  Goa  Dakar  >  Gede  enNa- 
go/ari  geheeten  $  deeze  worden  door 
de  zee  befpoelt,  die  inde  laatfte  zoo 

diep  doordringt,  dat  men 'er  binnen 
kan  visfen  en  op  deeze  plaats  is  het 
foortzeer  goed,  maar  het  ukhaalenis 
behalven  de  fteilte  noch  zeer  gevaar^ 
lyk )  door  de    opftuivende  zeebran- 

ding ,  zoo  dat  men  'er  een  hangwerk van  bamboes  heeft  moeten  maaken. 
De  Vorstenzyn  bezitters  deezer  gaten 
en   genieten  derzelver  vcordeelen , 
waarmeede  zy  in  allen  opzichte  han- 

delen naar  hun  welgevallen.  Doch  be^ 

halven  deezen  zyn 'er  noch  veele  an- 
dere mindere  plaatfen  ,  die  rzoo  veel 

mogelyk  verzweegen  blyven ,    wor- 
dende  de  uitgevoerde  hoeveelheidvan 
Java,  iets  hooger   dan  hierbegroot^ 

Bantam  en  Sumaira  zyn  mede  hier 
Vanvoorzien,  doch  de  Inwconc'ers  van 
het  eerstgenoemde  Koningryk,  zyii 

III  Deel.  L  zoo 
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zoo  overgegeeven  traag  en  onder  eenö 
zoo  gebrekkige  Regeeringsvorm,  dat 
men  zelfde  ryst  tot  levensonderhoud, 
neffensveele  andere  noodige  zaaken , 
van  hier  moet  haaien :  ennademaal  de 
Chineezen  zich,  in  de  binnendeelen 
niet  durven  wagen  en  dus  met  het 
Bergvolk  geene  verkeering  kunnen 
maaken,  is  voor  eerst  vandaar,  in  dit 
opzicht ,  weinig  te  verwachten. 

De  Jonge-vogeltjes  worden  door  de 
Javaanen  en  ook  door  ons  gegeeten, 
maar  zyn  fchaars  te  krygen ;  men  houd 
dit  voedzel  zeer  verhettende,  doch 
de  Nestjes  tot  een  lymachtig  weezen 

gekookt,  's  nacht  in  den  daauw  gezet 
en  met  fuiker  vermengt,  als  zeer  ver- 

koelende, waarom  de  Javaanen  die, 
in  de  heete  koorts  met  veel  nut  ge- 

bruiken:  ook  heb  ik  die  op  deezewy- 
ze  zicnvoorfchryven  voor  een  zeere 
keel  en  heeschheid,  niet  zonder  goe- 

de uitwerking,  mogclyk  in  navolging 
der  Chineezen ,  want  een  vermogend 
Koopman  dier  natie,  hier  in  fterk 
handelende,  heeft  my  verzekert,  dat 
men  in  China  de  Vogelnestjes  veel  ge- 

bruikt in  de  winter ,  dewyl  het  zitten 

by 
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by  het  vuur  3  in  de  noorderdeeleti 
van  dat  uitgeftrekte  Keizërryk,  de 
keel-ziektens  aldaar  menigvuldig  doet 
regeeren*. 

De  zoo  geroemde  voedende  en  ver- 

Herkende  kracht ,  heb  ik  'er  nimmer 
in  kunnen  vinden,  of  fchoon  ik  de- 

zelve ,  om  my  hier  van  te  overtuigen* 
op  veelërlei  wyze  ,  en  in  eeneaanmer- 
kelyke  hoeveelheid  toebereid ,  zeei' 
dikwils  heb  gegeeten  :  ook  heb  ik  dief 
door  feheikundigen  laaten  onderzoe- 

ken, maar  'er  niets  anders  van  kun- 
nen ontdekken,  dan  dat  het  laatfte 

överblyffel  ineene  waterachtige  Gotii 
beftond ,  van  geene  atogenaame  fmaak 
en  waarfchynlyk  ook  voor  niets  nut- 

tig daninligte  borst-kwaalemDit  voor- 
werp ftrekt  derhalven  op  de  Tafels  der 

vermogeiide ,  tot  niets  anders  als  een 
kenmerk  Van   overdaad    en  pracht* 
maar  de  Chinéezen  zyn  naar  dit  ge- 
regt  uitzinnig  greetig.  Nadat  deNcst- 
jes  geweekt  én  wel  gezuivert  zyn , 
doen  zy  dit  met  één  Vette  Capoen  of 
Eend,  ih  eeh  welgefloten  pot ,  en  laa- 

ten die  op  een  larigfaam  vuur  ruim  24 
uuren  koöken ,  het  welk  zy  Timmen 

*   '  Lj  noe- 
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noemen;  dit  is  om  het  bygevoegde  een 
fmaakelyke  kost  en  alles  het  welk  ik 
'er  van  kan  zeggen. 

De  handel  in  Vogelnestjes  ,  was 
eenige  jaaren  geleeden  ,  niet  zeer  aan- 
merkelyk,  maar  is  zederd  ongemeen 
aangewakkert.De  hooge  prysdie  men 
hier  voor  in  China  geeft  en  eer  toe 
dan  afneemt,  maakt  Batavia  tot  een 
ftapelplaatsvan  dit  voortbrengfel  der 
natuur ,  het  welk  ,  door  onze  Ingeze- 

tenen, alzodeMaatfchappy  hier  niets 
in  doet,  zeer  voordeelig  wordt  aan- 

gewend, ter  vermindering  der  fchaade- 
lyke uitvoer  van  gemunt  Zilver,  zoo 
dat  het  te  hoopen  is ,  dat  deeze  Jeug- 

dig bloeiende  handeltak,  altoos  eene 
aanmoedigende  befcherming  zal  bly- 
ven  genieten. 

Het  ontdekken  der  Vogelnest-rot- 
fen  in  ons  vlotgebergte  ,  heeft  myne 
oplettenheid ,  in  het  pasfeeren  dier 
ftreeken  gaande  gemaakt  en  my  aan- 

leiding gegeeven ,  uit  het  befchouwen 
van  den  grond  te  beiluiten  ,  dat  aldaar 
meer  andere  fchatten  der  natuur  ver- 

borgen liggen ,  doch  voor  eerst  is  'er 

wei- 
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weinig  hoop ,  hier  van  nader  kundig- 
heid te  verkrygen  ,  alzo  het  voor- 

naamfte  gedeelte,  tot  noch  toe  der 
Maatfchappy  behoorende  ,  meest 
woest  en  verlaaten  ligt ,  waarom  het 
mogelyk  voor  deeze  Volkplanting  en 
derzelver  Ingezetenen  zeer  voordee- 
lig  zoude  weezen,  die  plaatfen,  by 
matige  ftreeken ,  voor  eene  betaamely- 
ke  waerde ,  aan  kundige ,  vermogende 
en  werkzaame  lieden  af  te  ftaan,  ten> 
einde  door  eene  vlytige  bearbeiding 
derzelver  waerde  te  vergrooten,  dat 
van  den  Land-zaat  alleen*  nooit  te 
hoopenis,  gelyk  ik  breedvoeriger  zal 
toonen  wanneer  ik  van  den  Landbouw 
der  Javaanen  koom  te  fpreeken. 

L  3  BE- 



B  E  R  I  C  H  T 
AANGAANDE    DE 

GOUD-MYNEN 
OP   D?    KUST   VAN 

C   E    L   E   B    E   S, 
DOOR 

GEORGE    FREDRIK   DUHR, 

SECRETARIS    VAN   JUSTI  TI  E    TE 

TERNATEN. 

J^k  zal  in  deeze  befchryving  der 
Goud-mynen,  niet  zoozeer  te  werk 
gaan  naar  het  verhaal  van  den  Inlan- 

der ,  als  wel  naar  de  eige  ondervin- 
ding ,  die  ik  daar  van  gehad  heb ,  en 

maake  een  aanvang  mee  te  berichten, 
dat  ik  de  Kust  van  Celebes  aan  de  N. 
W.  enZ.  O.ofN.  enZ.  zyde,zoover 

de  bergen ,  die  cenen  dusdanigen  ryk- 
dom  inhaaren  fchoot  verbergen,  zich 

{trekken ,  langs  ge  tomen  ben ,  dat  de- 

zei- 
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zelve  beginnen  op  de  hoogte  aan  de 
Zuidkant  van  Boelang .  en  aan  de  N. 
zyde  van  Kotta-Boena  of  Mogondo,  en 
van  daar  voortloopen  tot  Dondo  aan 
de  Z.  W.  en  Tamper ana  aan  de  N. 
W.  zyde ,  in  de  bogt  vsn  Tomini. 

Alle  de  plaatzen  die  van  het  eene 
tot  het  andere  einde  bekend  zyn,  en 
waar  in  ,  door  verfcheide  natiën ,  die 
de  Kust  van  Celebes  bewoonen ,  ge- 
mineert  wordt,  optenoemen,  zoude 
hier  te  veel  omilag  maaken ,  ik  zal 
daarom  alleen,  als  ter  zaak  dienen- 

de aanhaalen,  aangemerkt  te  hebben, 
dat  op  alle  de  plaatzen ,  tusfchen  die 
beide  ftreeken  liggende,  meer  of 
min  Goud  gevonden  wordt ,  en  dat  die 
rei  bergen  voor  by  Dondo  op  een 
plaats  Tambang  genaamt  eindigt. 

Op  die  hoogte  ,  alwaar  de  Kust  van 
Celebes  een  zoo  fmallen  hals  uit- 

maakt ,  en  zoo  laag  van  Gebergte  is, 
dat  men  in  een  halve  dag  van  het  ee- 

ne ftrand  tot  het  ander  komen  kan , 
zonder  zich  te  vermoeien,  eindige*! 
ook  de  Goudgeevende  bergen;  want 

Hieu  vindt,  voorby  Parigy  en  Tem- 
L  4  pe- 
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ferana,  op  het  hcclc  andere  einde 
van  de  Kust  van  Celebes,  geen  een 

Goudgeevende  plaats  meer,  tot  Mac- 

caslar  toe* 

IJocweV  er  tusfehen  die  beide  voor- 
melde ilreeken,  reeds  ontallig  veele 

Goud-myrcn  ontdekt  zyn,  gcloove  ik 

echter  dat  'er  noch  veele  rykc  Goud- 
mynen  zyn ,  die  tot  hier  toe  ,  nimmer 
ontdekt  wierden;de;Lrroote  fchaarsheid 
doch  van  Inwoonders ,  verl \indert  hun 

pp  die  Nerorycn,  daardc  Goudgee- 
vende  bergen  zyn,  groote  vorderin- 

gen in  dat  werk  te  maaken  ,  ook  doet 
het  bygeloof,  waar  aan  diemenfehen 
verfraait  zyn,  veel  nadeel  aan  hunne 
onderneemingen :  nooit  doch  zullen  zy 
het  wangen  op  eenige  plaats ,  daar  zy 
vermoeden  dat  rykelyk  Goud  te  vin-* 
den  is,  daar  van  eenproef  te  neemen, 
pf  eerst  moet  een  Waarzegger ,  wiens 
kunst  m  het  luisteren  ni  een  zeker 

vogel  en  uitleggen  van  deszelfs  ftem 
beftaat,  zonder cenig  gezclfchap,  ge- 

heel alleen  vooruitgezonden  werde-n; 
om  behoorlykc  toebereidfelen  op  die 
plaats  te  maaken,  die  voornamentlyk 

beftaan  y  in  den  vogel  te  vraagen  of  'er 

nr- 
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rykelyk  Goud  op  die  plaats  te  vinden 
is  ?  of  de  graavers  daar  ter  plaatfe  fom- 
wylen  ook  door  ziektens  aangetast 

zullen  worden?  of  'er  rykelyk  Gees- 
ten en  Berg-fpooken  zyn,  waardoor 

de  graavers  in.  hun  werk  gehindert 
zouden  konnen  worden?  en  of  die. 
zomtyds  het  Goud  voor  de  oogen 
der  graavers  zouden  verbergen? 

Indien  de  vogel  op  alle  deeze  vraa- 
gen  een  gewenscht  antwoord  geeft, 
dan  moet  die  Waarzegger  of  Talenga , 
zoo  alsze  hem  in  haar  lp  raak  noemen  r 
eerst  zyn  best  doen  om,  door  aller- 

hande Offeranden  de  bewaargeesten 
van  het  Goud  aldaar  te  bevreedigen, 
en  dan  mogen  noch  maar  eerst  eenige 
weinige  graavers  aldaar  arbeiden,  die 
dan  ,  na  verloop  van  zoo  veel  Maan- 

den of  Dagen,  als  de  vogel  geliefd 
te  bepaalen  ,  vermeerdert  worden; 
maar  geeft.de  vogel  op  een  van  alle 
de  voormelde  vraagen  een  kwaad 
voorfpellend  antwoord, dan  zal  zich, 
niemand  onderftaan  een  enkeld  gat, 
van  een  fpan  diep  op  die  plaats  te  graa- 
ven,  welk  verregaand  by-geloof  me- 

nigmaal oorzaak  is,  dat  veele  ryke 
Mynen  onbewerkt  blyven. 

h  5  Dw 
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Danvoornamentlykis  de  reden  van 
het  weinige  Geud,  hetgeene  üit  zul- 

ke ryke ,  en  uitgeftrekte  Mynen  ge- 
haald wordt ,  de  grootc  tegenzin  die 

ik  byzonder  in  de  Gorondaalders  en 
Limbotters ,  alwaar  de  beste  Mynen 
gevonden  worden,  tegens  hetrGoud- 
graaven  ontwaard  hébbe ;  waar  by 
komt  het  gebrek  aan  veel  c  Inftrumen- 
ten  die  tot  het  mineeren  vereischt 
worden. 

De  manier ,  op  welke  zy  daar  de 
Mynen  bewerken,  zalblyken  uit  het 
volgende  voorbeeld  van  de  Myn  Po- 
-pajatoe^  die  by  myn  komst  pas  ont- 

dekt was,  en  waar  in  men  nu  Hechts 
een  maand  gearbeid  hadt —  Zy  ligt 
Circa  3o.mylenvanGorontalo,  en  van 
de  mond  van  haar  rivier  aan  ftrand ,  tot 
op  de  plaats  daar  het  eerfte  Goud  ge- 

vonden wordt ,  zal  mede  omtrent  der- 
tig mylen  vaarens  ,met  een  Bolotto , 

zynde  een  Vaartuig  uit  één  ftuk  hout 
gehouwen ,  bedraagen. 

'  Wanneer  nu  de  arbeiders  in  den 
omtrek  gekomen  zyn,  daarze  door  den 
Talengagewaarfchouwdzijn,  dat  het 

Goud  gegraavenmoet  worden,beraad- 

fla- 
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flagen  zy  nochmaals  eerst  met  de  vo- 
gel, wat  plaats  zy  eigentlyk  kiezen 

Bieten,  om  de  Myn  of  het  gat  te  maa- 
ken ;  dit  gedaan  zynde  ,  gaan  zy  ver- 

der de  rivier  op,  en  zoekt:;  hu  wa- 
ter uitde  rivier  naar  de  plaats  vc  leiden, 

daarze  bezig  zyn  :  Hier  moer  ik  tè$& 
vergeeten  te  melden  dat  de  Inlanders 
zelden  of  nimmermeer  zullen  minee- 
ren,  af  zy  moeten  kans  gezien  heb- 

ben ,  om  het  water  uit  een  naby  ge- 
legene rivier  ter  plaatfe  te    konnen 

brengen,  daar  zy  aan  het  werk  zyn, 
want  dit  is  baar  volftrekt  noodzaake-? 
fyk,  om  den  grond  en  de  klei  weg  te 
djoen  fpoelen  en  de  fteenen  met.  hel 
fynezïrtd,  waar  in  het  Goud  fchuild, 
alleen  de  doen  blyven;  indien  het  wa- 

ter niet  over  den  grond  kan  geleid 

WPrden  endat'ervaleïën  zyn,tusfchen 
de  rivieren  de  plaats  daarze  werken, 
piaaken  zy  Riolen  van    uitgeholde 

Wakka-boomen,?  waar  van  de  bosfchen 
vol  liaan  en  dutten  die  met  afgekapte 
boomea. 

Het  watej-  ter  plaatfe  van  de  aange^ 
Jegde  Myn  gebragt  zynde ,  gaan  zy 

aan  ?c  werk  en.gmyea ,  nadafze  Hark zyn, 
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zyn,  want  fomwylen  vervoegen  zich 
8.  ibmwylen  10.  fomwylen  20-  Man 
by  elkander,  maakende  een  gat  van 
20  ,  30.  a  40.  voeten  in  het  vierkant, 
en  latende ,  zoolang  zy  het  water  kon- 
nen  doen  afloopen ,  door  omroeren , 
den  grond  geitaadig  met  het  water 
wegfpoelen:  Dan  zoo  diep  gevordert 
zynde,dat  het  water  niet  meer  kan 
afloopen,  moeten  zy  het  uitputten, 
het  geene  zoo  lang  duurt,  tot  datze  op 
de  fteenen  komen ,  deeze  wasfehen 
zy  fchoon  af,  en  metfelen  daar  me- 

de ,  rondom  het  gat ,  doch  zonder 
eenige  kalk ,  die  fteenen  in  een  juiste 
order  op  elkander  ftapelende  ,  tot  een 
zoortvan  een  muur  voor  het  invallen 
van  den  grond ,  en  als  het  gat  diep 
wordt,  Hutten  zy  die  fteenen  ook  wel 
met  bos-planken  of  balken:  onder  die 

fteenen  zyn  'er  zomwylen ,  die  ik  heb 
gezien ,  volgens  myn  gisfing  van  3  , 
4.  -X  500.  Ponden  zwaar ,  die  de  ar- 

me menfche  zonder  eenig  ander  werk- 
tuig als  eenige  bos  -  rottings  en  hoo- 
rnen ,  alleen  met  hunne  handen  uit  de 

gaten  moeten  opwerken ;  zoo  verre 
gevordert  zynde  ,  dat  al  de  grond , 
modder ,  klei ,  en  fteenen  uit  het  gat 

uit- 
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uitgewerkt  zyn  ,  en  zy  op  het  zwarte 

zand ,  het  vaste  kenmerk  dat  'er  Goud 
is,  en  zoo  te  zeggen  de  moeder  van 
het  Goud  ( want  daar  dat  zand  niet 
gevondee  wordt  is  ook  geen  Goud) 
gekomen  zyn ,  dan  fcheppen  zy  die 
zwarte  of  geele  grond,  met  zwart 
zand  vermengd ,  in  daar  toe  gemaak- 

te ballast  mandjes,  gaan  daar  mede 
aan  het  water  zitten ,  en  neemen  hand 
voor  hand  vol ,  op  een  houten  rond 
bord,  of  zoo  alszy  het  noemen  doe- 
lang,  die  omtrent  18.  duim  in  zyn 
Diameter  is  en  in  het  midden  eenig- 
zints  holen  dik  toeloopende,  juist  in 
zyn  Centrum ,  in  het  dikfte  ,  een  gat 
heeft,  waar  op  zy  een  klein  dekfeltje 
van  hout  maaken ;  wanneer  nu  al  de 
gronden  zand  ,  door  de  beweeging  die 
zymet  ho.ar  handen  maaken ,  met  het 
watet  van  de  doelang  afgefpoeldis, 
blyft  het  Goud ,  het  geene  zwaar  is  en 
niet  ligt  weg  fpoeld,  alleen  liggen  en 
dan  bergen  zy  die  buit  in  het  gat,  het 
geene  in  het  midden  van  de  doelang 
is ,  zoo  lang  tot  dat  het  gemelde 

gat  vol  is ,'  wanneer  zy  het  Goud 
op  een  klapperdop  leggen,  boven 
het    vuur    houden,   zoo    lang   tot 

her 
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het  droog  is  ,dan  het  noch  resteerende 
Zwarte  Zand ,  zoo  veel  zy  konnen , 
daar  uitblaazen  en  zoo  vervolgens  in 
haare  bamboefen  bergen 

Noch  een  tweede  manier  vtó  mU 
heeren  hebben  zy ,  wanneer  zy  aan 
een  Heuvel  of  Berg  werken,  die  vlak 
ian  een  rivier  ligt,  dan  maaken  zy 
een  fchoone  plaats  aan  de  kant  van  de 
f ivier ,  leiden  het  water, zoo  veelzy 
noodig  hebbee  daar  heen,  en  werken 
Aan  de  aarde  in  de  rivier  op  die  plaats , 
die  zy  geprepareerd  hebben ,  wanneer 
al  de  grond  en  klei  teneerftenmet  het 
water  wegfpoeld  \  blyvende  het  zwar* 
te  zand  met  het  Goud  liggen ,  dien  zy 
na  datze  de  fteenen  eerst  uitgewerkt 
hebben,  in  maniere  als  vooren,  op 
haar  doelangs  uitwasfchen ;  dit  is  de 
ligtffce  manier  van  graaven,  en  zoo  lang 
zyineenftreek  daar  Goud  gevonden 
wordt  practicabel  is,  zullen  zy  de  eerst 
befchrevene  manier  niet  by  de  hand 
neemen* 

Noch  een  manier,  die  alleen  itl 

een  nieuw  ontdekte  Myn ,  gelyk  Pa- 
pajatoe ,  gebruikelyk  is ;  zy  gaan  met 

bal- 
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ballastrtiaüdjés  öp  haar  rug  eneenftuk 

fpits  yzer  ,  in  form  van  een  dikke  by- 
tel  niet  een  handvat  van  hout,  langs 
de  rivier ,  en  zoeken  in  de  fcheureïl 
van  de  klippen  aan  de  boorden  van  dé 
rivier,  wanneerze  dikwils  heele  Huk- 

ken Goud  van  2,3.  en  meer  Realen 
zw&af  vinden. 

De  manier  van  graaven  is  in  alleMy- 
nen  en  by  alle  volkeren  op  die  Kust 
eveneens ,  behalvendat  zy  op  fommi- 
ge  plaatzen  maar  10,  ê.  12.  voet  diep 
•noodig  hebben  te  graaven ,  daar  zy  op 
andere  tot  12.  ja  meer  vadems,  inde 
grond  moeten  delven  en  haare  gaten , 
gelyk  in  Europa ,  met  planken  en  bal- 

ken moéten  ftutteii. 

Op  Papajatoe  heb  ik  gezien,  dat 
zy  maar  6.  a 8.  voet  diep  groeven,  op 
Batodoelang^Dalodajoenoe  enBomboe- 
loe  12.  en  meer  voeten,  en  op  Anka- 
hoeloe  en  Pogiama  tot  8,  10,  &  \<i. 
v^êm,  dit  zyn  alle  Gorontaalfe  My- 
nen;  op  PaleÜa,  Bwool  en  Tontoly,  gra- 

ven zy  tot  12,  15.  en  meer  vadems 
diep  ,  en  moeten  licht  in  hunne  My* 
nen brengen  otn  te  kunnen  zien* 

Ik 
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Ik  heb  aangemerkt ,  dat  de  klippen 
aan  de  boorden  van  de  rivieren,  en 
zelfs  de  meeste  fteenen,  die  zy  uit 
de  Mynen haaien, op plaatfe  daar  het 
Goud  hoog  van  Alloy ,  zoo  als  op  Pa- 
pajatoe,  Ankahoeloe  en  Tamalias  is  i 
ïbmmige  blaau  en  fommige  geel  en  * 

heel  weckzyn,  zoo  dat  men  'er  verf 
van  zoude  konnen  maaken ;  daar  de 
fteenen  en  klippen  op  plaatfen  >  daar 
het  Goud  laag  van  Alloy  is,  als  op 
Batodoelang^  Dalodajoenoe  en  Bom* 
boe'a,  meest  grys,  hard,  enwitzyn  ., 
en  ook  die  weekzynals  kalkfteenen. 

Dit  kan  tot  een  vast  kenmerk  in 

een  Myn  verftrekken,of  'er hoog  of 
laag  Goud  in  zal  gevonden  worden ; 
WanneereenGoud-  Myn  eerst  ontdekt 
wordt,  zoeken  zy,  zonder  zich  in  ] 
het  begin  aan  het  mineeren  te  binden  ,, 
maar  hier  en  daar  in  de  rivier ,  de  ftee- 

nen wegneemende  en  het  water  ten 
deele  afleidende ,  en  vinden  dan  >  wan- 
neerze  het  zand  pas  een  voet  diep  om- 
gevoerd  hebben,  meest  grooteftukjes, 
iomvvylen  tot  veelc  Realen ,  die  den- 
kelyk  met  zwaare  afwatering  van  de 
Bergen  moeten  afgefpoeld  zyn. 

Haa- 
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Haare  werktuigen,  die  zy  in  de 
Goud-mynen  gebruiken,  beftaanflegts 
in  een  langwerpig  yzer,  als  eenbreek- 
bytel ,  Circa  anderhalf  voet  lang  en 
twee  duim  i;n  het  vierkant  dik,  aan 
het  eind  iets  fcherp  eii  puntig,  met 
een  oor  waar  in  een  houten  fleel  wordt 
geftooken  van  omtrent  een  vadem 
lengte ;  voorts ,  die  het  hebben  of 
koopenkan,  een  haak,  zynde  een  krom 
yzer,  in  form  van  een  vuuf-haak; 
met  een  korte  houten  fteel ,  om  den 
grond  in  dë  kleine  fteenen  otn  re  roe- 

ren ;  een  Byl ,  een  Parring  of  Pedak , 
en  een  doelang ,  die  ieder  zelfs  maakt^ 
en  een  Goud  ichaaltje. 

In  alle  de  Goud-mynerf,  maar  voor- 
al in  de  geene  die  zoo  ver  van  ftrand 

afleggen,  als  Popajatot,  Ankahoeloe 
fen  Pogiamais  het  buiten  gemeen  koud 
na  den  ondergang  en  voor  den  opgang 
der  Zonne  ,  waar  door  die  arme  graa- 
vers  veel  moeten  uitftaan,  die  van 

^s  morgens  tot  's  avonds  in  het  water 
moeten  zitten ,  wanneer  haar  geheele 

iighaam  's  avonds,  na  gedaan  werk 
-fchiei*  geheel  wit  van  de  falpeter  ge- beeten  is; 

III  Deel.        M  Wan- 
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AVanneerde  graavers  in  de  Mynen 
aan  het  werk  zyn ,  is  het  water  van 
de  rivier ,  waar  aan  zy  werken ,  tot 
aan  ftrand  toe  modderig  en  rood  geel , 
en  dit  water  veroorzaakt  den  afgang 
en  zelfs  de  roode  loop,  aan  de  geene 

die  de  onvoorzichtigheid  hebben  'er van  te  drinken. 

De  graavers  zyn  niet  altoos  even 
gelukkig  in  het  mineeren ,  want  het 
gebeurd  dikwils  dat  zy  een  maand, 
en  wel  langer  graaven,  en  voor  10. 
en  meer  Rds.  mondkost  verteeren, 
terwyl  zy,  na  voltoying  van  haar  werk, 
noch  geen  één  Rdr.  gevonden  hebben , 
en  dan  zyn  zy  genoodzaakt  weder 
een  andere  plaats  op  te  zoeken,  en  van 
vooren  af  aan,  aan  het  werk  te  gaan. 

In  een  nieuw  ontdekte  Myn  gaat  het 
meest  altoos  voorfpoedig  ,  maar  in 
een  Myn,  die  reeds  lang  bewerkt  is, 
hebben  zy  vast  een  maand  werk,  eer 
zy  zoo  ver  komen ,  dat  zy  het  Goud 
konnen  uitwasfehen. 

In  de  Goud-mynen  van  Palella^  wel- 
ke rivier  zich  in  verfcheide  armen  ver- 

deelt j 
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deelt ,  en  welke  Mynen  zeer  uitge* 
ftrekt  zyn  5  vindt  men  plaatzen ,  daar 
het  Goud  zeermeenigvuldigis;  maat 
het  is,  daar  het  in  de  grootfte  meenig* 
te  gevonden  wordt  5  zeer  laag  en  haalt 
geen  18.  Karaatem 

Het  hoogfte  Goud  vindt  men  in  de 
Goud-mynen  van  Popajatoe  en  Moló-* 
fipat  op  Ankahoeloe^  Tolodinki  Lem* 
boeno  5  Sous/o  en  Tamper  anti,  voorts 
aan  de  Z.  en  Z.  W.  kant  op  Pogia- 
ma^  fFongo  a  Tomollas  5  Bwool  en  Ton* 
ioly  9  haaiende  het  Goud  uit  al  die  myi 
nen  meest  over  de  21*  ICaraaten. 

Het  overige   is    meest  laag  5    eü, 
haalt  niet  boven  de  18.  Karaaten* 

Eene  der  voornaamfté  redenen  3 
waarom  de  Gorontaalfe  en  Limbotfef 

onderdaanen  zoo  weiniglust  totGoud- 
graaVèii  hebben  ,-  is  *  datze  van  haat 
Vrouwen  en  Kinderen  moeten  afge- 
fcheiden  zyi^déwyl  de  Mynen  ver  vatl 
de  hand  liggen;  en  wel  voornaament- 
lyk30in  dat  zoo  draeene  arme  gemeene 
jpan  het  geluk  heeft  5  qen  goede  Vond 

M'  2  '  t$ 

a 
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te  doen,  het  hem  door  de  in  deMy- 
nen  zich  onthoudende  meenigvuldige 
Hoofden,  half  afgebeedclt,  en  half  af- 

gedwongen wordt;  en  indien  ze  dan 
noch  genereus  met  hem  willen  han- 
delen,  dringen  zy  hem  het  een  of  an- 

der voor  een  dubbelden  prys  op. 

Ik  heb  juist  niet  konnen  merken  $ 
dat  het  in  de  Goud-mynen  zeer  onge- 

zond is ,  indien  men  zich  maar  warm 
houdt  en  eenigzints  van  mond-kost 
voorziet;  want  het  gebrek  aan  het 
laatfte ,  gepaard  met  de  moeilykheden. 
om  over  Klippen  en  Bergen  te  klim- 

men, heeft  my,  op  Popajatoe,  eenef 
ligte  koorts  op  den  hals  gehaald. 

'Er  is  nooit  voor  my,  een  Euro-" 
peaan  in  alle  de  Gorontaalfe  Mynen 

geweest ,  en  die  'er  omtrent  zyn  geko- 
men hebben  nooit  het  Goud  ziengraa- 

ven,maar  zyn  alleen  terplaats  geweest, 
daarliet  voornaamfte  Opperhoofd  zyn 
verblyf  heeft,  het  geene  altoos  noch 
verre  van  de  plaats  af  is ,  daar  de  mi- 

neurs eigentlyk  werken ;  want  zelfs 
de  voornaame  Hoofden  der  Inlanders , 
en  vooral  der  Gorontaalders  en  Lim- 

bot- 
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botters,  zyn  veel  te  gemakkelyk  om 
een  zoo  moeilyken  en  gevaarlyken. 
weg,  daar  men  dikwils  gevaar  loopt, 
door  het  afvallen  van  de  ftyltens, 
den  hals  tebreeken,  te  pasfeeren. 

In  de  ftreek  van  de  Goud-Myn 
van  Ankahoeloz  is  een  plaats,  Longl 
genaamd  ,  alwaar  Goud  gevonden 
wordt ,  het  geene  zoo  hoog  is  ,  dat 
het  zelfs  het  Goud  van  Popajatoe  en 
Ankahoefae  overtreft;  maar  dewyl 
de  fpruit$  of  het  riviertje  naar  der- 

waarts niet  bevaarbaar  is,  en  de  Inlan- 
ders dierhalven  hun  mond-kost  over 

een  moeilyken  en  gevaarlyken  weg 
op  hunnen  rug  moeten  draagen :  en 
ook  op  die  plaats  tefF^ns  veel  Koper 
gevonden  wordt ,  het  geene  ,  indien 
men  geen  fterk- water  heeft,  den  bes- 

ten bedriegen  zoude,  wordt  die  plaats 
weinig  bezogt*  Dit  is  in  de  Goud- 
mynen  aan  de  N.  of  N.  W.  zyde 
de  eenigfte  plaats,  daar  men  Koper 
vindt ,  zynde  aan  de  Z.  of  Z.  W. 
kant  digt  by  Bwool,  noch  een  dierge- 
lykeMyn,  alwaar  goed  rood -Koper 
gegraaven  wordt  ,  het  geene  zoa 

M  3  kleii} 
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klein  vanitof  is,  als  het  fynfte  ftof- 

goud, 
In  de  Mynen  van  Bomboela,  Bato- 

doelang  en  Ankahoeloe  vindt  men 
veel  berg-krista!  en  een  zoort  van 
Staal  fteen,  gclyk  ook  in  de  Mynen 
van  Palella,  maar  in  de  Mynen  van 

'Popajatoe  heb  ik  die  fteenen  niet ontwaard. 

Meest  in  alle  de  Mynen  heb  ik  ge- 
zien ,  dat  de  graavers ,  wanneerze  in 

zommige  plaatzen  op  5 ,  in  anderen 
op  8.  en  in  zommige  op  twaalf  en  meer 
vadems  diepte  gekomen  zyn,  dan  een 
gelyke  vloer  *  van  heele  klippen  ont- 

moeten ,  waar  door  zy  met  hunne 
werktuigen  niet konnen komen  ,  enzy 
hebben  my  dikwils  te  kennen  gegee- 
ven ,  dat,  alszc  kans  zagen  om  daar 
door  te  komen ,  zy  fïaat  maakten 
meer  Goud  te  zullen  vinden. 

Op  Ankahoeloe  ,  daar  men  in  de 
laagtens  die  klippen  zomwylen  reeds 
op  de  diepte  van  12.  a  15.  voet  ont- 

moet, heb  ik  ontwaard,  dat  door  die 
klippen  fcheuren,  of  openingen,  van 

twee 
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twee  drie  vingers  breed  langs  liepen, 
waar  in  een  zoórt  van  zwartigheid, 
als  yzer-roest  gevonden  wierdt,  die 
fterk  met  brokjes  Goud  gemengd  was, 
en  die  de  graavers  ,  na  datze  die  zoort 
van  vloer  eerst  zeer  fchoon  afgewas- 
fchen  hadden,  met  haar  Yzer ,  zoo 
ver  zy  komen  konden ,  uitwerkten. 

Het  Goud  is  in  alle  de  Mynen  van 
Celebes ,  wanneer  het  eerst  van  het 
zand  gezuiverd  is ,  redelyk  fchoon  , 

v vindende  men  alleen  op  Pogiama  en 
Palella  hier  en  daar  Goud-erts ,  het 
geene ,  onder  de  fteenen  gemengd, 
zeer  laag  van  Alloy  is,  en  door  het 
fyn  ftampen  der  fteenen,  die  niet  al 
te  hard  zyn,  ui<%ehaald  wordt. 

Dewyl  ik  ondervonden  hebbe ,  dat 
de  eene  mineur  voor  den  anderen  ge- 

lukkiger in  het  graaven  is ,  kan  men 
nietnetbepaalen,  hoe  veelzy  in  een 
Myn  vinden  konnen ,  want  ik  heb  op 
Popajatoe  zommige  graavers  gezien , 
die  ,  om  dat  het  een  nieuw  ontdekte 
Myn  was ,  in  veertien  dagen  wel  200. 
Rds.  aan  waarde  hebben  gevonden, 

daar  ik  'er  op  Ankahoelot ',  Batodoe- 
-  -    /  M  4  lang 
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lang  en  Bomboela  gezien  hebbe ,  die 
in  een  rond  jaar ,  volgens  haar  zeg- 

gen, noch  geen  twintig  Rds.  opge- 
daan hadden.  En  dit  was  het,  dat  ik 

kortelyk,  volgens  eigen  waarneemin- 
gen, aangaande  de  Goud-  mynen  op 

fie  Kust  van  Celebes  7  te  berich- 
ten hadt. 

V  fe  R- 



VERVOL  G, 
VAN    E  E  N  E 

JAVAANSCHE  HISTORIE 

SADJARA  RADJA  DJAWA,' 
MET  DE    AANMERKI NG& 

VA  N   WYLEN. 

JOSUA  van  IPEREN. 

H et  gebeurde  $ens  dat  de  Koning 
een  Tournoy^fpelaanregtten,  Tjioeng 
Wanara  het  vreemd  gejuig  en  het  ge- 

luid der  Gom-goms  (/z)  hoorende , 
vroeg  ̂ yn'Baas  of  hy  derwaards  gaan 
mogt,  doch  de  Baas  wilde  het  niet  ge- 
doogen ,  zeggende,  het  past  u  niet  we- 

gens uw  jongheid  derwaards  te  gaan. 

Maar 

(a)  Gom-goms  xyn  kopere  bekkens  va»  verfchU* 
lend   ge-luid  en  grootte. 

M  5 
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Maar  Tjioeng  Wanara  eene  heer- 

fchende  drift  gevoelende,  om  'er  zich 
heenen  tebegeeven,  zei  daar  op,  ik 

zal  en  wil  'er  naar  toe  gaan :  ja  al  bondt 
gy  my  vast,  zal  ik 'er  evenwel  heenen ftreeven.  En  welke  moeite  de  Smit 

ook  aanwendde ,  met  goede  en  met 
kwaade  woorden,  alles  kon  niets  baa- 

ten,  hy  liep 'er  evenwel  heenen. 

Zoo  dra  hy  nu  aan  dePasfebaan  (F) 
gekomen  was ,  ging  hy  aan  de  zyde  des 
Konings  nederzitten ,  zonder  dat  hem 
de  Koning ,  in  het  eerst  gewaar  wierd. 
Kort  daar  op  ginghy  naar  het  hof  van 

den  Koning ;  en  als  hy  'er  binnen  trad, 
zag  hy  weLhaftst  een  Mufykfpeelwerk 

genaamd Balefawee :  't  geen,  zoo  dra 
men  het  aanraakte ,  begon  te  fpeelen. 
Maar  niemand  dan  de  Koning  alleen, 
durfde  dat  doen :  en  niet  te  min  ver- 
ftouttezich  Tjioeng  Wanara >  om  het 
aan  te  raaken.  De 

(b)  Deeze  drift  was  eene  zoert  van  natuurlyke 

geestdry  very,  welke  de  Smit  niet  kon  ,noch  durfde' wedërftaan.  Men  kent  noch  niet  genoeg  van  zulke 
opkomende  en  onweerftaanbaare  geneigdheden ,  om 
dezelve,  op  eene  wysgeerige  wyze,  te  verklaaren. 
DeHelden.zoo  wel  ais  de  Poeeren  ,  fchynen  aange- 
blaazen  te  worden.  Maar  dit  verfcbvnzel  blyft  noch 
een  raadfelinde  Geestkunée»  De  Pasfebaan  of  Pas» 
fcerbaan ,  is  zoo  zeel  als  de  Renbaan. 
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De  Koning,  die  met   groot  ver- 
maak hetTournoy-fpel  had  aangezien, 

ditSpeelwerk  nu  hoorende,  verichrik- 
te  zeerren  gaf  aanftonds  bevel  aan 
zyne  Lyfwacht,  om  deezen  jongen 
Knaap  op  te  vatten.  Dan,  zoo  draa  de 
Manichappen  binnen  kwamen,  fchud- 
de  hy  zyn  lighaam ,  viel  op  hen  aan , 
verfloegze  ,  en  joeg  de  overige  zul- 
kenfchrikaan,  dat  zy  voor  dood  ne- 
dervielen:  terwyl  de  overigen  hunne 
toevlucht   tot  den   Koning  namen, 
hoewel  zwaarlyk  gekwetst  zynde:  Qf) 
want  de  een  had  zynen  arm  ,  de  twee- 

de zyn  been ,  de  derde  zyne  ribben 
gebroken ;  en  den  vierden  hingen  de 
oogen  uit  het  hoofd;  enettelyke  wa- 

ren in  het  aangezigt  deerlyk  gewond. 

De  Koning,  die  uit  dit  alles  eeni- 
ge  kwaade  vermoedens  had  opgevat , 
maar  het  aan   niemand    durfde    laa- ten 

(r)  Hy  gedroeg  zich  derhalven,  ten  naaften  by, 
als  Simfon  ,  omtrent  de  Phiüfteinen ,  en  als  eenige 
Helden  V2n  Cavid,  die  links  en  rechts,  al  wat  zy 
aanraakten»  verpletterden.  Even  het  zelfde  vermo- 

gen hebben  de  Leeuwen  :  al  wat  zy  met  hunnen  {laan- 
den  klaauw  treffen  ,  is  verbryzeld.  Dit  was  het  ge- 

val van  den  ouden  Man  Gods  met  zyncn  ezel  buiten 
Bethel  1  Kon.  XIII .  v.  24,  Zie  Kolïe  Befchryv. 
van  de  Kaap.  I.  D.  bK   184. 
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ten  blyken:  vroeg  artnftonds  aan  zyne 
Mantries  ̂   (V)  wat  of  dat  voor  een 

jongeling  mogt  zyn,  die  zoo  ftoutmoe- 
dig  zich  durfde  gedraagcn  ?waar  op 
deRyksbeitierders  antwoordden,hy  is 
de  zoon  van  Zyner  Hoogheids  Smit. 
Toen  gaf  de  Vorst  onmiddelyk  bevel , 
om  dien  Smit  te  roepen.  Hy  ver- 
fcheen  voor  den  Koning ,  en  de  vraage 
was ,  wiens  kind  de  jongeling  was ,  en 
hoe  hy  genaamd  wierdt  ?  De  Smit  ant- 

woordde ,  hy  is  myn  zoon  en  is  ge^ 
naamd  Tjioeng  Wanara.  De  Koning 

hernam  toen  :' roep  dan  uw  kind  hier. 
Hy  riep  hem;  TjioengJVanara  gehoor- 

zaamde ,  en  verfcheen  ten  fpoedigften 
voor  den  Koning.  Toen  vroeg  de  Ko- 

ning nochmaals,  of  dat  zyn  eigen 

kind  was? 't  geen  de  Smit  met  ja  be- 
antwoordde. De  Koning  zei  vervolg 

gens,dat  hem  zulks  ojimoqgelyk  voor- 
kwam, als  nooit  gehoord  hebbende  , 

dat  de  Smit  kinderen  hadt  gehadt ,  die 
zoo  groot  zoude  kunnen  zyn :  want 

voegde  hy  'er  by ,  gy  zyt  daar  toe  noch 
te 

(rf)  Mantrits t is  eene  algemeene  eerbenaammge 
tier  Hof-  grootcn  van  Java. 
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te  jong ,  enzytnoch  zoo  lang  niet  ge- 

trouwd geweest.  (  e')  De  Smit  dus  ge- drongen, kröam  tot  bekentenis,  en 
zeide ,  neen!  hy  is  myn  zoon  niet^ 
maar  een  zoon  van  eenen  goeden 

vriend ,  die  my  denzelven  heeft  over-" gegeeven.  Goed !  zei  de  Vorst ,  ik  zal 
dan  uw  kind  by  my  aan  het  hof  nee- 
men.  De  Smit  fcheen  daar  uitterlyk 
zeer  wel  mede  te  vreeden;  maar  inner- 
lyk  was  hy  'erover  bedroefd, 

Tjioeng  Wanara ,  eenigen  tyd  by 
denKoning  geweest  zynde,  wierdt, 
als  Veldoverile ,  van  hem  ten  ftryde 
gezonden;  en  in  dien  veldtogt  Haag- 

de hy  twee  en  driemaalen  zeer  geluk- 
kig, veroverde  ettelyke  Heden,  en bragt 

(e)  Deeze  langmoedighefd  in  het  ondervraagen 9 
drukt  zeer  wel  het  doorgaand  caracter  der  meeste  Ja- 
vaanen  uit.  Zy  blyven  vraagen ,  200  lang  zy  twyfe- 
len :  en  zy.blyven  ,  met  de  grootfïe  vriendelykheid, 
onwrjkbaaTop  hun  ftuk  ftaao ;  wanneer  zy  geld  be- 

dingen ,  of  by  andere  gelegenheden.  En  wordt  deHof- 
landcr  moeilyjk,  dan  gaan  zy  hcenenenkomen's  an- 

deren daags,  om  even  als  gisteren,  op  hun  voorftel 
te  blyven  tiaan ,  én  door  die  vriendelykeen  onverzet» 
tefyke  ftandvastigheid  i  eindelyk  den  korfelen  Eu- 
ropeei  te  overwinnen,  en  hunnen  zin  te  krygen.  De 

Ghineezen  hebben  dit  ook  eigen,  en  voegen 'er 
tengeduurig  vriendelyk  lachje  by,  daar  de  Javaanea 
een  euisqg  gelaat  verwonen. 
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bragtveele  veroverde  goederen  by 
den  Vorst  te  mg.  Hierdoor  kreeg  de 
Vorst  zoodaanig  een  toegenegenheid 
voor  hem ,  datjhy  hem  niet  alleen  voor 
zynen  eigenen  zoon  aannam ;  (  ƒ  )maar 
hem  ook  het  bevel  toevertrouwde 
over  tien  duizend  mannen ,  onder  de 
eerbenaaminge  van  AriaBanjaktVide. 

(g)  Hy  liethemookaandenoordzy- 
devan  de  Pasfer  woonen;  en  't  werd 
hem  geoorloofd,  om  des  avonds  op 
het  Gammelanfpel  genaamd  Loakanu- 
ta  Qi)  te  mogen  fpeelen :  daar  anders 
niemand  op  itiogt  fpeelen  of  laaten 
fpeelen,  dan  alleen  de  Koning.  Ook 
maakte  hyhem  zynen  eersten  Raads-* 
heer ,  en  het  Hoofd  van  de  Justitie. 

Deeze    Aria   Banjak   ïVide  was, 
een 

(ƒ)  De  aanneeminge  tot  kinderen  was  dus  ookby 
de  Javaanen ,  toen  reeds,  in  zwang;  ten  ware  men 
wilde  toeftemmen ,  da:  de  Koning  zynen  Veldover- 
Hen  Aria  Banjak  Wide  voor  zynen  eigenen  zoon  er- 

kende, voor  den  zelven,  die  hy  voormaals  in  de  Ri- 
vier geworpen  hadt.  En  dit  laatfte  is  vry  wat  aan- 

neemlyker. 
{g)  De  eerbenaaminge  vin  Aria  Banjak  Wide  vin- 

ten  wy  niet  onder  de  eernaamen  der  Javainfchë 
Grooten ,  by  V  a  l  e  n  t  y  n  bl.  55  •  56. 

(b)  Lotka-nautQy  deeze  benaamingcn  hingen  af  van 
Worsten  verkiezinge  ,  die  zeer  vruchtbaar  in  het  ver* 
menigvuldigeil  van  bejiaamingcnen  certitelen  ifc 
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eengeruimen  tyd  vervolgens  aan  het 
hof  geweest.,  wanneer  hy  den  Koning 

verzocht ,  om  alle  de  Smits  van  't  ge- 
heele  ten&v&nPadjajaran  by  zich  aan 
huis  te  mogen  ontbieden ,  om  eenen 

grooten  voorraad  van  geweer  in  ge- 
reedheid te  laaten  brengen;  Want, 

zeidehy  tegen  den  Koning ,  men  kan 

fomwylen  niet  weeten,  wat  'ervoor kan  vallen.  De  Koning  keurde  dit 
goed;  en  gaf  hem  teffens  de  magt 
over  alle  die  Smits.  Toen  nu  alle  die 
Smits  by  hem  in  huis  waren ,  beval  hy 
hen  midden  in  zyne  wooninge ,  eene 
yzeren  kamer  te  maaken :  maar  zeide 
hy,  het  moet  noch  heden  deezen  dag 
in  gereedheid  zyn.  (z)  Zy  namen 
dat  werk  aan  en  volbragten  het :  en 
toen  de  kamer  voltooid  was ,  fchikte 
Aria  Banjak  Wide  die  kamer  op ,  zet- 

ten 'er  in  eenkostelyk  ledekant ,  van 
't  welk 

(f)  Hier  uit  is  lichtlyk  op  te  maaken,  dat  men 
oudtyds  veel  yzer  uit  de  grond  baalde,  en  het  ver- 
fmeedde;  want  bet  aanzien  van  den  grond  hier  ,en 
daar  in  de  Bovenlanden  en  in  de  killen  der  Rivieren 
by  laag  Water  in  den  droogen  Mousfon ,  toonen  over- 

vloedig ,  dat  'er  yzer-  ertz  in  menigie  te  vinden  is: 
wat  men  daar  ook  aan  mocht  twyffelen.  Tegenvp. 
Staat.  II.  D,  bi.  103.  Als  mede  1.  D. 
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't  welk  de  kusfens  en  behangzelen  alle 
Van  zyde  waren;  en  hyberookte  de- 
zelvenmet  allerhande  reukwerken: 

zoo  dat  het 'er  binnen  was,  als  in  een 
hemel  op  aarde. 

Toen  dit  alles  volbragt  was ,  ging 
hy  naar  den  Koning ,  en  verzekerde 
hem,  dat,  toen  hytenftryde  uittoog, 
hy  eene  gelofte  gedaan  had ,  om ,  zoo 
hy  mocht  overwinnen,  Zyne  Majes- 

teit aan  zyn  huis  te  verzoeken,  om 
daar  te  willen  fpyzigen :  gelyk  hy  nu 
ook  de  eer  hadt ,  den  Vorst  daar  om  te 
verzoeken.  Dees  antwoordde  daar  op, 
goed !  gaa  naar  huis  en  ik  zal  aanftonds 
by  u  zyn.  Aria  Ban  jak  fVide  ging  naar 
huis  ,  en  de  Koning  volgde  hem.  Toen 
deKoning  binnen  was,  plaatfte  hy  hem 
vlak  itft  gezicht  van  de  y  zeren  kamer. 
Men  was  vrolyk  onder  de  maaltyd , 
en  toen  zag  de  Koning  de  yzeren  ka- 

mer :  vraagende  teffens ,  waarom  hy 
die  hadtlaatenmaaken  ?  Aria  Banjak 
iVide  gaf  toen  voor ,  dat  hy  die  ge- 

bruikte tot  zyne  flaapkamer :  want , 
zeide  hy ,  als  ik  heet  ben ,  worde  ik 

'ér  in  verkoeld;  en  ben  ik  koud ,  dan 
worde  ik'er  in  verwarmd;  ben  ik  ziek, 
dariwordeik 'er  in  gezond;  en  ben  ik 

hon- 



Saajani  Radja  Djmva.      1 85 

Jborfgerig  dan  worde  ik  'er  in  verza- 
digd. (V/j) 

De  Koning  hernam  hier  op  i  ik  ben 

nu  cenigen  ryd  niet  wel  geweest:' 
koom,laat  my  "er eens  in  gaan.  Zeer 
goed!  fpiak  daar  op  Aria  Banjak  Wh 
de:  want  al  wat  ik  bezitte,  behoort 
den  Koning  in  eigendom. 

De  Vorst  derhalven.,  geen  kwaad 

vermoedende  ,  ging  'er  aanitonds  in : 
en  zoo  draa.  hy  'er  in  was  ,  floot  Aria 
Banjak  JYicle  de  deur  van  geme'  e Koentara^  maakte  de  kamer  rondom 

gloeiend,  en  toen  'er  de  Koning  half 
gebraaden  uitgehaald  was ,  wh .  rp  hy 
hem  in  de  rivier  Crawang.  De  Vorst 
deeze  wreedheid  ondergaande*  yrp 
hem ,  wat  hy  toch  misdreeven  hadt, 
dat  hy ,  Heer  en  Vorst  zynde,  op  zul- 

ke e  en  e  wreedc  wyze  mishandeld 
wierdt?  Maar  Aria  Banjak  IVide  ant- 

woordde daar  op:  die  fchuldigismoet 
betaalen;  en  die  van  iemand  iets  ge- 

leend 

(k)  Dceze  laafue  eigenfehap  van  de  yzcren  karaer 
vinde  ik  onbegrypelyk.  Misfchien  za!  dit  m  hc  a- 
vaansch  iets  anders  beduiden  en  zyn?  betrekking  heb- 

ben op  den  minnehandel.  In  't  vervolg  van  .dit  Üoek 
lecze  ik  noch  iets  vui  een  yzeren  vertrek:  't  geen  tot 
.«en  gevangen isie  veiftrekte,    . 

'      lil  Deel-  N 
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leend  heeft  ,  moet  het  wederom  gee- 
ven  :  want  toen  ik  noch  klein  was , 
hebt  gy  my  in  de  rivier  Crawavg  laa- 
ten  werpen.  (/) 

Zeker  Opperhoofd  of  T  oera,  met 
naame  Ong-andaga  was  daar  tegen- 

woordig, die  het  gezien  hebbende, 
aanftonds,  al  fchreiënde  naar  den  zoon 
des  Konings  heenen  liep,  en  die  Prins, 
genr.amd  Soefoeroeghbood&hzipte,  dat 
Aria  Banjak  PVide  den  Koning  des- 
zelfs  Vader,  om  het  leeven  gebragt 
hadt.  Waar  op  de  Prins  op  ftaande 
voet  op  de  Bindee  (#0  ̂ et  fla^rn* 
om  zyne  volkeren  by  een  te  vergade- 

ren ;  en  toen  die  byeen  gekomen  wa- 

ren ,  ging  hy»  'er  fluks  Aria  Banjak 
JJlde  mede  opzoeken,  leverde  hem 
flag ,  en  het  gevecht  duurde  eenige 
dagen:  zoo  dat  Soefoeroegh  zoodanig 

in  den  oorlog  gewikkeld  wierdt  dat  'er eene 

(/ )  Dewcerwraak  ,  in  ceval  van  moord  ,  wat  eene 

verp!ichrin,re  d  r  Oosterlingen.  DeKoni-ghadt  hem 
willen  dooden ;  en  de  wille  wordt  hier  voordedtad 

genomru  ;'y  was  de  naaste  aan  zich  zelven.  "Men zie  over  den  Bloed  wreker  der  Arabieren  en  de  Wet- 

ten van  Moi'is  daar  omtrent  |  D.ffl  i ck  A M 1 1 s  Mof. 
Recht  §.  131.  enz  II.  D*  bl.  3S4  en  verv.  in§.275. 
IV.  D.  bl  40. 
( m)  Bir.dic,  eencgroote  Gom ,  om  allarm  te  flaan. 
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éèné  groote  menigte  van  zyne  land- 
zaatenfneuvelden,  enhy  eindélyk  ge- 

noodzaakt wierdt  te  vluchten  ,  en  een 
goed  heenkomen  te  zoeken ,  Oost- 
waards  heenen;  tot  dat  hy  eindélyk  aart 
eene  Negory ,  genaamd  Caligoenting^ 
aankwam.  Aldaar  woonde  eene  vrou- 

we, met  naame  Niay  Randa  Caligoen- 
ting,\veïke  vrouw  hy  tot  zyne  moeder^ 
gelyk  zyhem  tot  haaren  zoone  aannam. 
(/z)  Zy  leefde  ook  met  hem,  als  met 
haar  eigen  kind;  en  dus  bleef  Soefoe- 
roegh^  op  deeze  Des  fa  ̂  of  Negory  ̂  
eenigen  tyd  woonen. 

Maar  Aria  Banjak  Widc  liet  zich 
öndertusfchen  alomme  voor  Koning 
van  Padjajaran  uitroepen :  en  nie-^ 
mand  durfde  hem  tegenfland  bieden. 
Ook  liet  hy  een  gebod  uitgaan,  dat  wie 
den  Prins  Soefoeroegh  zou  herbergen^ 
of  in  eenig  ding  behulpzaam  zyn  enon- 
derfteunen  ,  zulk  een  met  zyn  geheel 
geflagt,  zou  worden  uitgeroeid,  om  dat 

hy 

('m)  Uit  deeze  byzonderheid  blykt  het  klaarde»,  dac 
de  aanneeminge  tot  kinderen ,  eenigzins  ten  minften, 
fchoon  juist  niet  in  de  fmaak  der  Romeinen,  by  de 
Javaanen  is  in  gebruik  geweest ;  vooral  by  menfehea, 
die  geene  kinderen  hadden. 

N   3 
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hy,  als  een  vyand  van  den  Koning 
zou^vorden  aangezien. 

Niay  Randa  CaUgoentlngw2&\\\\$x, 
op  de  Pasfar  van  Padjajaran ,  toen 
dat  placaat  werdt  afgekondigd,  en  zeer 
vcrlchiïkt  geworden  zynde ,  liep  zy 
ylings  in  de  grootite  verbaasdheid, 
naar  huis ,  en  daar  komende ,  maakte 
zy  dit  nieuws  aan  haare  drie  broeders 
bekend  ,  te  wccten  aan  Kiay  f  Ti  ra  fa- 
rïe ,  Kiay  Bader  en  Kiay  Tambi ;  wel- 

ke derhalven  aanftonds,  met  haare  zus-, 
ter  ,  naar  Radïen  Soefoerocgh  gingen, 
en  hem  het  zelve  bekend  maakten. 

Soefoeroegh  bedankte  hen  zeer  be- 
leefdelyk  j  en  fprak  zyne  aangenome- 
ne  Ooms  aldus  aan:  (#)  Al  hadt  ik 

bee- (•)  Deeze  taal  van  Soefoeroegh  is  zeer  leevendig  en 
poëtisch,  en  den  Per  firn  nfchcn  Dichter  Ferdifi  waardig, 
daar  hy  Rustem  btfchryft.  Zie  over  het  Perfiasnsch 
Heldendicht  G.  Jones  Hlftoire  de  Nader  Chah. 
Tom  IL  p.  24S  en  249.  In  het  boek  V3n  Job  vindt 
men  eene  Befchryvrn^e  van  den  Behemoth,  welken 
de  Heer  Sc  h  ultens  voor  den  OKphant,  en  anderen 
voor  het  Nylpaard  houden  ,  met  deeze  bewoordingen  ; 
Zyne  beenderen  zyn  als  vast  koper :  zyne  gebeenten  zyn 
cis  yzsren  bandboomen.  Maar  hier  dunkt  my  ,  dat 

lic  Voist  toefpeeidt  op  de  krachten  vau  den  BLhinoce- 
ros  % 
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boenen  van  yzer ,  zenuwen  van  ko- 
perdraad en  eenen  koperen  huid ,  zoo 

zou  ik  doch  tegen  dien  Koning  niet 
aan  kunnen.  En  wat  zouden  \vy  toch 
kunnen  uitvoeren  met  zco  een  hand 
vol  volks,  als  wy  op  de  been  kunnen 
brengen,  tégen  zulk  een  magtigKo- 
ningrykV  Maar  b  zoo  het  u  lieden  be- 

lieft ,  ik  zalmy  op  de  vlucht begeeyen. 
Hierop  namhy  de  wyk;enzyne  zoo- 

genaamde moeder  en  haare  drie  broe* 
ders  volgden  den  Prins,  hem  niet  wil- 

lende verlaaten :  leidende  met  zich 
omtrend  honderd  mannen ;  met  welke 
zy  rechtftreeks  voordtoogen  naar  den 
berg  Coembang :  Qp  )  alwaar  de  Prins 
zich  wilde  afzonderen» 

Op  deezenberg  Coembang  was  een 
vermaarde  rfovenaarfter,  met  naame 
Niay  Tjamara  Toetigal^  die  van  te  voo- 
ren  al  geweeten  had,  dat  de  Prins  ko- men 

ros,  dien  men  kan  aanmerken,  als  eenen  koperen  huid 
te  bebbetiy  zenuwen  vzn  koperdraad  en  beenen  van 
yzsr,  beter  dan  de  Olipbante.  Myr  dunkt  dat  de  Be- 
hemothvan  Job  Cap.XII.  10-19  en  onze  Rhenoce- 
ros ,  geene  vergezochte  overeenkomst  hebben.  Mis- 
thjen  hier  van  elders  nader. 
Qp)  De  Berg  Coembang,   dat  is  de  Bloemberg. 

Ig ,     02 N   q 
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men  zou.  (  ̂)  Zy  hadt  eene  volftrek- 
te  magt  over  alle  de  Duivels  en  kwaa- 
de  Geesten.  Aan  deezen  hadt  zy  be- 

kend gemaakt,  dat  de  Prins  op  reis 
was ,  om  by  haar  te  komen  ;  met  last 
om  haare  wooninge  fchoon  te  maaken, 
en  ten  fraaiften  op  te  fchikken.  Trou- 

wens zy  was  ryker ,  dan  eenig  Koning, 

Ook  zorgde  zy  en  gaf  last,  dat'erby 
zyne  aankomst  op  haare  fpeelwerken 
gefpeeld  wierdt. 

Maar  zoo  dra  de  Prins  aan  den  voet 

van  gemelden  berg  kwam ,  begon  het 
vreezelyk  teftormenen  verfchrikke- 

lyk  te  regenen,  zoo  dat'er  veeleboo- men  uit  den  grond  geflagen  wierden: 
enhet  weerlichtte  zoo  fterk ,  als  of  de 
geheele  waereld  in  vuur  en  vlamme 

flond*;  ook  liepen  de  rivieren  over, 
door  de  menigvuldige  piasregenen. 

Men 

(g)  Boven  beloofden  wy,  iets  van  de  Toveres- 
Ten  en  Tovernymphen  der  Oosterlingen  te  berde  te 
brengen  Maar  thans  weet  ik  dit  niet  beter  te  doen,  dan 
met  den  Leezer  te  wyzen  naar  de  Gefchiedenis  van 
den  Prins  Akmedt  en  van  de  Tovernyinpbe  Paribanou; 
alwaar  men  ook  het  onderfchcid  tusfehen  de  Tove- 
resfen  en  Tovergodinnen  of  Tovernymphen  leevcn. 
dig  zal  vinden  voorpefteld.  Arab.  Vertell.  IV.  D. 
bl.  314.  396.  De  Tovergodin  Pari  banou  was  ook 
magtig  ryk.  Zie  Arab.  Verteil.  als  boven. 
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Men  hoorde  ookeenafgryzelykge- 

fchreeuw  der  duivelen,  't  geen  een 
geluid  maakte ,  als  of  de  bergen  fpron- 
gen,  en  de  hemel  van  een  barstte  (V), 
hoewel  datgefchreeuw  alleenlykont- 
ilond  uit  eene  overmaatige  blydichap 
der  booze  geesten ;  cm  dat  de  Tove- 

naarfier, van  dien  Prins  een  bezoek 
ontvangen  zou.  Straks  hoorden  zy 
het  geluid  van  eene  bel ;  en  daar  door 
werdt  de  lucht  zeei  klaar. 

Toen  nu  de  Prins  op  den  top  van 
den  berg  gekomen  was ,  zag  hy  eenen 
grooten  boom  ,  met  naame  Tjamara ; 
en  in  dien  boom  hoorde  hy  een  zoet 
muzyk.  Dit  hoorende  zeide  hy  tot 
zyne  Ooms ,  ik  geloove ,  dat  deeze 
boom  de  verblyfplaats  is  vmNiay  Tja- 
mara  Toengah  mompelende  ondertus- 
fchenen  wenfchende,  dat  zich  de  To- 
venaarfter  aldaar  aan  hem  vertoonen 

mogte.  'tGeichiede:  want  zy  ver- 
toonde zich  aanftonds  3  met  eene  groo- 

te 

( r )  Zulk  een  vetfchrikkelyk  geraas  en  gedaver ont- 
ftond  'er  ook  in  het  paleis  van  tenen  boozen  geest, 
by  gelee^enheid  dat  teCalender%  die  by  de  Rinfes 
der  Ebeenfche  Eilanden  gekomen  was ,  eenen  Talis- 

man brak.    Arab.  Vextell    I.  D.  bl.  isq., N  4. 



ïgt  l   \  .  füftor 

tejoraalftatic,  deed  den  lYms  nevens 
zie  ■  nederzitten,  verwelkoomde  hetHJ 
en  kwanswys  ,  wie  hy  was  en 
wat  hy  kwam  doen,  en  hoe  zyn  naam 
was?  Dan  \  Soefoervegh  antwoordde 
daar  op,  met  den  diepiten  eerbied: 
Mevrouw  !  ik  behoeve  u  dat  niet  te 
zegsteri ,  want  srv  weet  het  immers  zoo 
goed  als  ik.  Nitoy  llamara  Toen%nl 
begon  toen  te  verklaaren  en  te  zeggen: 
ja!  gy  hebt  gelyk;  (f)  want  waarom 
kou  ik  anders  zoo  veel  hebben  behoe- 

ven uit  te  liaan,  indien  ik  dat  niet 

kondc  weetcn.  Noch  voegde  zy  'er 
by  :  gy  zyt  ook  van  zints  ,  om  u  ,  op 
deezen  berg  af  te  zonderen,  om  dat 

87 (i)  Deeze  weten fchap  van  geheimen  wordt  in  de 
^rabifche  Vertellingen  insgelyks  aan  de  Tovernym- 
pheri  toegefchreeven.  Denkelyl  was  zy  met  eenei 
Koning  der  boozen  geesten  getrouwd,  Hoe  veel  zutëe 
Juffers  moeten  uitfiaan,  volgens  de  denkbeelden  det 
Oosterfche  FabeJ  -  histoirc  ,  blykt  uit  het  geval  van  d< 
Juffer  in  de  Glazen  Kist,  op  den  grond  der  zee  door 
tenen  reusachtigen  geest  bewaard.  Arab.  Vertcll.  I.  D* 
b!    14.  maar  vooral  van  de  Prinfes  detdochttr  van 
Epinarus,  Koning  der  Ebcenfche  Eilanden. bl.  157. f h 
15S,   Men  moet  zul.se  vertel/.elen  niet  verachten: 
Want  dehedendaagfche  Oosterlingen  ,  en  zelf  de  Gr  ie* 
keu  verachten  die    niet,  ma.ir,  blyven  'erftotlu 
toe.  zeer  op  verlekkerd.     Z,ic  Mr.Guys  Ltttyesjur 
la  Grece.  Lettre  31»  Tom.  1.  p.  29,5. 
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gy  deu  ftryd  tegen  uwen  broeder  ver- 
looren  hebt.  Dan  dit  zou  ik  u  niet 
raaden:  want  indien  gy  dit  deed  ,zoudt 

gy  zekerlyk  geen  Vorst  van  Java  kun- 
nen worden. 

Hierop  hemnmRadeen  Soefoeroegh: 

al  wat  gy  my  gebiedt  ,  zal  ik  naarko- 
men.Zy  gelastehem  derhalven  naauw^ 
keuriglyknaar  haare  woorden  te  luis- 

teren. Zyzei  hem  dan,  dat  hy  maar 
Oostwaards  heenen  zou  trekken  tot 
dat  hy  eenen  boom  vond  ,  genaamd 
PoohnMadja ,  (f)  welks  vrucht  bitter 
van  finaak  was ,  en  dat  hy  daar  zyne 
Hofplaats  moest  aanleggen  en  zyn  pa- 

leis bouwen;want5zeidezy,hetisbyde 
Goden  beiloten,  dat  gy  Koning  vanja- 
va  zult  zyn:  en  uw  geilacht  zal  vervol- 

gens na  u,akyd  dentrhoonbeklimmeïi. 
Niay  TjamaraTotngal  verhaalde  de 

Prins  wyders ,  dat  zy  eene  Oudmoei 
van  hem  was,  en  dus  zoo  wel  eene 
Prinfes ,  als  hy  een  Prins  van  het  zelf- 

de Padjajaran :  Want  vervolgde  zy  , 
uw,  Overgroot-vader  de  Koning  Moe- 

ding 

(t)  Een  boom  'genaamd  Poohn  Madja,,  dat  is  ee$ 
Madja  -  boom .  zyndc  de  vrucht  Korrelig  enzuuf. N5 
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ding  Sarie  is  myn  Vader  geweest.  En 
dereden  waarom  ik  zoo  van  de  wae- 
reld  ben  afgezonderd,  is  deeze;  om 
dat  ik  in  myne  jeugd  zoo  eene  over- 
fchoone  Prinfesre  was ,  die  van  ieder- 

een bemind  werdt;  en  om  dat  alle  de 
Vorsten  van  Java  my  ten  huwely  k  ver- 

zochten.Daarentegenhad  ik  geene  ge- 
negenheid en  liefde  voor  het  manne- 

lyk  gellacht.En  om  dat  ik  beducht  was, 
dat  er  misfehien  oorloger»  overmy  zou- 

den ontftaan,(V)  en  dat  myne  ouders 
daar  door  maar  verdriet  ftonden  teheb- 
ben  ,hebbeik  my  op  dusdanige  wyze 
van  de  waereld  afgezonderd,  en  daar 
door  zulke  eene  magt  gekreegen. 
.  Dit  gezegd  hebbende  veranderde  zy 
zich  voor  zyneoogen,  en  nam  de  ge- 

daante aan  van  een  ichöon  vrouwsper- 
foon ; 

■  II  l     I  ,      ,  mm  .      ,  m 

(v)  De  Trojaanfchc  oorlog  omftond  .gelvk  wy 
weetcn  ,  uit  her  fchaaken  v.n  de  fchoonc  Helena, 
door  Paris,  gel  yk  zy  te  vooren  ,  noch  een  jong  meisje 
zynde»  van  Tbefeus  was  gefch  akt  geworden.  Dit 
fchaaken  werdt  altyd  wreedelyk  gewrooken.  Reeds 
ten    vde  van  Dina,  j<>cobs dochter. 

Maar  de  afzonderingen ,  en  roewylinge  aan  den 
dienst  der  Geesten  ,  maakte  Niay  1  jamara  Toengal  be- 

veiligd voor  aüe  de  aanvallen  dcwaereldfchePrinfen. 
fephtas  dochter  kwam.  indien  ry  ni  r  w^rkelyk  gc- 
Sagt  en  geofferd  is,  omtrent  in  Ut  zelfóe  ̂ eval. 
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foon ;  zoo  dat  de  Prins  in  een  groote 
mymeringe  viel ;  en  daar  op  met  zulke 
eene    brandende     liefde    bevangen 
wierdt ,  dathy  zich  zelven  naauwlyks 
wederhouden  kon ;  maar   haar  in  de 

armen  nam ;  en  vergat ,  wat  zy  hem  ge- 
zegd hadt;  om  dat  hy  nooit  zulk  een 

fchoonenbevalligvrouwsperfoonmet 
zyne  oogen  aanichouwd  hadt.  Maai  z}r, 
dit  merkende,  veranderde  zich  we- 

derom van  gedaante ,  zich  vertoon  en- 
de  ,  als  te  vooren.  Radeen  Soefoeroe^h 
dat  ziende,  verzocht  haar    aanilonds 
om  vergiffenisfe ,  en  begon  zeer  bitter 
te  fchreiën.Zy  vergaf  hem  de  onvoor- 

zichtigheid,  en,  hem  beftraffende, 
zei  zy:  gy  zyt  een  mensch,  die  ge- 

woon zyt  verkeerde  wegen  in  te  flaah: 
en  verwonder u  niet  langer;  want  ik 
kan  my  veranderen  in  oud  en  in  jong 
in  man  of  in  vrouw :  en  ik  kan  niet 

fterven,voor  en  aleer  de  jongfte  dag 
aankomt,  (w)  Ook  zal  ik  by  u  ko- men . 

(iü)  De  gedaantewisfelingen  vanOviDics,  zyn 
niet  anders,  dan  Oosterfche  vertellingen,  door  de 

Grieken  overgenomen  en  op  hunne  eerl'ePatriarchea 
G$t  helden  toegepast.  Men  gelooft  nochaaiuiie  Ge- 

daan- 
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men,  als  gy  Koning  van  Java  zyt.  Na- 
derhand zal  ik  van  hier  verhuizen, 

en  Koninginne  worden  over  alle  de 
duivels  en  kwaade  geesten;  en  als- 

dan 

danrnewisfeüngen ,  zoo    ais   die  door  betoveringen 
kunnen  veroorzaakt  worden.    L;e  Aufbifche  en  \ 

HannTche  Vertellingen  leveren  'er  ooi     e 
van  op.  Ondertuslchen  is  deeze  i  '   m  ion 
van  man  in  vrouw  te  veranderen  vry  zeldzaam.  HgJ 
eeiftewaseen  kunstje  vanMedea,  Euripides  Ar$r< 
Medeas,  enhet  andere  een  van  Jupitcr.  Ovid  Lib.II. 
65-425.  In  dit  Javaansch  Boek  zal  men  roch  nier 
zulke  toverkunstjes  aantreffen.  De  Druidcnin  O  ud 
Galliëverftondcn  oMe  kunstjes  ook  Z'eMr.PtLLou, 

bier.  Nouv.  Bibl.  Germ  Tom  XX'flI.  F.  96.  De 
hofhoudinge  van  NiayTjamaraToeugal  zou  dan  moe- 

ten zyn  omtrend  op  het  cüanJ  Camban  of  lJoel\ 
ïfoefa  Gtde;  en  dns  in  de  nabuurfchsp  van  het  hof, 

't  geen  denazaateo  van  Soeiberoegh  honden  zouden, 
tusfchen  den  brandenden  Berg  van  Matarum  en 
tusfehen  de  Zuiderzee.  Denklyk  waren  dit  de 
westen, daar  de  booze  geesten  te  vooren  woonden; 
en  daar  Batara  Wisnoo,  over  hen  heirscnce :  zvnde 
zy  vervolgens  naar  de  Zuiderzee  vertrokken. 

Dat  de  Tovenaars  en  booze  geesten  pWty  trekkéri 
iu  den  oorlog  en  de  eene  Hpen  en  onder- 

steunen ,  is  een  gemeen  denkbeeld  der  0  ecu 
van  het  vaste  land. .Fe  r  r.  1  s  1  zegt  van  Afrajzab  Ko- 

ning van  Tartarye,  die  hetrylf  van  Perfie  had  o?  - 
Weldigd :  Hy  werd  geholpen  van  den  Keizer  der  Indi- 

en en  van  den  Keizer  van  China ,  zoo  wel  nis  van  de 
hiezs  Geesten,  Reuzen  en  Tovenaars  van  gtbeel  Ajïe. 

ZieG.foxEsHist.de  Nader  Chak.  Tom.  II.  p.' 248. Hier  by  kwaamen  fofdaaten  en  Ieegers  uit  de  gron.f 
der  zee ,  en  dit  üostersch  bygelovig  denkbeeld  van 

uu- 
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dan  zal  ik  myn  hof  houden  in  de  Zin- 
der-zee  ,  en  aan  de  Zuidzyde  van  den 
brandenden  berg,  die  by  Mattara  ligt: 
en  dit  alles  zal,  zonder  fout  gefchie- 
den.  En  wanneer  gyzwaare  oorlogen 
moet  voeren ,  zal  ik  u  te  hulpe  komen, 
indien  gy  my  roept.  En  indien  uwe 
nazaaten  denftryd  eens  verliezen,  dan 
moeten  zy  verzekerd  zyn ,  dat  zy  my- 
nehulpnietverderteverwachtenheb- 
ben.  Derhalven  gelaste  en  verzoeke 
ik  u,  zonder  vertoeven,  maar  oost- 

waarts aan  te  trekken.  De  Prins  nam 
zynaffcheid ,  gehoorzaamde ,  en  nam 
zynenweg  Oostwaards  heenen,  gelyk 
zy  hem  bevolen  hadt. 

De 
.  '         ■  ■  «m  m   "i  «ui  »■      ii.'  1       »          — • 

onderwaferfcbe  menfchen  en  koningryken  ,  even 
200  zisNiay  Tjamara  Toe ngal  zich  iets  diergelyks  atn- 
matigt,  vindt  men  omftandig,  in  de  gefchiedênis  van 
BUer  Prins  van  Perfien,  en  van  Gianhare Prinfes  van 
het  KoningrykSamantfal.  Arab.Vertell.IlI.  D.  bl.  90, 
en  verv:  inzonderheid  ook  bl.  167.  De  Fabel  der 
Meermannen  en  Meerminnen  is  uit  dat  aloud  vcr- 
dichtzel  ontftaan;  en  dat  verdichzel  fcheen  de  waar- 

heid te  zyn  ,  zoo  lang  de  Wysgeerte  en  de  verbeter- 
de Natuurlyke  Hiftorie  niet  toonden,  dat  het  een 

leugen  was» 

De  getuigenisfenvan  V  alsntyn,  over  het  be- 
llaan der  Zee-  menfchen  bygebragt  III.  O-bl  350-332. 

verdienen  wel  een  ander  onderzoek;  om  dat  men  de 

verfchynzelen  van  welke  hy  fpréekt,  nog  niet  be*» 
Jiooilyk  verklaard  heeft. 
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DeRadeen  Soefoeroegh  eindelyk  zeer 
vermoeid  geworden  zynde  ,  zat  neder 
Onder  een  groocen  boom  ,  waar  van 
eenige  vruchten  op  den  grond  afgeval- 

len lagen,  raapte  een  derzelveop,  en 
ze  proevende  ,  vond  hy  de  fmaakder- 
zelvenzeer  bitter  te  zyn:  Hy  vroeg 
derhalven  zynen  Oom  tViefarie^  wel- 

ke vrucht  het  was  ?  hoe  deeze  plaats 
geheetenwierdt?  enwien  die  toebe- 

hoorde ?  Op  deeze  vraagen  antwoord- 
de KiayfVierafarie  :  de  vrucht,  welke 

gy  daar  geproefd  hebt,  hiet  Madja ,  de 
plaats  Astina;  (x)  uwe  voorouders 
hebben  hier  hun  hof  gehouden;  maar 
nu  behoort  het  aan  uwen  Broeder,  den 
Koning  vmPadjajaran.Hier  op  zeide 
Soefoeroegh;  als  dit  zoo  is,  zal  ik  dee- 

ze plaatze  noemen  Mcidjapait;  en  hiet 
zal  ik  myn  hof  houden.  En  deeze 
plaats  kwam ,  door  eenen  geduurigen 
toevloed  van  menfchen  ,  binnen  kor- 

ten tyd ,  in  eenen  bloeyenden  ftaat. 
Toen  deeze  Koning  vznMadjapait 

al- 

(x  I  Te  vooren  hebben  wy  aangeteekend,  dat  Pan* 
dode  IVawta  en  zy  e  op  ol^ers  ,  in  dat  /stiria  huti 
hof  «e  i  mden  hebben  ,  üuiien  iwyffel  wordt  dit  hier 
bedoeld  • 
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aldaar  eenigen  tyd  zyn  verblyf  gehou- 
den hadt,  kwam  zyn  broeder  AriaBan* 

jak  van  Goeloeh,  (jf)  al  vluchtende,  by 
hem ;  teffens  verhaalende ,  dat  Tjioeng 
IVanara  hem  was  komen  beoorlogen; 
en  dat  hy,  Aria  Banjak  den  ftryd 
verlooren  hadt,  en  dus  genoodzaakt 

was  geworden,  herwaarts  te  vluch- 
ten: maar  niet  weetende,  dat  zyn 

broeder  daar  als  Koning  regeerde. 
Ook  berichte  hy  ,  dat  Tjioeng  Wana- 

ra zyn  hof  overrompeld,  en  het  zelve 
verwoest  hadt.  Ratoe  Goeloehvoegde 
daar  by ,  TjioengWanara  wil  u  ook  ko- 

men opzoeken.  Dat  verneemende,zei 
Radja  Madjapait :  indien  dit  zoo  is, 
dan  zal  het  beter  zyn,  dat  wy  hem  te 
gemoete  trekken,  dan  dat  wy  hem  hier 
zouden  afwachten ;  Want ,  voegde  hy 

'er  by ,  ik  heb  nu  al  by  de  driedui- 
zend dry dbaare  mannen. 

Ook  maakte  hy  her  ten  eerfle  werk- 

ftel- 
Cy>  Goeloeb,  in  deszelfs  gelegenheid  isbydeheden- 

da^gfche  Javaanen  genoeg  bekend  Hrtlag  in  de  vlak- 
tens  rusfchen  Bandmg  en  racamontjang  boven  deu 
ooifprong  van  de  rivier  Grawan>.  En  de  Regenten 
van  Tjanjoer  en  Grawa*>g  geeven  voor  dar  zy  vail 
de  oude  oude  Vorsten  van  Goeloeb  afilamincn. 
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Heilig,  en  verzocht  zynen  broeder 
Aria  Ban  jak  Ui  de ,  dat  hy  met  hem 
zoude  mede  gaan.  Zy  toogen  met 
deeze  krygsvolkeren  regelregt  naar 
Padjaran^  veroverden  het  land  in 
korten  tyd  ,  lloegen  den  Koning  op 
de  vlucht,  maakten  cene  grootc  me- 

nigte volks  krygsgevangeu;  't  geen 
de  Koning  naar  Madjapaii  liet  ver- 

voeren; en  toen  maakten  dus  zyne 
onderdaanen  een  getal  uit  van  zeven- 
en-veertig.duizend  huisgezinnen.  (V) 

Als  toen  zeidenKiayfFirafaba ,  Ki- 
ay  Badar  en  Kiay  Tambie  tot  den  Ko- 

ning ,  als  wordende  deeze  hy  hem 
voor  zynegrootfteRaadslieden  gehou- 

den, dat  ,  aangezien  zyn  vader  alleen 
als  Vorst  van  geheel  Java  geregeerd 
hadt,hy  nu  ook  alleen,  als  Koning 
over  gansch  Java  behoorde  te  regee- 
ren,  en  zyn  hof  te  blyven  houden  te 
Madjapait :  om  dat  het  oude  hof  te 

Pa- (z)  Zeven cn-veertiq;  duizend  huiigezinzen ,  ieder 
op  zes  perfoonen  berekend  maken  282000  Inwoo- 
tiers  die    Radja   Madjapait    onder  zio  had,   zynde die 
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Padjaran  verwoest  en  verdelgd  was. 
Dit  alles  kwam  de  Koning  ook  naar; 
en  hy  gaf  toen  zynen  broeder  den 
naam  van  Pangeran  Aria  Panoelar* 

Maar  Kiay  Wirafaba  maakte  hy  zy- 
nen eerften  ryksbeftierder ,  onder  den 

naam  van  Adtpatty  Wahan  :  Kiay  Ba- 
dar  daar  en  tegen  maakte  hy  tot  zyne 
Hofwidono.  En  deeze  waren  in  groot 
aanzien  by  den  jongen  Vorst. 

Deeze  Koning  vm  Madjapait, eeni- 
ge  jaaren  geregeerd  hebbende ,  gewari 
eenen  zoon,  welke  hy  noemen  liet 
Paraboe  Anom  Lorring  Pas/ar ,  die 

den  Adepatty  Wahan  overwon ;  (*)en daar 

dit  getal  omtrend  een  vierde  gedeelte  dèr  invVoo- 
ners  van  Java;  icdien  men  'er  het  eiland  Madura 
uitzondert.  Behalven  dat  men  veilig  kan  fte!len,dat 
Java  fedeit  Radja  Madjapait  wel  twee  derde  meer 
bevolkt  zal  zyn  geworden,  in  welke  vooronderftel- 
linge  de  rekeninge  onzer  Javaanfcbe  Hiftorie  zeer 
wel  uitkomt,  en  Radja  Madjapait  als  de  algerheenè 
Koning  van  Java  oudtyds  befchouwd  kon  Worden. 

't  Ryk  Madjapait  we  eten  wylag  aan  de  rivier  Kaderi, 
ten  Zuiden  van  het  Prinsdom  vso  Sourabaya,  en  aan; 
éen  Oostkant  van  het  zelve. 

(  * )  Men  zou  hier  uit  mogen  beiluiten ,  dat  Ade* 
fatty  JVabin  na  den  dood  des  Konings  aan  't  mui  en 
gefla^en,    den  Erfprins  uitgefloten   en  zich  zelveii 
et  Konïngryk  had  aangematigd.  Waar  van  hy  echte? 

wel  haast  moet  vervallen  zyn»  door  eene  nederlaag, 
weüte 

UI.  Deel,  O 
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daar  benevens  noch  eenen  zoon  , 
met  naame  Joendara,  die,  zoo  dra 
hy  groot  geworden  was ,  tot  -Opper- 

hoofd van  Kadir  werdt  aangefteld. 
En  als  de  Koning  kort  daar  na  over- 

leed, werdt  hy  opgevolgd  door  gemel- 
den  zynen  zoon  Paraboe  Anorn  Lor- 

ring Pasflir. 

welke  hem  P&raboe  jinom  Lerring  Pasfar  toebragt, 
om  zich  in  de  wettige  opvolginge ,  legen  den  gewel- 

denaar te  handhaven. 

(  Het  Vervolg  hier  na. ) 

ld 
m A 

M^ 

b  y- 
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Mr.  J.  C.  Mi  RAD  ER  MAC  H  E  R* 

NCELBERT    KeMPHËR,    die  Bcfchry- 

in  1691.cn  1692.  als  Geneesheer  in™g  val* 

dienst  der  Nederlandfche  Maatfchap-      'kf' 
py  in  Japan  is  geweest,  heeft  de  be- 
fchryving  van  Japan  in  1733.  te  Am- 
fterdam  uitgegeeven.  Qd)  Kort  daarna 
of  in  den  jaare  1736,  gaf  de  Jefuit 
Charlëvoix      een  befchry ving dtatih. 
van  Japan  uit,  in  9.  Deelen  in  Oc-™*« tavo, In 

(  a)Vau  dit  Werk  van  Ktmpber  met  zyne  eigen  hui- 
dige aantekeningen  4  is  door  een  e  Dibn  te  Lemgo  119 

Wettphaten  in  1778*  een  tvteedc  druk  ttitgegeevetf» 
O  % 
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Saiuion.  In  het  zelve  jaar  gaf  Salmon,  in 
de  tegenwoordige  Staat  van  alle  Vol- 

keren ,  die  van  Japan,  inhetEerfte 
Deel  pag.  203. 

De  alge.       De  Schryvers  der  algemeene  His- 

iiaiorie.  torie  uit  h~et  Engels  in  het  Neder- duits overgezet,hebben  in  het  9.  Deel 
eerlte  Huk  ,  in  1777.  de  Hiftorie  van 

Japan  gegeeven. 

DeRusfcn.  Van  de  Rusfifche  Reizen  van  Kam- 
fchatka  naar  Japan ,  die  zedert  1742. 
gedaan  zyn,,is  weinig  bekend  ge- 

maakt ;  men  vind  egter ,  in  de  Staats 

Secretaris  van  juny  1776.  dat  'er  ze- 
dert 1774.  te  Jakutz  in  Siberien ,  een 

Japans  School  is ,  en  dus  moeten  'er 
nu  en  dan  Japanders 't  zyby  toeval  of 
met  willens,  op  de  Kusten  vanKam- 
fchatka  aanlanden. 

Eindelyk  heeft  de  Heer  C  ar  el 

Tunberg,  P 1  e  t  e  r  T  u  n  b  e  r  g,  die  in  1 775.  als 
Geneesheer  in  dienst  der  Nederland- 
fche  Compagnie  is  geweest,  by  zyn 
intrereeden  als  Profesfor  te  Upzalen 
Lid  van  de  Koninglyke  Zweedfche  A- 
cademie ,  eene  verhandeling  over  de 
Japanfche  Munten  gefchreeven. 

Ik 
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Ik  fpreeke  hier  niet  van  het  Werkje  ̂ an  Ha* 
van  den  Heer  O.  Z.  van  Haren,  in 

1775.  uitgegeeven,  ten  Titul  voeren- 
de Van  Japan;  met  betrekking  t@t  de 

Holland fche  Natie,  en  de  Christelyke 

Godsdienst*,  als  tot  de  hiervoorgenome 
befchryving  niets  nieuwsopgeevende. 

Men  kan  den  iever  van  de  opge- 
noemde Schryvers  niet  genoeg  roe- 

men :  doch  by  naleezing  derzelve , 

ondervindt  men  wel  haast  ,  dat  'er 
noch  veele  zaaken  overblyven  ten 
onderzoek. 

Om  hier  toe  te  komen, verzocht  ik 
den  Heer  Mr.  Isaac  Titsing,  Opper- 
koopman  en  Opperhoofd  van  Japan, 
by  zyn  vertrek  in  Juny  1779.  zich 
nauwkeurig  naar  veele  zaaken  te  infor- 

meeren,  't  geen  zyn  Ed.  byzyne  te- 
rugkomst op  den  24.  December  1780. 

met  veele  goedheid  zoo  veel  hem  de 
gelegenheid  hadde  toegelaaten,  be- 
zorgde. 

Kempher   heeft    in    zyn  tweede  Hiflorie, 
boek,  en  Charlevoix  in  het  tweede 
tot  het  zevende  deel ,   de  Hiftorie 

van  Japan  gegeeven  van  de  eejfte  be-' 
kende  tydenaf,tot  den  jaare  1687.  Van 

O  3  het 
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het  vervolg  dertydrekeningen  de  op- 
volging der  Geestelyke  en  Wereldly- 

ke  Keizers ,  hebbe  ik  in  de  verhande- 
lingen van  het  Genootfchap  i.  deel 

pag.  131.  en  2.  deel  pag.  149.  eene  lyst 

gegeeven ,  en  men  zal  trachten  dezel- 
ve met  de  gebeurtenisfen,  in  dien  tyd 

gefchiedt,  te  vermeerderen;  terwyl 
ik  hier  noch  aanmerke  ,  dat  Kém- 
p h e r  en  Charlevoix  in  de  be- 

noemingen der  laatfteKeizers  daar- me- 
de volmaakt  overeenftemmen. 

Gco^rt-  Wat  de  Geographifche  befchryving 

BcfchJy-  aangaat,  die  Kempher  in 't  eerde  boek ving.  4.  hoofddeel  en  Charlevoix  1  deel  1. 
boek  en  Salmon  1.  deel  1.  hoofdftuk 
geeven,  dezelve  is  tamelyk  volmaakt; 
doch  de  Kaarten  zyn  alle  met  Japan- 
fche  Caracters :  de  geene  die  het  Ge- 

nootfchap bezit ,  zyn  alle  met  eene 
Hollandfche  overzetting  der  naamen , 

en  daar  door  van  waerde  ,  zynde  'er 
veeleby gevoegd,  die  by  geene  Reis- 
befchryvers  bekent  zyn. 

fcegee-         j)e  Regeerings  -  vorm  heeft  Ktm~ 
*^5S    ■• pher  in  het  4.  boek,  en  Charlevoix  in zyni.  deel  nauwkeurig  befchreeven. 

On- 
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Onder  de  Godsdiensten  is  de  voor- Gods- 

naamfte  die  der£/#/öj*,haare  voorname dieDlt' 
Afgod  in  den  Tempel  der  33333.  beel- 

den te  Meaco ,  en  haare  Pelgrimfchap 
te  Jsfe,  zynwelbefchreeven,  maarde 
tekeningen  komen  in  geen  vergelyk 
by  die,  die  het  Genootfchap  magtig  is. 

De  Budfos  haare  voornaame  Afgod 
is  Amida ,  door  de  Indiaanen ,  Budfo, 
in  Siam  Xaxa ,  in  China  Fo  genaamten 
haare  Pelgrimfchap  naar  zyne  Tempel 
van  Xaxa ,  is  ook  weinig  van  gezegt 
en  zal  nader  opgehelderd  worden. 

Haare  gewoontens  ,  manier  vanLeevem- 
kleeden,  eeten,  drinkenen  deberei-w^ 
ding  van  dien,  is  ook  noch  zeer  on- 

volmaakt ,  haare  gemeene  fpys  is  Ryst 
met  drooge  Vis,  doch  zy  eeten  daar 
by  veele  verfnaperingen  ,  als  Conne- 
mon ,  Mie/b9  ingezoute  Vruchten  van 
veele  foorten ,  en  Soya :  en  haare  ge- 

meene drank  is  de  Saki,  welke  twee 
laatfte  door  den  Heer  Titsing  be- 
fchreeven  zyn. 

Van  haare  Taal  vindt  men  geene 
Woorden-fchat ,  en  deezè  is  ook  aan 
het  Genootfchap  meede  gedeelt. 

O  4  De 
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Handel.  j)e  Handel  is  altoos  zeer  geheim 
gehouden,  en  men  hcefc  tot  heden 
toe,  geene  befejiryving  der  Munten 
en  Gewigten.  Want  het  geene  Char- 
levoix  in  het  i.  deel  2.  ftuk  'er  van 
zegt,  en  Kempher  op  de  19.  plaat 

verbeeld ,  is  zoo  duister  dat  men  'er 
weinig  licht  uit  kan  fcheppen. 

En  dit  fluk  is  door  my  alhier  op- 
gehelderd. 

Ntuinriy.       j)e  Natuurlyke  Hiftorie  der  Die- 
ieHüiouc  ren  ̂   Planten  en  Mineraalen ,  is  by 

Kempher  in  zyn  Aanhangfel  verhan- 
deld: en  men  verwacht  vanden  Heer 

ProfesforïuNBERG  e  ene  nauwkeu- 

rige befchryving,  der  Japanfche  Plan- ten. Over  de  Mineraalen  zal  ik  in  het 

volgende  Deel,  iets  mede  deelen. 
Dus  zal  ik  my  hier  bepaalen, 

1.)  Tot    eene    nauwkeurige    Be- 
fchryving der  Japanfche  Mun- ten. 

£.)  De  bereiding  der  Soya  en  Sa- 
ki ,  door  den  Heer  T 1  t  s  i  n  g 

medegedeeld. 
3.)  Lyst  van  Japanfche  Woorden 

in  het  Nederduits. 

Van 
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JAPANS  C  HE  MUNTEN, 

Engelbert  Kempher  ,  heeft  op  de  ̂Jrhten 
19.  plaat  een  aftekening  der  Munten  v*nc. re* gegeeven,  die  door  zyne  navolgers 
gecopieerd  is,  zonder  daar  eene  be^ 
fchry  ving  by  te  voegen ;  de  Heer  Pro- 
fesfor  Tunberg,  heeft  eene  betere 

befchryving  'er  by  gevoegd  :  zedert 
noch  eenige  Muntendaar  by  gekree- 
gen  hebbende,  door  de  goedheid  van 
de  Pleer  TJtsing  ,  en  gelegenheid  ge- 
liadt  hebbende  het  gehalte  en  het  Ge- 
wigt  daar  by  te  voegen ,  denk  ik  dat 
dit  van  nut  zal  kunnen  zyn. 

In  geheel  Japan  zyn  maar  twee  Kei- Munt* 
zerlyke  Munthuizen,  te  Meaco  enhuiïei- 
Jedo ,  daar  gouden  en  zilveren  Mun- 

ten geflaagen  en  gegooten  worden, 
doch  ider  Landheer  flaat  een  munt , 
die  alleen  in  zyn  Land  gangbaar  is;  en 
ook  gemecnlyk  maar  van  Koper  is.  De 
zorg  der  Japanders,  om  alles  zoo  veel 
mogelyk  geheim  te  houden,  heeft  niet 
toegelaten  tot  heden,  eene  volkome- 

ne befchryving  van  haare  manier  van 
munten  te  krygen ,  waartoe  men  eg- 
ter  nader  moeite  zal  doen. 

O  5  Van 
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Gehaitt;  Van  het  gehalte  van  het  Goud  en 
Zilver ,  hebben  de  Japanders  weinig 
denkbeeld ,  enbeoórdeelen  het  zelve 
na  de  kleur.  De  Munten  zyn  alle  hier 
geësfayeerd  door  den  gezwooren  Es- 
fayeur ,  Jacobus  de  Waarem ,  het  fyne 
Goud  houd  24.  Karaaten  van  1 2.  grein , 
en  het  fyn  Zilver  12.  Penningen  van 
24.  grein,  werdende  het  mark  fyn 
Goud  guld  375.  en  het  mark  fyn  Zil- 

ver Guldens  26byde  Compagnie  be- 
rekend. 

Gewgitf  HetGewigt  heeft  men  meede  al- 
hier laatenneemen  na  de  Nederland- 

fche  Munt-gewigten ,  rekenende 
Een  Pond  trois  twee  Mark. 
Een  Mark  agt  Once. 
Een  Once  twintig  Engels. 
EenEngels  twee-en-dertig  Aazen. 

Alhier  op  Batavia  rekend  men  een 
Mark  op 9.  Reaal,  en  ieder  Reaal  op 
48.  Stuivers. 

In  alle  zoogenaamde  Specie-boek- 
jes, ja  zelfs  in  de  Intreerede  van  den 

Heer  ProfesforTuNBERG,is  het  Ge- 
wigt  zeer  verkeert  opgegeeven ,  om 
dat  men  de  Japanfche  en  Chineefche 
Tail  verward  heefr ,  door  de  overeen- 

komst in  den  naam.  De 
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De  Cineefche  Tail  weegd  22. 
Engels ,  en  is  verdeeld  in  10. Maas ,  de 
Maas  in  io.Condryn ,  of  roode  Boont- 

jes 5 alhier  ZagaTimban  genaamd. 

3  •
* 

De  Japanfche  Tail,  weegd  10.  ? 
Engels ,  en  is  verdeeld  in  o.  Ma*»- de  Maas  in  10  Condryn, 

Dewyl  nu  de  Oost-Indifche  Comp. 

het  Mark  fyn Zilver  rekendt -op  :2tKThaileit* Guldens,  zoo  loopt   de    Chinafchè 
Thail  by  de  boeken  voor  72 .  Stuive 
Nederlandfche ;  Of  88.  Stuivers  I 
disch ;  en  de  japanfche  Thail  1  op  33. 
Nederlands  of  40.  Stuivers  Indisch; 
deeze  wordenCompagniesThailen  ge- 

noemd. De  Compradoors  die  de  pro- 
vifien  op  het  Eiland  bezorgen,  reke- 

nen de  Thailen  op  36.  Stuivers,  en 
de  Cambang  of  Keizerlyke  Geldka- 

mer op  48.  Stuivers  in  den  Handel. 

In  't  algemeen  zyn  de  Japanfche  Gedamte 
Munten  eenvoudig  en  flecht  gefla-derMunl' 

-gen ,  voor  't  groötfte  gedeelte  onge- 
karteld, en  zonder  die  cieraaden,  de- 

welke men  op  de  Europeefche  Mun- 
ten vindt ;  ook  zyn  de  meesten  vaa 

geen 
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geen  vaste  waerde  .en  worden  dierhal- 
ven van  ieder  Koopman  gewogen ,  die 

'er  ordinair  zyn  Stempel  op  flaat,  tot 
een  bewys ,  dat  dezelve  munt  oprecht 
en  zonder  bedrog  is;  dus  ziet  men 
veel  zulke  Stempels  op  de  oude  en 
nieuwe  Kobangs,  en  de  meeste  mun- 

ten van  Zilver  ,  in  't  byzondcr  de 
groote. 

Geen  van  deeze  Muntfoorten ,  be 
halven  Daikokogit?^  zyn  getekend  met 
een  beeld  of  het  jaargetal ,  wanneer 
ze  geflagenzyn  ,  en  buiten  de  nieuwe 

goudeKobang,  is  'er  geen  een,  die 
buiten  Japan  in  eenige  quantiteit  rou- 
leerd. 

De  munten  in  Japan  zyn  van  vier- 
derlei  ftoffen ,  als  Gouden  ,  Zilveren , 
Koperen  en  Yzeren , 

^™**n  De  gouden  Munten  zyn  plat  ,  van 
driederlei  figuur ,  namentlyk  langwer- 

pig ,  vierkant  en  rond. 

Munt. 

Obang.         j    Obang,  is  de  grootfte  Munt  in 't 
geheele  Land,  en  eerder  voor  een 
Medaille  als  een  ordinaire  munt  te 
houden. 

Dit 
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Dit  is  een  langwerpig  ronde  en  plat- 
te goudenMunt,  dik  als  eenSchelling, 

5  duim  lang,  a2r  duim  breed:  aan  de 
eene  zyde  met  fubtile  gebrokene 
dwarsftreepen  en  vier  Stempels  bin- 

nen de  kant  van  de  vier zy den,  ieder 
Stempel  met  het  Wapen  van  Dairos. 

Op  de  andere  zyde  die  glad  is , 
wordt  de  naam  van  den  Lands-heer 
gefchreven ,  die  de  munt  heeft  laten 
liaan ,  verfcheide  groote  zwarte  Let- 

ters ,  die  wat  hooger  als  het  midden 
van  de  benede  kant  beginnen. 

DeezeObang  houdomtrent  de  waer- 
de  van  Tien  oude  Kobangs.  By  de 
Hoofd  -  Stad  Jedo  zynze  meer  alge- 

meen en  minder  in  waerde ;  maar  ver- 

der af,  binnen  't  Land ,  zynze  meer 
raar  en  hoger  in  prys.  In  JSagafaki 
geldenze  wel  20.  Kobangs. 

Het  Goud  is  fyn  en  van  eembrand 

geele  couleur,  doch  door  de  zeld- 
zaamheid hebbe  ik  die  niet  magtig 

kunnen  worden ,  om  dezelve  jte  laa- 
ten  esfayeeren  en  weegen. 

2.  Kobangk  een  langwerpig  ronde &***& 

plat- 
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platte  Gouden  munt  ,  byiia  drie  dui- 
men lang  en  wat  meer  dan  een  en  een 

half  duim  breed,  byna  zoo  dik  als 
een  Schelling ;  Daar  van  zyn  twee 
foorten.- 

Qa. )  Oude  Kobang ,  beftaat  uit  fyn 
Goud,  wat  breeder  en  langer  als  eert 
nieuwe  Kobang ,  en  brand  geel ,  zynde 
aan  de  overzyde  getekend  met  inge- 

drukte gebrokene  dwarsftreepen  j  en 
aan  byde  einde  met  een  langwerpig 
vierhoekig  figuur  van  een  Itfybu ,  heb- 

bende verhoogde  Letters,  en  buiten 
dezelve  een  figuur  gelyk  de  Maan , 
met  een  verheven bloem-figuur. 

Op  de  andere  zyde  in  't  midden  $ 
een  Cirkelronde  Stempel  met  verhe- 

vene Letters ,  en  binnen  de  kant ,  by 
het  eene  einde  twee  kleine  inge- 

drukte Stempels ,  mede  met  verhe- 
vene Letters,  die  op  ieder  Kobang 

malkander  ongelyk  zyn. 

Dezelve  verfchillen  veel  in  gewigt 
en  gehalte  ;  van  twee  die  ik  hebbe  la- 

ten esfayeerenwoogdeeenebefchre- 
ven  Keytiokin  6.  Engels  en  3.  Aazen 
en  hield  19.  Karaat  io|  Grein,  de 
andere  Ko  Kin  genoemt,  hield  13* 

Ka- 
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Karaat  8.    Grein  ,  en  weegd  1 1  En- 
gels 19  Aazen,  zoo  dat  men  op  haa- 

re  waerde  geene  de  minfte  ftaat  kan 
maaken;  die    ook  in  Japan  van  zes. 
tot  Tien  Thail  verfchild* 

(£)N  ieuwe  Kobang ,  is  van  het  zelf- 
de aanzien  als  de  voorige ,  maar  wat 

fmalder  en  korter ,  zynde  het  Goud 

ook  niet  zoo  goed,maar  van  een  bleek- 
geele  couleur.  Aan  de  boven  en  bene- 

den kant  is  deeze  munt  de  oude  Ko- 
bang geheel  gelyk,  behalven  datze 

nietvervandegroote  Stempel  en  aa- 
deraan  dekant  een  minderStempel  met 
verhevene  Letters  heeft.  Deeze  houd 
ordinair  de  waerde  van  60.  Japanfche 
Maas,  Vier  van  dezelve   hebbe  ik 
laaten  beproeven  en  hielden  ider,  by 
het  Esfai  15.  karaat  5.  gr.  en  woo- 
gen  8.  Engels  16.  Aazen,  dus  is  des- 
zelf  intrinfique  waerde  inNederlands 
Geld  omtrent  twaalf  Guldens  of  Bata- 
vias  Rds.  6-6.  werdende  fomtyds  tot 
Rds.  6-24_.betaald ,  als  het  Goud  zeer- 

duur is,  ter  vervoer  na  de  Kust  Cor- 
mandel ,  en  dit  is  de  eenige  Japanfche 
Munt  die  opBatavia  een  Negotie-pen* 
ning  is,  terwyl  alle  de  andere  alleen  tot 
lief  hebbery  bewaard  worden, O, 
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O.  beduid  in  de  Japanfche  Taal 
Groot.  Ko  Klein,  en  Bang  Munt  of 
Penning.  Dus  betekend  Obang  een 
groote  en  Kobang  een  kleine  munt. 

Men  vindt  dikwils  aan  de  beneden 
en  ook  wel  aan  de  bovenkant  van 

de  Kobangs,  behalven  de  befchre- 
vene  groote  Stempels ,  menigvuldige 
heel  kleine ,  door  de  Kooplieden  daar 
op  geflagen ;  ten  bewyze  ,  dat  dezel- 

ve geprobeerd  ,  en  in  gewigt  en  waer-* 
de  goed  bevonden  zyn, 

itfybu,  3.  Itfybu ,  of  Goude  boon  ,  is  eeri 
langwerpig  vierkante  en  platte  Gou- 

den munt ,  wat  dikker  als  een  Schel- 
ling, met  zeer  verhevene  Letters, 

aan  de  eene,  en  twee  verhevene 
Bloem-figuuren  op  de  andere  zyde. 
Van  deeze  Itfybus  heb  ik  twee  diffe^ 
rente  foorten  gevonden. 

(tf)  Oud  Itfybu,  is  wat  langer i 
breeder  en  dikker  als  de  overige, 
van  bleek  Goud;  i>y  Esfai  hield dee^ 
ze  13.karaat8.gr. en  woog  2. Engels: 
28.  Aazen  :  dus  intrinfique  waerd  om- 

trent vier  guldens  Nederlands,  Bata- 
viaansRds.  2-2,  dog  thans  ongangbaar. 

QT)  Gang- 
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(  £)  Gangbaare  Itybu-,  is  den  voö- 
rigen  zeer  gelyk,   doch  wat  korter, 
fmaller  en dunne  r,insgelyks,  van  bleek 
goud. 

•   I 

,Deez<?  
heeft  ook  boven   aan  de 

rechterzyde  ,een  Caracter,  dat  op  de 
oude  Itybus  niet  te  vinden  , is ,  gelT 
dende  ordinair  15.  mas;   zynde  dus 
vier  van  de  gangbaare  Itfuus  zoo  v:eel 

al?  een  nieuwe  Kobang^'tiy  Esfai  hield deeze   15.  caraat.  9.  gr.,  en  .woog  2. 
Engels    4,    Aazen;   dus   intrinfique  l 
waerd  drie  guldens  Nederlands  ,  Bativ 

viaas  Rds.  1.  25;*.  Stuiver. 
^^r 

i)eezc  Itybus  zyn  getekend  met 
v£rhcevöne  punten  binnen  de  kant , 
en  dikwyls.,  zoo  welaan  de  vlakte,  als 
op  de  kanten  ]  met  kleine  {tempels , 
door  de  Kooplieden  gemerkt  ̂   tenbe- 
wyze.van  haare  egtheid. 

. 

.  ̂ KosjuKin^KosiubangoïKosju  itü%  Kosju  kin. 
en  Sjupaky  is  een  kleine  ibort  van 
goudemunt,  voor  deezen meer ,  maar 
tegenwoordig  minder  gangbaar,  ge- 
flagen  in/t  Landichap  Kosju  of  Kai  ̂ 
en  ontleenende  daar  van  zyn  naam. 
Het  goud  is  bleek,  en  de  munt  plat 

/ƒ/.  Deel  £  met 
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met  twee  ftempels  aandeeene,  ert 
vier  aan  de  andere  ,zyde.  Van  deeze 
zynheele,  halve,  quarten en agtften ; 

de  heele  esfayeeren  20.  caraat  4'.  gr. , 
en  weegen  2.  Engels  13.  Aazen  , 
dus  intrinfiq  waerd  vyf  guldens  , 
tien  Huivers ,  Nederlands  geld.  Ba- 
taviaas  Rds.  2  :  39.  St : 

Ziïvere         De  Zilvere  Munten zyn  'er  in  vee- 
Mumen.    je  fborten ,    alle   van  een  onzekere 

waerde ;   behalven  Gomome -Gin  en 
Nandiogin  ,    en  dierhalven  worden 
zy  altoos  gewogen. 

De  meeste  zyn  tin  of  loodverwigy 
en  beftaan  uit  flecht;  Zilver.  Behalven 
Gomome  en  Nandiogin ,  zyn  zy  alle 
dikke,  langwerpige  of  ronde  klompen, 
alleen  op  de  eene  zyde  geftempeld. 

Gomome  en  Nandiogin  zyn  buiten 
twyffel  gegooten ,  en  hebben  Let- 

ters op  beide  zyden. 

Omtrent  de  gedaante  is  de  zilvere 

munt  de  veranderlykfte  in  't  geheele 
Land,  zynde  dan  langwerpig,  rond, 
vierkant,  plat,  enz.   en  zoowel  als 

de 
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de  g'oude  munt,  en,  tenbewyzevan haare  echtheid  ,  met  de  ftempels 
der  kooplieden  getekend. 

Verfcheidene  foorten  van  Zilver- 
munt  ,  werden  by  grooter  of  kleiner 
fommen  in  papier  gewikkeld,  en 
door  den  Munt-meester  of  uitgeever 
verzegeld. 

Zulk  eenpacquet ,  waarop  de  waar- 
de aangeteekend  is,  rouleerd  door 

veele  handen,zonder  geopend  te  wor- 
denen zoolang  hetzelve  toegezegeld 

blyft ,  loopt  het  voor  rekening  des 
Uitgevers ,  die  by  het  openen  de  min- 

dere waarde  moet  betaalen,welke  vol-  - 
gens  het  opfchrift  bevonden  wordt, 

5  Go  MomeGin,  inde  Japanfche  taal  Go  Mom* 
beduidende  vyf  Mas  of  een  halve  — 
Thail  Zilver ,  is  een  vierkante ,  lang- 

werpige en  platte  zilvere  Munt ,  byna 
twee  duim  lang  en  een  duim  breed, 
met  afgekapte  hoeken,  zo  dik  als  een 
Dueaton,  van  flecht  Zilver, 

,  Op  de  kanten  zyn  verfcheidene  Her- 
ren, :om  gierige  handen  het  fnoeyen 

-      -  P  2  te 
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te  beletten ;  binnen  de  kanten  i's  deezö 
Mant  neder  gedrukt.  Op  beide  zyden 
heeft  dezelven  op  de  grootfte  onder- 

helft een  verhooging,  ais  of  bene  Nan- 
diogin  daarin  gelogd  was ,  en  daarop 
een  groote  iïempel  met  verhevene 
Letters.  De  overige  mindere  helft  is 
opdeeene  zyde  glad,  en  op  de  ande^ 
re  vercierd  met  twee  ryen  punten,- 
twee  regte  dwars  ftrecpen,  en  daar  tus- 
fchen  een  gellingerd  Lint, alles  ver- 

heven, geldende  vyf  Mas^  en  was 
voor  deezen  gangbaar  in  Jedo.  ejv 
Miaco ,  maar  is  thans  buiten  gebruik 
en  moeielyk  te  bekomen. 

Gin  dl°"  &.  Üóndfagtfi  •>  is  een  vierkant  lang-- 
werpige  en  platte  .zilvere  Munt,  zo; 
dik  als  een  Ducaton,  een  duim  lang  en 
een  halve  duim  breed  ,  van  fyn  Zil- 

ver :  Op  den  rand  zyn  lierren  ,  om  hét' 
fnoeyen  te  beletten ,  en  binnen  dezel^ 
vezyn  verheven  punten  te  zien. 

De  eene  zydeisin't  geheel,  en  cl  e 
andere  op  de  benedenfte  en  grootfte 
helft  opgevuld  met  verheven  Letters 
zynde  bovenaan ,  een  de  Maan  gely-- 
i  ken- 
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kende  gladde  en  verhevene  figuur, 
mpt  een  dito  punt  aan  wejler  zyden. 

Op  de  linker  zyde  van  dit  figuur  is 
een  caraóter  gedrukt,  na  dat  de  munt 
gegooten  is.  Dezelve  heeft  eene  vas- 

te waarde  van  7.  Mas  5.  Konderins,  en 
rouleerd  meest  op  het  Eiland  Nippn  , 
en  byzpnder  in  de  twee  Keizerlyke 
Hoofd- lieden  Jedo  en  Miaco.  Het 
Esfai  is  11.  penn.  18^  gr.  weegende 
6.  Engels  19.  Aazen,  dus  intrinfique 
waardeen  Gulden  en  dertien Pennin- 

genNed^rlands,BataviaasRds. 0-25-5. 

7  Itaganne  oiTioo-grn ,  in  't  Neder-  ita  ganne. 
lands  Sshuit ,  is  een  langwerpige  aan 
de  einde  geronde  ,  heel  dikke  ,en  plat 
te  zilver-munt,  aan  den  bovenkant  hol 
gemaakt ,  met  agt  groote  {tempels  en 
verheven  letters  gemerkt;  aan  de  an- 

dere zyde  wat  bol  of  verheven,  on- 
effen en  niet  gemerkt ,  het  Zilver  is 

Lood-kleurig. 

Ita  ,•  beduid  plat  of  plank  ,en  Ganne 
Metaal  Th  o  betekend  het  Landichap     , 
alwaar  de  Munt  is  geflagen,  en  Gin 
Zilver- 

P  3  Hier 
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Hier  van  zyn  twee  foorten 

De  Groote  Itaganne  ,  is  een  vinger 
dik  \  drie  duim  lang  en  wat  meer  dan 
een  duim  breed ,  aan  de  kanten  inge- 

drukt, houdende  de  waarde  van  62. 

Japanfchc  Mas,  meer  of  min;  dezel- 
ve Esfayeerd  5.  pen.  13.  gr.  wcegd 

5.  Oneen  8.  Aazcn  dus  intrinfique 
waard  zeven  Guldens,  negen  ftu  ivers: 
Bataviaas  Rds.  3-37. 

Kodama  8.  Kodama  of  Zilvere  Boon ,  is  een 

J  algemeene  gangbaare  zilver-munt,  ge- 
lyk  een  Boon  of  Erwt; bol,  meer  of. 
min  gerond  en  kogelrond,  zelden  plat, 
aan  de  eene  zyde  mèt  meer  of  min 
verheven  Letters,  en  enkelde  met 
de  figuur  van  Daikokos,m  derzelver 
grootheid  getekend. 

De  andere  zyde  is  gJad  of  oneffen  , 
en  op  enkelde  getekend  met  klei- 

ne ftempels door  de  Kooplieden,  het 
Zilver  is  flecht  en  loodkleurig. 

Van  deeze  Munt  zyn  veele  foorten., 
onderfcheiden  in  grootte  ,  gedaante  , 
£ewigt  en  waarde  >  dikwyls  ongelyk 

g6" 
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getekend  met  de  verheven  Letters  in 
den  Stempel ,  echter  overal  dezelfde ; 
doch  vermits  de  Stempel  groot  is , 
heeft  hy  geen  plaats  op  die  kleine 
munten,  maar  is  daar  op  alleen  tot  de 

helft, 't  vierde  gedeelte  en  ook  min- 
der ,  na  derzelver  verfcheidene  groot- 
te. Deheeleesfayeeren  5  pen.  6'.  gr. 

en  weegen  11.  Engels  i<5.  Aazen,zyn- 
de  des  intrinfiq  waard  zeventien 
Huivers  Nederlands. 

'De  Stempels  op  de  Itaganne  en Ko- dame  beftaan  uit  twee  deelen.  Ter 

regterzyde  is  de  gedaante  van  Daiko- 
kos  i  en  ter  linker  verfcheidene  ver- 

heven Letters.  Van  deezen  Stempel 
hebben  Itaganne  en  Kodama  hunne 
naamen ontleend  van  Daikokos-gin  of 
Daikokos  ganne. 

Daikokf]  wordt  by  de  Japanners  ge- 
noemd de  God  des  Rykdoms  of  Koop- 

manfehap,  zynde  afgebeeld  als  zitten- 
de op  twee  zakken  Ryst ,  met  een  ha- 

mer in  de  rechterhand  *>  en  een  Zak 
aan  de  linkerzyde. 

De  Japanners  gelooven,  dat  hy,  met 
P  4  zyn 
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zyn  hamer  aanlkandc  ,  al  het  geen  hy 
wilj|  kan  voortbrengen,  als  Ryst  en 
andere  e^twaaien,  kleedercn,  geld 
enz. 

9.  Zilvere  Pitjes  nu  nicuwelyks 
geilagen  ,  en  door  cle  Heer  Titsinc;  , 
aan  het  Genootfchap  vereerd,  ter 
grootte  van  een  Schelling, met  vierCa- 
ïacters  eneengatin  het  midden  ;  dee- 
zewordeii  door  dellegcering  eigenlyk 
tot  een  model  der  Kopere  geüagen,  en 
zyn  niet  gangbaar;  dezelve  esiayee- 
ren  8.  pen.  22  :gr.  weegen  2  Engels 
24.  Aazen. 

• 

iCopcre  tn  ̂ lle  Munt-foorten  ,  van  geel  en 
/ier  rood  koper  ,  als  mede  yzere  ,  groot  en 

klein  ,  worden  in  't  algemeen  Seni  ge- 
noemd ,  zynde  gegooten ,  en  hebben 

in  't  midden  een  vierkant  gat  ,  van 
circa  twee  Lynen  diameter,  door 
welke  dezelve  op  een  touw  van  ftroo 
kunnen  geregen  worden,  om  gemak- 
kelykby  betaaling  te  kunnen  worden 
geteld  en  by  zich  gedraagen,  Men 

vindt  in  't  gemeen  aan  zulk  een  touw 
100,  fluks,  of  zoo  als  meest  in  gebruik 
is  96.  De  eerfle  worden  gcnoemdAfc- 

tas- 
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tasfiakfr  en.de  andere  Zwnrokkitfjakfy 
delaatfte  iswaardig  1  Mz$$.Konderim. 

Het  gebeurd  zelden,  dat  de  Munt 
op  zoodanig  touw  geregen,  alle  van 
eene  foortis ,  maarbeftaat  gemeenlyk 
in  twee,  drie  en  meerdere.  De  grootile 
Seni  worden  aan  het  eene  einde  ge- 

plaatst ,  daarna  volgen  de  kleine.;  van 

kleine  zyn  'er  zelden  meer  aan  als  5. 
of  6.  en  de  waarde  van  het  Tcmw  blyft 
dezelfde  ,  dewyl ,  naar  maate  van  de 
grootte ,  het  getal  der  Seni  zoo  veel 
minder  is. 

Deeze  Seni-touwen  liggen  ordinair 
in  de  meeste  Winkels ,  zoowel  in  de 
Steden  als  Dorpenklaar,  om  denRy- 
zenden  fchièlyk  met  klein  geld  te  kun- 

nen gerieven,  zonder  zich  met  tellen 
op  te  houden. 

In  Nagafakki,  de  handel-plaats  'der Chineezen,  rouleeren  ook  Chinee- 
fche  Duiten  van  geel  koper,  moeten- 

de dezelve  nochtans  niet  aangemerkt 
worden  als  een  Japanfehe  Munt. 
Schoon  zy  in  alles  naar  de  Japanfehe 
Seni  gelyken  ,  hebben  zy  echter  ande- 

re Letters,  de  Stedelingen  noemenze 
(^enton  Seni. 

P  5  Alle 
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Alle  Seni  zyn  rond ,  dik  als  een 
fcheepjes  Schelling ,  met  dikke  kan- 

ten, en  vanverfcheidene  grootte. 

Kopere  10.  Seni  van  koper,  die  zeer  oud 
Seni«  zyn,  en  dus  zeer  raar,  daarvan  heeft 

de  opperfte  Tolk  Kofak ,  aan  den  Heer 

Tunberg,  'erverfcheidene  bezorgd, 
fcynde  alle  van  rood  koper,  en  in 
grootte  de  overige  Seni  gelyk;  als 
mede  in  de  dikte  met  het  vierkante 

gat ,  echter  met  andere  Letters  ge- 
tekend. 

De  algemeene  en  gangbaare  Seni 
zyn  de  volgende : 

(V)  Siutnon  Seni^  waardig. tien  Seni, 
waarvan  zes  i.  Mas  uitmaaken;  dit 
is  een  oude  en  tegenwoordig  niet 
gangbaare  Munt,  ter  grootte  van  een 
halve  Ducaton,  en  dikte  van  een 
Schelling ,  zynde  van  licht  rood  koper. 

Aan  den  eenen  kant  van  het  vierkan" 
te  gat  ftaan  verhevene  Letters ,  en 
binnen  de  kant  op  de  andere  zyde 
vier  ftempels  njet  verhevene  Letters. 

'  (F)  Simoni  Seni.  is  vier  Seni,  en 
een  algemeene  gangbaare  Munt,  by- 
zonder  op  het  Eiland  Nipon ,  Van  geel 

ko- 
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koper,  omtrent  zoo  groot  als  een  hal- 
ve Ducaton ,  en  dun  als  een  fcheep- 

jes  Schelling. 

Op  de  eene  kant  ftaan  dezelfde  let- 
ters als  op  de  Siumon  Sent,  maar  op 

de  andere  zyn  verfcheide  verhevene 
heele  en  gebrookenboogentezien. 

(/)  Too  Sen ,  of  OuToo  Sent  5  is  zoo- 
wet  een  Japanfche  als  Chineefche 
munt,  van  geelachtig  koper,  dik  ger 
lyk  een  Schelling,  maar  wat  grooter, 

waardig  twee  Seni.  Deeze  Munt  ftamt  ° 
naar  alle  gedachten  van  de  Chinee- 
zen  af. 

Qd^)  Seni  of  de  algemeenfte  gang- 
baare  Seni,  zyn  zoo  groot  als  een 
Schelling ,  van  rood  koper ,  met  de- 

zelfde Letters  op  de  eene  zyde  als  dè 
voorïge;  60.  vandeeze  zyn  een  Mas. 
ïk  heb  hier  van  twee  foorten.  De 

eerfbe  zonder  Caraélers  op  de  eene  zy- 
de ;  en  de  tweede  met  een  Caraóter 

op  de  andere  zyde.  Deeze  wordt  ook 
Bon  Seni  genaamt,  en  is  een  oude 
gangbaare  Munt. 

Van  yzere  Munt  is  'er  maar  eenYzcre 
foort,  namentlyk.  MuHt 

11. 
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D°?r*  1 1 .  Doofa  Seni ,  in  grootte ,  gedaan- 
te en  waarde  de  ordinaire  Senigelyk. 

Ik  heb  echter  by  dezelve  twee  onder- 
icheidenheden  geobferveerd ,  als : 

(tf)  Zonder  Caracter  op  deeene 
zyde ,  en 

(F)  Met  een  Caraóter  op  dezelve. 

Deeze  Munt  is  gegooten  ,  en  zoo 
bros,  dat  zyvan  malkander  breekt, 
indien  zy  op  iets  hards  komt  te  val- 

len,   gevolgelyk   een    bedriegelyke 
•  Munt. 

Over  eenigejaaren  wierdt  door  den 

Japanfchen  Gouverneur  te  Nagaj rakï\ 
een  meenigte  daarvan  gegooten,  in 
een  Munt-huis,  aan  de  andere  zyde 
van  de  Haven,  en  fchuins  over  het 

Eiland  gelegen ,  alwaar  de  Holland- 
fche  Compagnie  haare  Factory  heeft, 
en  welk  Huis  aldaar  noch  ftaat. 

Van  alle  voorfchree  veneMunt-fpc- 
cien,  rouleeren  hedendaags  in  de  Ne- 

gotie alleen  de  nieuwe  Kobangs,  de 

gangbaare  Itybs ,  de  beide  foorten  Ita- 
ganne  ,  de  meesten  foorten  Kodama, 
Nandiogin ,  Siümon  Seni ,  Too  Seni , 
ordinaire  Seni  en  Dcofa  Seni. 

B  E- 
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DO.OR  DEN  HEER 

Mr.    I  SA  AC    TIT  SI  N  G. 

'e  gewoone  drank  der  Japanner*  Eerfte 
Wordt  Sucki  genaamd,  welk  wcord°.ntdekw 

afkomftig  is  van  Safa  een  Bamboes  j  ins' en  Soefoemfeen  Mosch,  of  Vogel, 
doelende  op  de  eerfte  oorzaak ,  die  tot 
deszelfs  ontdekking  aanleiding   zou 
gegeeven  hebben,  welke  uien  aldus 
verhaald.  ) 

Eenige  boeren  in  de  oudfte  tyden 
voorby  een  Bosch  van  Bamboefen 
gaande ,  ontwaarde  een  vreemde , 
doch  aangenaame  reuk;  de  oorzaak 
daar  van  nafpoorende ,  ontdekten  zy 
eenige  afgekapte  Bamboezen ,  in  wel* 
ker  bovenfte  holte  e*en  vocht  beflo- ïttir 



238     Bereiding  van  de  Sacki. 

was  dat  deeze  geur  van  zich  gaf  het 
geenzy  proefden,  en  van  een  fterke 
en  aangenaame  fmaak  bevonden. 

'Het  gerucht  daar  van  5  verfpreidde 
zich  fpoedig ;  men  deed  het  noodig 
onderzoek,  en  vond  fommige  Bam- 
boefen  waarin  alleen  befchimmelde 

Ryst ,  anderen  waar  in  deeze  met  ver- 
fche  Ryst  vermengd,  en  weder  ande- 

ren die  met  water  gévuld,dit  vocht  op- 
leverden: waar  uit  men  veronderftel- 

de  dat ,  na  het  afkappen  der  Bamboe* 
fen,  door  den  regen  in  haare  toppen 
eenig  waterwas  gebleeven;  dat  het 
gevogelte  in  den  oogst ,  fommige  Rys- 
tajeren  naar  het  Bosch  voerende , 
eenige  in  deeze  Bamboefen  waren 
gevallen ,  die  door  de  hitte  der  Zon 
opdroogden  ,  tot  befchimmeling 
kwamen,  en  dat  de  Vogels  daar 
weder  andere  halmen  byfleepten,  dat 
deeze  door  een  tweede  regen  wa- 

ren bevochtigd,,  en  door  de  zonne- 
ilraalen  tot  een  gesting  gebragt ,  die 
na  uitgewerkt  te  hebben,  deeze 
drank  na  liet. 

Bereiding.     j_jaar  natuurlyke  achterhoudenheid 
deed  ray  wanhööpen ,  wegens  de  wy- 

ze 
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ze  waarop  zy  dezelve  bereidden  ,  ee~ 
nige  onderrichting  te  erlangen ;  doch 
-door  een  lang  aanzoek,  hadt  ik  ein- 
delyk  het  geluk  ,  een  van  hen  daar  toe 
te  overreeden ,  en  zooverre  te  bren- 

gen j  om  ze  in  myn  byzyn  te  vervaar- 
digen, waar  toe  hy  op  een  beftemde 

da?,    nevens  een   Sacki  -  brouwer  , o       s  ft. 

die  zich  als  een  Coelie  hadt  verkleed , 

öp  myn  wooning  kwam,  brengende  ' 
met  zich  een  gedeelte  befchimmel- 
de  en  een  gedeelte  versch  gekookte 
Ryst.  De  befchimmelde  naauwkeurig 
befchouwende ,  en  proevende  ,  om 
te  ontwaaren  of  zy  meteenige  vreem- 

de ftoffen  was  vermengd ,  was  daar 
aan  zo  verre  my  toedacht  niets  te 
ontdekken :  rut  deeze  nu  in  een  daar 

toe  vervaardigde  Balie, met  de  ge- 
gekookte  Ryst  zorgvuldig  omgeroerd 
en  er  vier  Spoel-kommen  iuiveï  Wa- 

ter by  gedaan  te  hebben ,  floot  hy 
deeze  Balie  digt,  bond  dien  in  een 
Huk  Lywaad,  en  plaatfte  die,  ineen 
hout  kasje  befloien,  op  den  afftand 
van  drie  voeten  van  een  kachel-oven  9 
om  daar  geduurénde  vier  dagen  ,door 

eene  maatige  warmte ,'  een  behoody- 
gesting.  te  ondergaan;  na  verloop  van 

wel- 
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welken  tyd  hy  de  Balie  kwam  openen, 
en  het.vocht  door  een  doek  gezeigd 
hebbende ,  my  aanbood  om  te  drin- 

ken ,  zynde  van  een  melk-couleur  \  en 
niet  onaangenaam  van  fmaak :  deeze 
betuigde  hy  ,  dat  door  een  ieder  wordt 
vervaardigd,  om  opFeest-dagen  en 
Vrolvkhcdén  te  gebruiken,  zynde 
Ama Sacki  of  heilige  Sacki  genaamd ; 
doch  moet  binnen  den  tyd  van  twee 
étmaaien  wórden  verbruikt ,  wyl  zy 
anders  een  zuure  fmaak  aanneemt ,  en 
tot  bederf  overgaat. 

De/Ryst  hier  toe  benoodigd,  be- 
ftaat  in  iï  ganting  befchimmelde ,  en 
eenganting  verschgekookte  (  bedraa- 
gende  een  Japanfe  ganting  circa  twee 
van  onze  ponden)  waar  meede  hy 
vervolgens  ik  Fles  zuiver  koud  wa- 

ter mengde. 

Om  de  Ryst  tot  befchimmeling  te 
brengen,  doetmenze  na  gekookt  te 
zynin  een  balie, die  wél  gefloten  en 
met  ■■  Stro  matten  omwonden,  in  een 
oven  gezet  wordt ,  waar  in  een  mati- 

ge warmte  overblyft :  na  verloop  van 

Vier  Df  vyf  dagen  haald  menze  'er 

\ve- 
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weder  uit,  wanheef  de  Ryst  iri  eeri 
behoorlyken  ftaat  bevonden,  met  ge- 

kookte en  noch  laauw  zynde  Ryst 
wordt  vermengd ;  doeh  waar  omtrend 
men  moet  verdagt  zyn  datze  niet  te 
warm  is ,  wyl  de  Sacki  anderfmts  een 
bittere  fmaak  zou  aannéemen:  na 
vervolgens  met  het  noodige  water 
omgefoerd,  en  meteenfchoönehoute 
lepel  gelyk  gedrukt  te  zyn,  levert  dit 
door  de  werking  van  het  vuur,  deeze 
by  hen  zo  zeer  geliefde  drank-op; 

Men  heeft  een  tweede  foort ,  ge» 
naamd  Sieuw ,  en  eenderde  en  betef 
foort  genaamd  Meisfieuw  ;  doch  de  ■ 
wyl  zy  in  couleur  en  fmaak  veel  van 
de  gewoone  Sacki  verfchillen,  die 
door  het  geheele  Ryk  verbruikt ,  en , 
zoo  door  ons  als  de  Ghineefen  wordt 
vervoerd,  zal  ik  my  alleen  tot  dë 
bereiding  van  deeze  bepaalen. 

Een  gewoon  Bróuwfel  beftaat  uit 

80.  gantings  beste  wit'geftampte  Ryst, die  men ,  na  gekookt  te  zyn ,  laat  kout 
worden,  32.  gantings  befchimmelde 
Ryst,  en  96.  gantings versch zuiver 
Water  }  welk  mengzel  meninagtBa- 

'  III  Deel  Q  Jfe* 
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lies  verdeeld,  vyf  a  zes  maaien  in 
een  etmaal  omroerd,  en  dus  vyf-en- 
twintig  dagen  lang,  laat  rusten 5  om 
tot  gesting  te  komen;  men  ftort  het 
daar  na  te  zaamen  in  een  groote  Pot 
waarin  het  veertien  a  vyftien  da- 

gen blyft  overftaan  ,  tot  het  een  foort 
van  fchuim  opgeeft,  nit  welke  het 
ïncen-giootc  tobbe,  hoog  drie  voe- 

ten en  7 even  duimen ,  wordt  over  ge- 
ftort :  Den  volgenden  dag  mengt  men 
hieronder  160.  gantings  witte  gekook- 

te Ryst ,  bloedwarm  ;  64.  gantings  be- 
fchimmelde  Ryst,cn  150.  gantings  zui- 

ver Water.  Na  dus  een  dag  gerust  te 
hebben  ,  wordt  het  den  volgenden  dag 
uit  de  tobbe  genomen ,  en  in  drie  dce- 

len  verdeeld,"  waar  van  ieder  in  eene 
byzondere  tobbe  vyf  voeten  in  hoog- 

te en  diameeter,  drie  dagen  blyft  Haan, 
terwyl  men  het  intusfehen  van  tyd  tot 
ty  d,  met  een  houten  fchepper  omroerd 
en  vervolgens  te  zaamen  in  een  groo- 

tere tobbe  ftort ,  wanneer  'er  240.  gan- 
tings witte  Ryst ,  iets  beneden  bloed- 

warm, 96.  gantings  befchimmelde 
Ryst,  en  180.  gantings  Water meede 
vermengd  worden ;  dit  alles  weder  in 

drie^deelen  verdeeld,  in  groote  tob- 
bens 
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bens,  geduurehde  een  etmaalongedekt 
o  verftaande,  wordtin  een  nog  groo- 

tere geftort,  waarna  meïi  'er  nogmaals 
by  doét  320;.  gantings,  doch  geheel 
koud  gewwdene  Ryst ;  128.  gantings 
befchimmelde  Ryst ;  en  240.  gantings 

Water,  't  geen  te  zaamen  de  laatfte  ges- 
ting  veroorzaakt 

• 

[Navier  dagen  dus  geftaan  te  hebben, 
roerd  men  het  weder  met  een  groo- 
te  fcheppcr  om ,  proefd  het ,  en ,  goed 
bevonden  zynde  b  laat  men  het  circa 
vyftien  dagen  rusten ,  waar  na  het  in 
linne  zakken  wordt  geftort ,  van  wel- 

ken ieder  vier  gantings  inhoud ,  die  in 

een  groote  Bakworden  uitgeperst :  in- 
tusfchenwast  men  alle  deeze  tobben 

zeven  a  agt  maaien  met  kokend  Wa- 
ter uit ,  en  droogt  dezelve ,  naauwkëu- 

rig  toeziende,  dat  'er  geen  vuilnis 
of  vochtigheid  •  in  blyft ,  waar  na  zy 
met  dit  uitgeperste  vocht  worden  ge- 

vuld en  Zorgvuldig  gedekt,  om  het  te 
doen  zakken ,  dat  doorgaans  binnen 
den  tyd  van  veertien  dagen  gefchied  $ 

men  fteekt'er  vervolgens,  vier  duimen 
boven  den  bodem  j  een  kraan  in ,  Waar- 

door mende  heldere  Sacki  in  gemeené 

Q  2  Ba- 
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Balies  aftapt  5  wanneer  'er  van  deeze 
geheele  quantiteit  elfhonderd  gan- 
tings  zuivere  klaare  Sacki  zullen  ko- 

men, doch  geduurende  de  bewerking, 
moet  men  verdacht  zyn ,  geene  Lie- 

den die  met  eenige  Ziektens  befmet 
zyn ,  toe  te  laaten;  wyl  de  Sacki  anders 
terftond  tot  bederf  overgaat ,  en  het 
geheele  Brouwfel  verlooren  is. 

De  Sacki  is  de  gewoone  Drank  der 
Japanners  ,  en  wordt  meest  warm  en 
me  Water  vermengt ,  on  der  de  Maal- 
tyd  genuttigd.  Dog  op  Batavia  en  el- 

ders 5  wordt  dezelve  voor  den  Eeten 
gedronken ,  en  is  ruim  zo  verhittend 
als  de  Brandewyn.  De  bruine  Sacki 
helder  zynde ,  is  van  geen  onaange- 
naame  fmaak ,  en  zooveel  men  mer- 

ken kan,  niet  ongezond;  doch  de 
witte ,  die  veel  heeter  is  ,  fchynt  krim- 

pingen in  de  Maag  tefveroorzaaken , 
't  geen  door  de  Japanners  ook  beves- 

tigd wordt. 

BE. 
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1  Je  bereiding  van  de  Soyais  een. 
voudig  en  wordt  op  de  volgende  wy- 
ze  verricht. 

Men  neemt  een  ganting  geftoofde 
Mifo-boonen.  Een  ganting  geftoofde 
Tarwe  of  Gort,  en  zoo  veel  gebrande 
en  daarvan  gemaale  Tarwe  of  Gort, 

als  men  voldoende  oordeeld  ,  om  'er 
de  benoodigde  couleur  aan  by  te  zet- 

ten welke  drie  foorten  men  met  elkan- 
der vermengd,  enineenkasiluit,  om 

te  befchimmelen ,  waar  toe  een  tyd 
van  agt  daagen  wordt  vereischt :  na  dat 
dit  mengzel  door  het  fchimmel  geheel 
groen  geworden  is,  neemt  men  het 
uit  de  Kas ,  en  laat  het  een  geheelen 
dag  in  de  Zon  droogen. 

Q  3  Ver- 
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Vervolgens  neemt  men  2?  ganting 
gekookt  Water ,  en  een  ganting  zui- 

ver Zout,  dat  in  dit  Water  volkomen 
wordt  opgelost ;  daar  na  laat  men  het 
een  etmaal  ftil  liaan ,  tot  de  vuiligheid 
van  het  Zout  gezonken  en  het  Water 

koud  geworden  is ,  't  geen  men  klaar 
afgiet ;  men  ftort  'er  vervolgens  de  bo- 

vengemelde fpecies  by,en  roert  het 
met  een  Schop ,  geduurende  veertien 
dagen  telkens  om, 

Men  gebruikt  'er  Tarwe  of  Gort 
toe  :  het  verfchil  is ,  dat ,  wanneer  de 
Soya  van  Gort  gemaakt  wordt ,  zy  veel 
dunner,  en  die  van  Tarwe  dikker  en 

lyviger  is^en'er  als  Inkt  uitziet. 

De  Soya,  door  deChineezcnKet- 
jap  genaamt ,  wordt ,  als  een  zeer  lek- 

ker en  fmaakelyk  zoutby  gebraad  ge- 
bruikt, zoowel  op  Batavia  als  in  Ne- 

derland- 

ËËNÏ- 



E    E  -  N    I    G    E 

JAPAN'   SCHE 

WOORDEN. 

X.n  den  voorleden  Jaare  heeft  men  alhier 
uitgegeeven  een  Woorden-Schat ,  in  het 
Hollands ,  Maleids  en  Portugees ;  de  Ver- 

handelingen van  het  Genootfchap ,  hebben 
nu  en  dan  ook  Schetfen  gegeeven,  van  de 
Inlandfche  Taaien ;  dus  vindt  men  in  het 
eerfte  Deel  pag.  118.  een  Naamlyst  der 
Dieren ,  Planten  en  Mineraalen ;  en  in  het 
tweede  Deel  op  pag.  102.  veele  Timoree- 
fche  Woorden,  pag.  115.  Banjareefche  p^g. 
138.  Biajos.  pag.  292.  Javaanfche  ;  tanslate 

ik  hier  volgen  eenige  .'Japanfche  Woorden 
die  't  gemeenst  gefprooken  worden. 

Hollands.  Japanfch. 

Aal,  Oenagi. 
Aalmoes  Fodokofoe. 

Aanbidden.  Ogamo  ,  of  Fayi. 
Aangeficht.  Kawo,  Omote  ,  Min, 
Aanhebben.  Alae, 

Q  4  Aan- 
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Hollands. 

Aankloppen. 
Ar.nkyken. 
Aappryzep. 
Aanranden. 
Annraaken. 
Aanfteeken. 

.    Aantekenen. 
Aantrekken. 
Aap. 
Abricoos. 
Ader. 
Aarbeeving. 
Aardbyen. 
Aardkloot. 
Adem. 
Afgang. 
Afgang,  buikloop. 
Aderlaaten. 
Affchrift. 

Affpraak. 
Agt. 
Agtieft. 
Allerlei. 
Altoos,  altyd. 
Ambachtsman. 
Amber. 
Ambyen. 
Ampt-fchryven 

Japanfch. 
Tatako. 
Miroe. 
Fomero. 
Fasfimoroe. 
Kakaroc. 

ïomoes.  • 
Sjiroefoe,  Otoes, 
Kiroe. 
Sarroe,  San\ 
Ilans. Soefi, 

Ietfigo. 

Tfi,  Sekai. 
ïkie. 

,  Foen,  Koje, 
Bibio. 

Soefi ,  Jori,  Tjietorro, 
Oetfoèfi. 
Ifanaroe,  Ifanas. 
laats,  Fats. 
Sjoe,  Fats. 
Sootee,  Sinafina. 
Soofo. 
Sooniep. 
Koefera  no  Thon, 
Dfie,  Gigits. 
\Tiesja. 

An- 
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Hollands. 

Anker. 

Anys. ' 
Antwoord, 

Appel. 
Apotheeker. 
Arbeid. 
Arreek. 
Arm. 

Azyn. 
Armozynen. 
Baard. 
Baard  van  Walvisch. 
Bay. 
Bad.  Warmbad. 
Bakker  Broodbakker. 
Barnfteen. 
Bedriegen. 
Bedroefd. 
Bedelaar. 
Beek,  Rivier. 
Been  of  Knooken. 
Beer. 

Beetje,  weinig. 
Beginnen. 
Begraafplaats. 
Begraaven. 
Bekwaam. 
Bekyken. 

JapanfiL 
Ikarri. 
Koefanona. 

Treeji,  Fento. 
Koedamono.naimono 
Koefoerija. 
Sinroö. 
Bin  bofi 
Oedee. 
Soe. 
Kaaiki. 
Fige. 
Koefera  no  Fige. 
Minato. 
Isoemi ,  Oenfmg. 
Panjakf. 
Kowakf. 
Damarfoe,  tabakaroe. 
Quiamo ,  kinnodako. 
Fining ,  Koski. 
'Nogari ,  Cawa, 
Fone ,  Fonnee. 

jé. 

Cito  bakarri ,  Sjoefi. 
Fasfimaroe,  Fasfimar. 
Fakka ,  Ska. 
Sorin,  Okoeroe. 
Soeka  waroeroe. 
MiawasfoeroeV 

5  Be- 
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Hollands.  Japanfch. 

Bekyven. 
Beleefd. 
Beftraffen.  kaftyden. 
Bellen.  Schellen. 
Belofte. 
Beloonen. 
Beminnen. 
Benyden. 
Bergwerkers. 
Berispen. 
Beroemd. 
Befchaamd. 
Best. 
Betaalinge. 
Betoveren, 
Beul. 
Bevel. 
Bevriezen. 
Bezeeren. 
Bezem. 
Bezien. 
Bezig. 
Bezweet. 
Bezwymen. 
Bidden. 
Bitter. 
Blaauw. 

Ftoni  ayja  mariwo, 
Teeineei. 
Sckanfoeroe. 
Foeroe. 

Jaklbk. Vonwovofoeroe, 

Tayfitnivomo. 
Vrajamoe ,  Sonemoe. 
Kanewoforoe. 
Uttajoeroe. 
Meijonaroekoto, 
Fatskasfi. 

Sjoo,  Jaka. 
Boefan ,  Koekoe, 
Majoeteeo. 
Tasfidorri. 

Jako  ,  Sokoe. 
Fije  kogojoeroe. 
Koefoetfoekoero. 

Fooki. 
Miawasfoeroe. 
Tori  kami. 

Sami  Joriafewo. 

jafoempe. 
Tannomoe ,  Koo. 
Nigakikoto,  Nigaka. 
Awo,  Fanairo. 

Blan- 
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Hollands* 
Japanfch. Blanketten. Keesjoefoeroe. 

Blik. Sum,  Soemoe. 
Blikfem. Ina  forra,  Inabikaü 
Bloed-Coraalen. Sjaefla. Blind. Tjie  ,Kjets, 
Bloed. 

Tjie. Bloeme.  Bloeyen* Fana  no  fakarri. 
Bloofen. Moeno  fasfi, 
Boek. Samots. 
Boer. 

Fjakfo. Boodfchap. 
Sjaai. Boon. Mame,  Mamï. 

Bootsgezel. Soeisfi. 
Bord,  Tafelbord. Fatji. 
Borg. Oekejai,  oekejaoe. 
Booter. Booter. 
Braaden. Iroe  Jakoe ,  Agoer. 
Brand. Kwasfi. 
Breed. Firofa,  FiroL 
Bruid. Fannajomi. 
Bruin. 

Tjairo. Buffel. Soeiji. 
Buik. •Stabara, 

Burger. Sjasfa. 
Burgermeesrer. Tosfijorifi. 
Bye. Soba,  Moto. 
Byten. Koeifakf. 

Bywyf, Soteekaki. Cas 
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Hollands.  Japanfch. 

Caftanjen. Kocri. 
Caret. Beckogammi. 
Camphur. Tfoono. 

Campher-boom. Koesnoki. 

Capitein,  Schipper. Sendo ,  Sindo. 
Colyk. Senki. 
Chits. Sarasfa. 
Canneel, Nikee. 
Calambak. Kiarra, 
Comcommer. Kioeri. 

Compas. Fobarri. 
Damast. Dans. 
Dank. Katos  je  nai. 
Dans. Odori. 
Dertig. Sansjoe, 
Deur. Too. 
Dief. Noesabito.  Noesto. 
Dienaar. Kefai. 
Dier. Kedamono  ,   Soroei, 
Dobbelaar. Bakoetfieoetfie. 
Dochter. Moesmee. 
Dol. Kietfigai. 
Donder. Karainarie. 
Dood. Sinda^  Sinnoroe, 
Doof. 

Osfi,  Tfumbo.  • Doctor. 
Ija. Drie. Miets,  San. 

Drin- 
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Hollands. 
Drinken. 
Droog. 
Drop. 
Duif. 
DuiveL 
Duizend, 
Dueaton. 
Eed. 
Eenhoorn. 
Eenmaal. 
Eer. 
Eeteil. 

Ega,  GemaaL 
Eind. 
Elf. 

End-vogel,  (wilde.) 
—  —  tamme. 

Ey,  Eyeren- 
Ezel. 

Eergisteren. 
Eliphants-tand. 
Fackel, 
Fles,  of  Bottel, 
Fluweel. 
Fricadellen. 

Fyn. 
Fraay. 
Gaaf,  Prefent, 

Japan  f ch* Nomoe. 
Kawakf,  Firoe. 
Tankiri. 
Fato    Fatto. 
Oni. 

Iquan,  Sen. 
Ducoton. 
Seifi. 
Unicorn, 

Itjido. 
Bako. 
Kwoe. 
Niobo,  Jomego. 
Oari ,  Sime  5  Siraai. 

Sjoe  iets. Kamo. 

Aphier. Tamago. 
Loba. 
Ototoi ,  Ifaköefiet^ 
Sogi. 
Taaymats. 
Widro ,  Tukkoeri. 
Birodo. 
Kamaboko. 
Komakanna. 
Kikko. 

Okoero,miogi,fimots Gaan, 
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Hollands. 

Japarifch. Gaan ,   wandelen- Ita,  Joekf,  Aroek* 
Gaan  heen. Modderi,  Kairi. 
Gaauw. 

Fajoo. Gal. Tang. 

Galdery. Linfi. 
Gans. Gang. 

Garen. Ito. 
Garst. Omoegi. 
Garnaalen, 

Jebi. 
Gebed. 

Kjojomi. Geduld. Takoetfoeroe* 
Gehoor* Kiekf. 
Geit. 

•    Jagj* Geld. Kanni. 
Geluk. Siawasfé. 
Gember. .    Sioga,  Sooga* 
Gemeen. 

Tjoe. 
Genoeg. 

Joeroes. Gefchiedenis. Fanosfi. 
Gevangen. Soemebito. 
Gierig. Nigiri,  Swambo. 
Glas. Fidroo  of  Bidroo, 
God. Sin,  Cami. 
Goud. Kin. 
Groen. 

Mojogi,  Oo. 
Gy ,  gy  Lieden, Omay,  Omaygata. 
Haan.  Hoen. Ondorri  ,   Mindorri. 
Haaring. Konofiro, m 

JJaas- 
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Hollands. 
Japanfch. Haas. Oe,  Oefagi* 

Hazel-nooten. Thin  Bay. 
Haast. Ifogoe. 
Haat. 

Akf,  Kirawo*' Hagel. Arari. 
Pair. Kami,  Kee. 
Hand. Tee. 
Harfenen. Ita  datkie,  fiatkoeje. 
Hart,  Hartebeest. Kano  Sis. 
Haven. Irie,  minato. 
Heer. Samma,  KimL 
Herfst. Aki. 
Hiel  of  Hielen. Kibis,  kibies. 
Hoed. Kofo. 
Hoer. TeySjTórofijTogioe. 
Hoer  of  Byzit. Theekaike. 
Hoest. Siwamoeki. 
Hond. lnoe ,  Otoko,  Beu. 
Honderd. 

Fjakf. Honger. Fimofe ,  Fidaroki. 
Hoofdpyn. -    Atamanna  itama. 
Huilen; 

Jogore,  Nakf. 
Hy. Anofito. 
Hoere-waard. Mikwaino  nakadasfl. 

Hoertje. Joegio,  kweyfey. 

Ja. 
Hay,  Ay. 

Jaar. 
Toofi. 

Jaloers.. Dingfoeroe. 

Ik 
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Hollands* 
Ik. 
Inkt. 

Jong- 
Kaal. 
Kaars. 
Kaars-fnuiter. 
Kaas. 
Kalf, 
Kam. 
Kampher. 
Kanasfer. 

Kapmes. 
Kasteel. 
Kerk. 
Kist,  kleerkist. 
Kist.  (Dood-) 
Kittelen. 

Kleed,  tafel-kleed. 
Klei. 
Klein. 
Klok. 

Kloppen.- Knie. 
jCoek. 

Konyn.- Kooken. 
Koopman. 
Koorts. 

Japfinfciii Wataks. 

Sum. 
Wakai. 

Bo ,  Fagoeroe; 
Bofakf. 
Sinkiri. 
Boter  no  Kaas. 
Oesnoko,    Kooes; 
Koeoefi. 

Sono ,  Tfoono. 
Fio ,  Tawara. 
Debafootjo. 
Siro,  So. 
Tera. 
Fago,  Nagamoets, 
Kwanoki. 
Koefogoeroe. 
Kimono'skimmomen 
Sirasfoemi. 

Ko,  Komaka. 
Soeriganni. 
Oets,  Tatakkoé. 
Fifa,  Fifa  no  famu 
Takf. 
Oefagi. 

Takf,  Niasfoe. 
Akibito,  Sonim, 
Nets,  Nitfoev 

Koft, 
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Hollands. 
Jiïpanfch. 

Kost.><Spys. Soekoemots. 

Kruid-nagel. Tjooü. 
Kruid,  buskruid; 

Jenfo. 
Kryg,  Oorlog'. 

Ikoefa. 
Kurk. Seng. 

Kus  ,  Zoen. Oema  Koetiï: 
Kwik, Mieskani. 

Kwispeldooh Feefki. 
Kyven, 

Jjo-oe. 
Laars. Kiafang. 
Lach. Warouo. 
Lakenen. Basfia,  Basfa. 
Lakwerko Makiitionb. 
Lam:  Beroert. Tjoeki  fito. 
Lam ,  Schaap. Fietfoe  firoko. 

Lamp-oly. Fomöflabra 
Land ,  Landfchap. Kokf,  Koeni. 
Lands-heer. Kokffi,  Daimió. 
Lang* Nagai ,  nanka. 
Langfaanl. Sifoekanni. 

Ledig.  Leeg. Aki,  Akji. 
Leeuw. Sis. 
Lever. Kimo. 

Liegen. Soerogoto.  Juusta. 
Lighaam. Gotai. 

Ligt.    1 
Karoekoe. 

Linker.  . Fidarri. 
JU.  Deel R                           Ligt- 
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Hollands. 

Ligtmis. 
Lood. 
Loopen. 
Lugt. 
Lui. 
Luis. 
Luiaard. 

Lyk. 
Maag. 
Maagd. 
Maaltyd. 
Maan. 
Maan.  Nieuwe. 
Maand. 
Maar. 
Maat,  Maatftok. 
Mal. 
Mantel. 
Mafélen. 
Melk. 
Merg. 
Mes  5  Knipmes. 
Scheermes. 
Middag. 
Middernagt. 
Mild,  Milddaadig. 
Miloenen. 

Japanfch. 
Hadfira  mono. 
Namari. 

Aij  oeboe. 
Sora. 
Hasfoera. 
Sirami. 
Fionasfi. 
Sining,  Sigajo. 
Fara  atta  ,  Fieri. 
Imada,  Kimoesme. 
Siboerdaki. 
Tfoeki. 
Mica  Tfoeki. 
Goeats,  Tfoeki. 
Saredomo. 
Sjakf,  Monofafoe. 
Afo,  Baba. 
Fawori. 
Fasfika,  Faska. 

Tji,  Tjietji. 
Tsjio. 
Taka,  Orifaka. 
Sarri. 
Firoe. 

Jonaka. Fatsnarmono. 
Jiwasfiwoer. 

Milt 
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Hollahds. 
Japanfch. 

Milt. Fainofo. 
Minder; Skoenai. 
Moeder; Fafa,  Kaka. 
Moeite; Kietska,  moetskasfi; 
Molen. Oes,  Koeroema. 
Mond; Koets; 
Moord. Tatakoerasfoe. 
Mooy. Migotto,  KikkonaV 
Morgen; Asta,  Mioeniets. 
Morfig. Kifane,  Jogore. 
Mostaart, Karafi. 
Mug. Ka. 
Muis. Konifoemi. 

Muscus.' 
Jako. Muskaaten-noot,- 
Nikoefoek. 

Myl. Ri. 
Myn. Wataks. 

Naakt.* Fadaka. 
Naald. Fari. 
Naam. Na/ 
Nauw. Semaka. 

Nagel. 
Tfume,  Jasfoeroe.' Nat. Nóroeroe. 

Navel. Fosfo ,  Fefo,  Fisfo. 
Neef. Oi. 

Neen. Ine ,  Jaija. 
Negen» Koekonoots,  Koe. 

R  2                           Ne- 
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Hollands. 

Negentien. 
Negentig. 
Nek. 
Neus. 
Neusdoek. 
Niemand. 
Niet. 
Niefen 
Nicht. 
Nooten  Muscaat 
Noord. 
Oester. 
Of. 
Olie. 

Olyfant. 
Omtrent. 
Onbeleefd. 
OnbefchaamcL 

Ondankbaar- 
Onder-broek. 
Ongeestig. 
Ongeluk. 
Ongelyk. 
Ongetrouwd. 
Ongezond. 
Onmogelyk. 
Onnut. 

Japanftk* 

Sjoekoe. 
Koe  Sjoe. 
Goenokoebo. 
Fanna. 
Tenogoi. 
Daremonai. 
Naka. 

Akfing ,  Fana  fikoe.- 
Mé ,  Mei. Nikoefoekoe* 
Kieta. 

Ootjigaki. 
Mattawa. 
Abra. 

So. 
Ojofa,  Okata. 
Boerei ,  Opheeiv 
Fats  kasme. 

Kataske  mo  Karasfoe'.- 
Feko ,  Momofiki. 
Feta. 
Foefaiwai. 
Moeri. 
Gotaifen. 
Biofa.  /i 
Sofaarme. 

Joni  tatasfoe- 
Óns* 
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Hollands. 

Japanfch* 
Ons. Me,  wataksdomo. 
Ontvangen, Oeketoroe. 
Onweer. Narrifioeri, 
Oog. 

Mé, 

Oogenblik, Metatak. 
Oom. Onji,  Ofi5  Onsji. 
Oor. Mimi. 
Oorzaak. Wanjiets. 
Open. Akoeroe ,  Akf« 
Opperrechter. Ofoefl.                 . 
Os. Kinkiri  Oes. 
Otter. Kawa  oefo. 
Oud. Tosfijori. 
Paard,Htengst,Merrie Oema  Koma,Damma* 
Paarl. Kainotamma. 
Paarlemoer. Sinfoe, 

Papegaay. Omoe. 

Papier. Kami. 
Paruik. Katfoera. 
Pasfer. Boemawasfi. 
Pik. 

ïjan. Pen.  Penfeeï. Foede, 
Perfiken. Kemomo. 

Peper. Tfoebo  Kosjoe. 
Pis. Sobing. 
Pleifier. Asfoebi. 

Poeyer-Suiker. Siro  Satto. 

R  3                      Pok- 
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Hollands. 
Japanfch. 

\ 

Pokjes. Fofo,  Vofo. 
Pols. Miakf. 
Poert. Mang. 

Priester. Boos. 

Prins,  Kroonprins. Daynagon  Samma. 
Purpur. Moeralakki  iroe. 

?yl. 

Ja- 

Pyn. 
Jtami. Pynigen. Jtanda ,  Semoeroe. 

Pyp,  tabakspyp. Kiieroe ,  Kiüer. 
Piering. Sara. 

Quartel. 
Oefoera. 

Quik-zilver. 
Mieskanni. 

Raad. Daimio. 
RaadzeL Naïb. 
Rasp. Wasfabi  Orofi. 
Rabarber. Daiwo. 

Radys. Dayko. 
Regen. Amé. 

Regt. Ookf. 

Rechter-zyde. Migï. 
Reiger. Saggi,  .Sagi,  Sakgi. 
Rein ,  Schpon. Kireino. 
Reis. Talei. 
Reken-kamer. Sanjo  bea. 
Reuk. Nioi ,  Koefamoe. 
Rib. lokobara. Ring- 

s 
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Hollands. 

Ring.  (goude) 
Rogge-vellen. 
Rood. 
Rook. 
Roofen-water. 
Rotting. 
Rivier. 
Ryst. 
Savonds. 
Sabel,  of  Houwer. 
Satyn. 
Saramereel. 
Salpeter. 
Schaap^. 
Schaar. 
Schaduwe. 
Saffraan. 
Scheldbrief. 
Schildery,  Schilder, 
Schilpad. 
Schildwagt. 
Schip. 
Schipper. 
Smorgens. 
Schoen. 
School. 
Schreeuwen. 

R 

Japanfch. 
Ibiganni. 
Sammé. 
Akai. 
Fegoera,  Soem. 
Fanna  no  Mies. 
Tfoeje. 
Kawa. 
Kome. 

Joofarri. 
Wagi  Sasfi. 
Soes. 
Karakasfa. 
Siroo,  Jinfoo. 
Fietfoefi. 
Fafammi. 

Kagi  of  Kaki. 
Saffraan. 
Sarrifoo. 

Tjee,  Ijee  Kakoe. 
Kammi. 
Ban. 
Finee. 
Ómdo. 
Asfa. 
Koets,  Koetfoe. 
Teera. 

Oemiko,  Oemiekf. 

4  Schrik. 

% 
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Hollands. 

Schrik. 
Schryver. 

Schuldig.' Schrift. 
Secietaris. 

Slaan.* Slaap. 
Slang. 
Slot. 
Smaak. 
Smal. 
Smit. 
Smorgens. 
Snaphaan. 
Sneeuw. 
Somtyds. 
Spaansgrocn. 
Speelen. 
Speld. 
Spiegel. 
Spinnen. 
Spion. 
Spook. 
Spreekcn. 
Stad. 
Stank. 
Star  of  Ster. 

Japanfcfi. 
Tamagaroe. 

Fiefa.v 
Siakogin. 
Kasfaar. 

Jonin Öets,  tatakf.. 
Noer. 
Oetsnawa,  Feebi. 

Sjoo. Asfie. 
Semaka,  Sebaka. 
Kasfia. 
Asfa. 
Tippo. 

Jenki,  Jeukfï. Arroe  toekiwa. 
Bokoesjioó. 
Karta  oetfoe. 
Sifi  fori,  Tomebarri, 

Kagami. ' 
Fiekf. 

Jing- Bakke  mono ,  Joeree, 

Monojoe,  Moesmas- 
Matfi,  Matjie.  (foe 
Koefaka,  Koefai. 
Fos ,  Fofi. 

Stee- 
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Hollands.  ^apanfch. 

Steelen. 
Steen. 
Sterveru 
Sterk. 
Stil. 
Stinkend. 
Stom. 
Storm. 
Straf. 
Stryken. 
Suiker. 
Suiker  Candy. 
Suiker  Poeder. 
Suiker  Zwarte. 
Suiker  gebak. 
Taal. 
Tabak. 
Tachentig. 
Tam. 
Tand. 
Tandvleesch. 

Tandpoeder. 
Tandpyn. 
Tarwe* 
Teer. 

Tegenwoordig. 
Tempel. 

R 

Nofoemoe. 
Ifi,  Iwa. 
Sinnoroe  of  Sinoe. 
Soeoka,4Kietska. 
Damere,  Tamagi. 
Koefaka. 
Oes  of  les. 
Okafi. 

Niquoemi,  Sikkaiu  ■ 
Finosfoero^Noebor* 
Satto. 
Kori  fatto, 
Sro  fatto. 
Koero  fatto. 
Satto  jaki. 
Kotoba. 
Tababo. 
Fats  Sjoe. 
Kemono. 
Fa. 

Fagies 
Famigaki. 
Fa  no  Itami. 
Komuggi. 

Tjan. 
Kanogoroe. 
Tera. 

S  Thee. 
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Hollands.  Japamch. 

Thee, Tja. 
Teriac. Theriac. 
Tien. Fowo,  Sjoe. 
Timmerman, Daikoe. 
Tin. Soefoe, 

Tintwyn. Tjinta. 
Toetfen. Dida. 
Tol. 

Kokfing. 

Tolk. Tfoefii. 
Toneelfpeelder. Sibajo, 

Trom. Taiko. 

Trompet. Tjammero  foeki. 
Trouwen, Konrefoeroe. 
Tuin. Fanabataki,  Fadang. 
Twaalf. Sjioeni. 
Twee. Staats,  ni. 
Twintig. Nisjoe. 

Tyd. 
Toki .  Si  Sitfo. 

Tyding. Tjoefing,  Tjofingo 

Tyger. 
Tora. 

U,  UE. 
Anata. 

U  lieden. Omay  gatta. 
Uur. Toki. 

Vaam. Firo,  Fito  Firo. 
Vader. Tete,  Toto. 
Vaderland* Foeng  gobf. 
Varken. Sis. •- 

Wild- 



Eenigt  Japanfcht  Waorderi        v.6j 

Hollands 
Japanfch Wild-varken. Inoe  fis. 

Vasten. Sofimoe. 
Veertien.  • 

Sjoefi. Veertig. Si  Sjoe. 
Venster. Mado  ,  Samma. 
Verbieden. Fato  foeroe. 
Vergeeten. Wasfoeroe. 
Vergelyken. Onaskararoe. 
Vergiffenis. 

Joekroefi. Vergift. Soemire  Dokoe. 
Vergrooten. Tookf  foeroe. 
Vereeren. Kfoereroe,  Jarroe. 
Verjaardag. Tansjonitji. 
Verkoudt. Kafe  foekf. 
Verlakken. Maki  foeroe. 
Verlakt  goed. Maki  mono. 
Verlieft. Foreta ,  Soeita. 
Verlies. Sang,  Sanfoer. 
Verlooren. Oefoer,  Oefinawoo. 
Vermaak. Asfoboe. 
Verminderen. S'  kono  foeroe. 
Vernuft. Gateng. 

Verryker. To  megani. 
Vertellen.    \ Kafoe  Joeroe. 
Verwen. Irotskoeroe. 
Verzoek. Tannomi. 
Vet. Kojoeroe,  Kojoer. 
Vier. Ioocs,  Si. 

Vier- 
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Hollands. 

Japanfck. 
Vierkant. Sikakf. 
Vinden. Midasfoe. 
Vinger. 

Joebi. Nis. Ivvo,  Sakana. 
Vis-net. . Ami. 
Vlag. Fata. 
Vleermuis,. Komoeri, 
Vleesch. Niekf,  Mi, 
Vlieg. Fai,  Fae. 
Vloo. Nomi. 

Vogel. Tori,  Tjo, 
Vogelnest. Torrinofoe. 
Vos. Kitsne. 
Vree  de. Seifits. 
Vry. Fima,  Lakoc. 
Vyf. *    Ietfoets , 
Waag. Tembin. 
Waarom. Nasfe,  NasjenL 
Wayer. Sins,  Ogi. 
Walvis, Koefira,  Fkoefera, 
Warm. Atska. 
Wasfen. Araoe  5  Arjrao. 
Wat. Nani. 
Water. Mies. 
Weeskind. Minasfigo. 
Weeten. Siroe. 
West. Niefi. 

Wind 
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Hollands. 
Japanfch. 

Wind. Koefe. 
Winst. Katta.   . 
Winfcer. Foejoe; 
Wit. 

Siro ,  S'ro. Wol. Kemono. 
Wolf. Kedamono,  Okainéi 
Wyn  -  tint. Tjinta. 
Wyn,  Spaans. Boedoos. 
Ylen. Mootjoe; 
Ys. Koori. 
Yzer. Tets,   Foerganni. 
Zaad. Tanne. 

Zaageri; Wakoe,  Wako. 
Zayen. Tannemakoe. 
Zee. Oeme. 
Zee  ziek. *  Föenin  Jooe. 
Zee-hoorn. Foranokai, 

Zeep, Savon. 
Zes. 

Moots, 

Zeven. Nanats, 
Ziek. Itami. 
Ziel. Omo,  Sirio, 
Zien. Miroe. 
Zilver. Gin. 
Zingen. Oetaoe. 
Zoet. Amaka,  Amai, 
Zon* Fi,  Nitji. 

Zonne- 
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Hollands. 
Japanfch. 

Zonnefcherm. 
Fifasfi.     ' Zonnewyzer. Fitoke. 

Zoom Segare,   Mosko. 
Zout. 

Siwo,  S'woo. Zuid. Minami. 
Zuur. Soeika. 
Zweep. Moöttï. 
Zweeten. Asfifoeroe. 

Zwygen. Damateoroe, 
Zy. Anofito. 

Zyde. Kinno. 

Zyn. ,    Anofitono, 

w«* 

B  E- 



BERICHT. 

WEEGENS    EENE   DOODELYKË. 

WATERVREES, 

DOOR 

JACOEUS  VAN    DER   STEEGE. 

p^en  zeeker  Heer  te  Batavia ,  zoo 
bekend  door  zyne  verdienften ,  als 
betreurd  weegens  zynen  ongelukki- 
gen  dood ,  liet  my  op  den  22.  Decem- 

ber jongftleeden  ,  des  namiddags  ver- 
zoeken ,  eens  by  hem  te'komen,  ver- 

mits hy  ziek  was.  Ik  vondt  hem  een 
fterke  Koorts ,  met  een  harde  Pols ; 
een  opgezet  weezen,  drooge,  maar 
weinig  beflagene  Tong,  een  fterke 
hik ,  die  reeds  meer  dan  vierentwin- 

tig uuren  geduurd  hadt ,  en  met  gefta- 
dige  braaking  en  pyn  beneeden  het 
Borstbeen  verzeld  ging :  Ik  fchreef 
hem  een  ruime  Aderlating  voor  ,  na 
welke  een  Voetbad ,  en  een  gemeen 
Koeldrankje,  met  verzoek  van  zeer 

dik- 
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dikwyls,  maar  by  kleine  hoeveelheid 

te  gelyk  te  drinken.  Des 'anderen, 
daag  's  morgens,  verftond  ik,  dathy 
door  de  Aderlating  van  de  hik  en  't 
braaken  was  bevryd  geworden,  de 
Koorts  was  noch  aanweezig ,  maar  in 
verre  na  zoo  fterk  niet ;  Tong  en  Huid 

waren  vochtig ,  't  welk  hy  dien  dag 
door  fterk  drinken  bevorderde  ;  't  Wa- 

ter welk  hy  loosde  was  zeer  dik  en 
troebel. 

Den  24.  des  morgens  was  alles  be- 
daard ,  de  Zieke  verhaalde  my ,  dat 

deKoorts  dien  nacht  ten  drie  uurenvol- 
komen geweeken  was;  dat  hy  zedert 

geflapen,  en  nu  bereids  wat  gekookte 
Ryst  met  zeer  veel  fmaak  gegeetert 
hadt;  de  Tong  was  even  als  die  van 
een  gezond  Mensch,  de  Huid  zagt  met 
eene  ruime  uitwaafTemir>g,en  de  Pis  ci- 

troen geel. Dus  bleef  de  omftandigheid 
den  geheelen  dag ,  tot  des  nachts  ten 
1. uuren,  wanneer  de  Koorts,  doch 
zonder  hik  of  braaking ,  zich  wederom 
verhefte.  Ik  vondt  hem  des  morgens 

van  den  25.  by  tusfchenpoozen  ylen- 
de  ,  met  een  fterk  Zweet ,  en  weder- 

om even  zulk  wit  en  troebelWater,  als 
by  den  voorigen  aanvahDes  nachts  ten 

i«  uu- 
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ir.  üurfen  liep  die  Koorts  af,  en  des 
morgens  van  den  26.  klaagde  hy  over 

eenige  ligtheid  in  't  Hoofd,  en  wat 
bezetting  in  de  Keel ;  hy  plaatfte  zicli 

voor  't  venfter  ,  waar  ik  geené  de  mins- 
te ontfteeking  in  de  Keel  zag ,  maar 

wel  dat  de  Tong  tans  beflagën  w^as ; 
de  Pols  was  zagt  en   langzaam:  Ik 
fchreef  hem  toen  een  zagt  Laxans 
voor ,  en  kwam  des  avonds  ten  5.  uu- 

ren te  rug ,  wanneer  ik  vernam  ,  dat 
dexLyder,  dien  ik  maar  twee  of  drie 
fedès  hadt  willen  bezorgen/er  wel  zeé 
of  zeven  had  gehaat,  en  om  de  bezet- 

ting de  Keel  geen  Théé  had  kunnen 
drinken*  ik  wildehem  eens  in  myne  te- 

genwoordigheid doen  Hikken  en  zag 
tot  myne  groote  verbaastheid,  dat, 
toen  het  Kopje  ten  minften  nög  wel 
io,  of  12.  duimen  van  den  Mond  af 
was,  de  Zieken  even  als  een  zwaare 
eleélrifche  fchok  kreeg,  met  trekkin- 

gen in  't  aangezicht  gelyk  aan  die , 
wanneer  't  Diaphragma  gekwetst  is : 
met  veelmoeite  bragt  hy't  aan  de  recft- 
terzyde  desMonds,  en  kreeg  eenige 
weinige  droppelendoor;  ik  liet  hem 
gekookte  Ryst  geeven,  die  hy  met 
volle  leepels  en  zeer  fmaakelyk  at. 

ƒƒƒ.  DeeL  S  Zièri- 
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Ziende  dat  dit  waarlykde  Water- 
vrees  was ,  vernam  ik  by  zyne  Huisge- 
nooten,  of  hy  ook  vanecnïïond  gebe- 

ten was  ?  waar  op  men  my  het  volgen- 
de verhaalde. 

Het  wasop  den  u.  January  178& 
(  en  dus  Elf  maanden  en  Elf  dagen 
geleeden,)  dat  zyn  Hondj  die  des 
nachts  los  liep  en  des  daags  aan  de 
Ketting  lag ,  des  morgens  vroeg  de 
Thuin  uitflipte,  en  daarop  zwaar  ge- 

wond weder  binnen  kwam.  Zyn  Mee-, 
fter  liet  hem  door  de  Slaaven  verbin- 

den: eenige  oogenblikken  daarna  wil- 
hy  zelve  iets  aan  dat  verband  fchik- 
ken,maar  de  Hond  vattede  eensklaps 
zyn  rechterhand  in  de  Muil,  doch 
liet  dezelve  op  het  noemenvan  zyn 
naam  weder  los  ,  en  ftierf  kort  daar 
na. 

De  hand  was  meer  gekneusd  dan 
gewond  ,  en  volgens  bericht  van  den 
Heer  F.Schouwman,  zyn  gewoo- 
ne  PracÜzyn(  en  daar  tegenwoordig) 
hadden  de  Wondjes  weinig  geëtterd 
en  waren  ligtely k  geneezen:  na  dat  dit 
voorby  was  kreeghy  een  tusfehenpoo- 

zen- 
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zende  Koorts,  die  hem  zeer  vermager- 
de en  waarvan  hy  pas  heriteld,in  'c 

Huwelyktrad  in  April  1780.  Hy  bleef 
vervolgens  gezond  (uitgezonden  wat 
Steenpuisten)  tot  in  de  maand  Octo- 
ber  deezes  Jaars  wanneer  hy  weder 
een  geringe  Koorts  kreeg. 

Ik  onderzogt  de  hand  waar  geen 

lidteeken  aan  te  zien  was*'  Ik  onder- 
vroeg hem  of  hy  ook  zedert  eenige 

dagen  ,  Pyn  in  den  rechterarm  gevoeld 
had,  m&ar  hy  kon  zich  zulks  niet  erin- 
neren.  (*)  De  oorzaak ,  welke  de  Ly- 
der  dacht  dat  hem  dit  toeval  gegeeven 
hadt ,  was  een  Uitflag,  welke  hy  op  den 
Rug  tusfehen  de  Schouderbladen  ge- 

voeld hadt,  en  die  weder  fpoedig  ver- 
dweenénw&s:  ik  verzocht  tot  myn  Ad- 
ïiftentie  in  dit  geval  te  mogen  hebben 
de  Heer  KREPs5eenMan  die  een  reeks 
van  Jaaren,  de  Praótycq  te  Batavia  met 
Succes  geoeffend  heeft,  en  met  wel- 

ke ik  dien  avond  beraamde ,  om  een 

groo* 

»      >         ■  --    1 . ,  .. 

(*)  Na  de  dood ,  zyn  wy  van  veele  geloofwaar- 
dige Menfchen  onderricht,  dat  deLyder  eenige  da- 

gen te  vooren  van  een  jeukende  pyn,  onder  den 
Oxel  geklaagd  heeft,  die  hem  belette  der  Arm  op- 
/eligten ,  en  welke  Jiy  aan  een  zinfcing  toefchreef* 

s  % 
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grooteSpaanfe-vliegplaaster,tusfchen 
de  Schouderbladen  te  laten  leggen, 
voorts  geduurende  den  nacht  om  dei 
twee  uuren  eenClyfteer,  van  vyf  of 
zes  Oneen  uit  Rystwater  en  Oliezaa- 
mengefteld,  te  laten  inbrengen ,  gee- 
vende  nu  en  dan  eenige  droppelen  van 
de  Liq.  AnocL  Min.  Ilofftn.  op  een 
ftukje  zuiker,  ih  te  neemen. 

Des  morgens  van  den  27.  vonden 
wy  geen  Koorts ,  hoewel  de  Pols  har- 

der was  dan  des  daags  te  vooren;  de 
Clyfteeren  waren  binnen  gebleeven, 
maar  het  gezicht  van  een  bekken  met 
water hadt  verveeld ,  en  eenige  drop- 

pelen op  den  voet  ge  vallen,had  den  een 
Schok  veroorzaakt.  In  deeze  omftan- 
digheid  proponeerde  ik  eene  ruime 
Aderlaating  en  de  Kwikwryving :  De 
Aderlaatingwierdt  aanftonds  tot  flaauw 

wordens  toe  in  't  werk  gelteld ,  bragt 
zooveel  verligting  aan  ,  dat  twee  kop- 

jes Vleeschnat  met  weinig  moeite  in- 
genomen wierden ;  echter  wierden  te- 

gens  de  wry  vingen  met  Kwik  zoovee- 
Ie  bedenkingen  ingebragt  dat  wy  be- 
lloten ,  de wyl  de  Lyder  nu  zoo  merke- 
lyk  bedaard  was ,  het  dien  dag  onder 

't  ge- 
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't  gebruik  van  't  'Pynftillend  Hofntans- 
yogt  in  te  zien  :  edoch  de  avond  ftel- 
de  onze  hoop  te  leur ,  de  toevallen 
verergerden  hand  over  hand; het  ge- 

zicht niet  alleen  van  Water,  maarvan 
alles  waar  het  in  bewaard  kan  worden ; 
het  noemen  zelfs  van  Vocht,  was  on- 
dragelykenveroorzaakteStuiptrekkin- 
gen :  te  vergeefs  tragteden  wy  door  de 
Campher  endoor  hetOpiuni ,  eenige 
verligting  toe  te  brengen;  doch  het 
kond-e  niet  ingenomen  worden ,  en 
de  Lyder  overleed  ten  3.  uuren  des 
nachts ,  jammerlyk  gefolterd  zynde  , 

en  flikte  als  't  waarein  hetSlym,  dat zich  met  brokken  ontlastte. 
Uit  aanmerking  der  zeldzaamheid 

van 't  voorverhaalde  geval,  zy  het  my 
geoorloofd  ,  noch  deeze  ééne  aanmer- 

king hier  by  te  voegen.  Wy  hebben  te 
Batavia  ge^n  voorbeeld  van  dolleHon- 
den,  hetwelk  den  Lyder  vry  onacht- 

zaam, en  den  Chirugyn  wat  zorge- 

loos maakte,  in  't  geneezender  gebee- tene  Wonden.  Immers  leert  ons  de 

ondervinding ,  beve&tigd  door  het  Ge- 
zag derberoemdfte  Mannen  in  de  Ge- 

neeskunde ,  dat  Mensch  of  Beest ,  en 
wel  voornamentlyk  een  Hond,  niet 

S  3  be-. 
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behoefd  dol  te  zyn,  om  iemand  dien 
hy  byt,  de  Watervrees   te  gceven. 
De  Hooggeleerde  Heer  Gaübius, 
zègttn  eene   zyner  Redevoeringen, 
dat  eenJongeling,door  toorn  vervoerd, 
zich  zelven  in  de  Vinger  beet,  waar 
van  hy  een  doodelyke    Watervrees 
kreeg.  De  BaronvanSwieteHj 
in  zyn  Aanteekeningen  op  de  Spreu- 

ken van  Boerh aven  ,  haalt  dit  zelfde, 
en  meer  andere  Gevallen  teffens  aan 
Voor  vyf  of  zes  Jaaren ,  hebbe  ik  hier 
iemand  aan  de  Hondsdolheid  zien  fterr 

ven  ,  die  eenige  dagen  te  voorendoor 
een  gezonde,  doch  kwaadaartigePIond 
gebeeten  was;   men  zegt,    dat  dit 
geval,  en  het  boven  verhaalde,  de 
eenige  zyn  diö  in  deeze  Eeuw  alhier 
zyn  voorgevallen :  ik  geloove  zulks ; 
maar  teffens, dat  men  deeze*  Ziekte 
zoo  veel  moet  trachten  voor  te  ko- 

men als  mogelykis:  het  beste  daar 
toe  is, dat  men  de  gebeetene  Wonde 
zoo  lang  openhoude  als  men  kan ,  en 
die  dagelyksmetdeKwikzalfverbinde. 

In  't  kort ,  dat  men  zich  gedraage  naar 
de  raadgeeving  van  den  Heer  Tissot, 
beftempeld  door  het  gezach  van  den 

tjiroemden  Rotterdamfchen  Genees- heer 
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heer  Bikker..  Ik  ben  zeer  wel  over- 
tuigd van  het  kwaad ,  het  welk  de 

Mercurius  hier ,  in  zommige  Lighaa- 
men  tot  rotting  geneigt,  uitvoerd; 
maar  ook  teffens ,  dat  men  het  door 
eene  voorzigtige  beftiering  veel  kan 
voorkomen.  In  een  versch  gebeetene 
Wond  behoeft  men  niet  te  driftig 
te  werk  gaan,  doch  is  de  Water- 
vreeze  reeds  daar,  dan  geloove  ik  , 
alles  ten  ergften  genomen  5  dat  het 
zeker  eene  weldaad  zoude  zyn,  als 
men  iemand  uit  die  ysfelyke  Ziekte 
konde  redden,  en  dezelve  tegen  een. 
Rotkoorts  te  verwiéfelen, 

^eês<M&èf%e. 

J|  4  'AAN- 



AANMERKINGEN 

OVER    DE 

V    R    A   A  G  E: 

Welke   zyn  de   beste   en  fpoedigst 
voortkomende  Wortelen ,  om  het 
behoeftig  Gemeen ,  by  mis  gewas 
van  Graanen  te  Jpyzigen? 

i n  dit  gelukkig  en  vruchtbaar  Eiland 
Java,  weet  men  niet, dat  immermeer 
ecnen  alles  vernielendenHongersnood 

is  gevoeld  geworden  ?  gelyk  in  Benga- 
len en  andere  Gewesten  van  het  Oos- 
ten ;  en  voormaals  in  Egypten  zelfs  en 

Syrië.  Evenwel  gebeurd  het  wel  eens, 
dat ,,  vooral  door  eene  ontydige  droog- 

te ,  de  Graanoogst  niet  al  te  voordee- 
lig  uitvaldt.  Doch  in  zulk  een  geval, 
verleend  ons  de  goedevoorzienigheid, 
eene  menigte  van  Boom  -  Veld -en* 
Aard-vruchten,  die  fchamele  en  be- 

hoef- 
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hoeftige  Menfchenniet  verlegen  laa- 
ten,maarhundaarenteegeneengezond 
en  aangenaam  voedzelverfchaffen. 

Het  Batwiaasch  Genootfihap,  kan 
bezwaarlyk  door  de  Graanen  iets  an- 

ders verftaan ,  dan  de  Ryst  en  de  ver- 
fchillende  foorten  derzelve ;  als  gee- 
vende  dit  het  voornaamfte  voedzel 
voor  Menfchen ,  Huisdieren  en  wildt 
Gevogelte.  Opdelaage  Landen  wordt 
die  in  April  gezaaid,  en  in  Augustus 
ingeöogst ,  om  dat  zy  anders  te  veel 
Waters  krygt :  en  op  de  hooge  Lander* 
wordt  zy  in  November  gezaaid,  en  in 
Maart  ingeöogst,  op  dat  zy  niet  te 
weinig  Waters  zoude  hebben.  Want 
elk  weetdat  deRyst  met  haare  Wortels 
onder  Water  goeyen  moet.  En  de  Na- 

tuur geeft  hier  eene  natte ,  of  West- 
mousfon,en  eenendroogen  of  Oost- 
mousfon,waar  naar  zich  de  wyzeLand- 
man  in  de  verordeningen  vanZaay-en- 
Oogsttyd  regeld;  en  als  hemzyne  gis- 
fmgen,omtrendden  Regentyd  en  de 
droogte  mislukken ,  dan  volgt  door- 

gaans eene  fchaarsheid  van  die  noodi- 
ge  Graanen  by  de  inzaamelinge  der- 
zelve* 

S  s  GRAA- 



G  R  A  ANE  N. 

Oryzt.  i.  De  Ryst  Padi  genaamd,  zoo 
L-  475,  lang  zy  ,omtrend  in  de  gedaante  van 

onze  Europifche  Haver,  in  de  Airen 
en  aan  de  Halmen  zit,  wordt,  ge- 

weekt zynde,  tot  Paardcnvoeder  ge- 
bruikt,  even  als  de  Haver :  maar  uit- 

^dorsfcht  en  ontbolsterd  hiet  zy  by 
den  Inlander  Bras ,  en  gekookt  zyn- 

de Nasfy,en  wordt  van  ryken  en  armen 
als  Brood  genuttigd ,  na  dat  zy  te  voo- 
ren  door  het  langduurig  flampen  in 
eenen  houten  Mortier,  zuiver  en  wit 
geworden  is.  Van  de  verfchillende 
foorten  deezer  Graanen behoeven wy 
niet  omftandig te  fpreeken,alzoohet 
Genootfchap  die  kundigheden  voor- 
onderfteld ,  en  alleen  eene  nette  Be~ 
fchry  ving  van  andere  voedende  Spy- 
zen  vordert ,  die  in  plaats  van  de  Ryst, 
aan  armeMenfchen,  in  tydvan  nood 
ten  Spyze  kunnen  verftrekken. 

Er  is  eene  foort  van  Ryst,  die  niet 
wel  zoo  veel  Graanen  op  eenen  Helm 

draagt,  als  de  Padi,  en  ook,  ge- 
droogd zynde,  een  weinig  bleeker 

van  coleurichynt  te  zyn.  Ook  vinde* 
ik  eenjg  onderfcheid  in  het  afhangen 

der 
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ir  zylingfche  draaden  en  derzelver 
Graanen ;  want  de  Rysthalm  heeft  aan 
wederzyde  van  zynen  Hoofdfteel 
twee  ,  drie  en  vier ,  byeen  uitfchie- 
tende  zydraaden,  maar  die  foort  van 
welke  hier  fpreeke,enby  den  Inlan- 

der Poeloet  oi  Ketan  genoemd  wordt, 
heeft  de  zy draaden  en  derzelver  Graa- 

nen, over  's  hands  links  en  rechts, zoo  dat  omtrent  derzelver  omtrek  van 
den  Steel  telkens  maar  eene  zydraad 
pf  zyhalm  uitfchiet.  Die  Poeloet  of 
Ketan  wordt  tot  Meel  gemaalen,  en 
levert  aldus  bereid ,  eene  aangenaame 
verfnaperinge  op.  De  Ryst  is  onder  de 
naam  van  Oryza  by  LiNNisusSp.  PI. 
befchreeven,  p.  475.  en  de  Poeloet 
Oryza  gelutinofa  genaamt ,  Maar  be- 

halven  de  Ryst  en  de  Ketan  zyn  'er noch  vierderhande  foorten, 

2.  De  Spaanfche  Tarw,  of  hetZca. 

Turkfche  Koorn ,  in  de  West-Indien1'*  ï378% 
Maïs,  by  Linnjeus  Species  Plantarum 
p.  1378.  Zea  genaamd ,  en  by  deja- 
vaanen  en  Inlanders  Jagan  ,  is  te  over 

bekend, dan  dat  wy  'er  breedvoerig 
over  fpreeken  zouden.  Men  heeft 

■«lezelve  elders  kprter  van  Air,  wit, bruip 
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bruin  gevlamd ,  en  geel ;  maar  die  , 
welke  ik  hier  gezien  heb  ,  is  meer  dan 
een  voet  Rhynlands  lang ,  bevattende 
twaalf  doorgaande  ryen  van  helder- 
fchynende  roodgeele  en  volmcelige 
Graanen;  draagende  dus  dit  GewasZes 
honderd  -  en  -  zestigvoud.  Het  is  hier 
binnen  den  tvd  van  drie  Maanden 

ryp,  en  kan,  ryp  geworden  zynde, 
zeer  gemakkelyk  een  vol  jaar  bewaard 
worden.  Ook  wordt  dit  Graan  op  drie- 
erlye  wyze  toebereid.  Te  wecten , 
men  roofterd  de  geheele  risten  eet  de 
korrelen  dus  gepofd ,  of  men  doet  de 
korrels  los  enkooktze,  of  menmaald 

dezelve  tot  Meel,  om 'er  koeken  van te  bakken. 

Hoicus.  3.  De  Batar ,  anders  om  de  West 
*484>  van  Indië  Jouary ,  en  Nely ,  ook  Bowl 

genaamd  ,  heeft  eenige  gelykvormig- 
heid  met  onzeEuropeefche  Boekweit, 
en  is  eenefoortvan  Hoicus ,  by  LiN- 
NiEusp.  1484.  befchreeven:  hierin  on- 
derfcheiden  van  de  Jagon  of  Spaan- 
fche  Tarwe,  dat  hy  zyne  Graan- 

korrels aan  troslbn  draagd.  De  Steng 
van  de  Batar  heeft  vier  en  meer  le- 
d.en,  uit  welke   15,  20,  25.  en  meör 

tros- 
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trosfen,  telkens  rondom  uitfchieten , 

zoo  als  'er  tusfchen  die  leden  noch  et- 
telyke  andere  voorkomen:  en  dus  zaa- 
men  gerekend,  meer  danhonderd  tros- 

fen. Deeze  Hoofdtrosfen  hebben  we- 
derom 8.  of  10.  kleinere  zy  trosfen, 

omtrend  in  de  gedaante  van  Aalbezië- 
trosjes,  enaan  de  middelmatige  flaan 

15.  16.  17.  Zaadkorrels ,  die  de  groot-  ' 
te ,  verwe  ,  en  eenigzints  ook  de  ge- 

daante hebben  van  Boekweit  -  koorn , 
behalven  dat  zy  rond,  en  door  de 
bast,  gelyk  in  de  meest  ryp zynde , 
een  blinkend  kastanje  bruin  vertoo- 
nen.  Men  mag  de  vermenigvuldig 
ging  van  dit  Graan ,  wel  bereekenen, 
op  zestien  tot  agtien  -  honderdvoud. 
Binnen  de  korrel  zit  eene  zuivere  wit- 

te zelfftandigheid,  welke  gebroken 
zynde  goed  Meel  kan  uitleeveren ,  en 
van  een  zeer  voedzaame  kracht  fchynt 
te  zyn.  Misfchien  zoude  7.  of  8.  zulke 

groote  trosfen ,  zoo  als  'er  eene  tans 
voor  myligt,  een  pond  Meel-bloeme 
kunnen  uitmaaken.  Ditwashetvoor- 

naamfte  voedzel,  van 't  welk  dejavaa- 
nen  gebruikmaakten,  eer  zy  de  Ryst 
hadden  leeren  kennen,  en  dat  om  de 

West  van  Indien  het  algemeen  voed- 
zel is.  4' 
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Cofx.  4.  De  Jalie  ook  Sitnporan  ,by  Lin- 
k  I37  '  N^usCoix. Speciespi.  p.  1378-.  fchiet 

uit  den  grond,  vier  voeten  hoog,  en 

draagt  eene  foort  van  Erwten ,  die  'er 
als  groote  Paerlen  uitzien.  Uit  drie 
leden  van  de  Steng,  fchieten  achter 

een  groot  langwerpig  Blad',  nog eenige  zeer  kleine,  die  binnenwaards 

"  aan  den  grond  van  het  lid,  eene  foort 
van  koker  vormen  b  uit  welken  vy f  of 
zes  ftukjes  opwaards ,  zich  verheffen, 
die  vervolgens  op  het  tweede  lid  ̂   de 
vruchtdraagende  flengeltjes  *  ten  ge* 
talie  wederom  van  vyf of zes ,  meestal 
van  vyf  uitlaaten;  aan  welke  men  meer 
dan  een ,  of  twee  Graanpaereltjes  aan- 

treft. Even  het  zelfde  is  waar  van  de 

twee  volgende  leden  der  ftenge  op- 
waards ,  behalven  dat  aan  den  top ,  de 

Graanpaereltjes  iets  kleiner  worden. 
De  langwerpige  Paereltjes  ten  gehal- 

te van  72  tot  80.  en  meer ,  hebben  de 
grootte  van  een  klein  wit  Boontje.  De 
bolfter  is  hardt  en  ongevaar  eene  linie 
dik.  Het  Graan  is  bleekbruin  van  fchil 
I)e  inwendige  zelfftandigheid  wit 
en  vast  van  ftoffe ;  en  moet  dus 
ook  zeer  voedzaam  zyn.  Boven 
op    veele    van    die   Zaadpaereltjes fteefct 
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fteekt  een  kroontje  uit.  dat,  nu  en 
dan,  eene  nieuwe  Boon  gebaard  heeft. 
Van  deeze  is  een  tweede  foort,  Dja- 
Ie  BateoïDjale  Tasfibeb,  om  dat  het 
tot  Paternosters  gebruikt  wordt ,  en 
oneetbaar  is,  wordt  genaamt  Caju 

Najjy;  by  Rümphius  4.  p.  120.  Per- 
larius;  brengt  meede.  zulke  vrucht- 
jes  voort,  doch  oneetbaar. 

5.  De  Vogelgierst,  een  foort  vanf^um. 
Panicum,  LiNNiEUS  Sp.  PI.  p*  82. 
welke  men  onze  Kanarie  vogeltjes  in 
het  Vaderland  toteene  verfnaperinge 

geeft ,  en  van  't  welk  ettelyke  kleine 
Vogeltjes  ,  zoo  hier,  als  aan  de  Kaap 
leeven,  wordt  van  den  Inlander  ge- 

naamd Jawa  ook  Jajawout,  gii  Botton: 

't  welk  van  hen  pappig  gekookt  en  met 
fmaak  gegeeten  wordt.  Ik  heb  aan 
eene  fteng  120.  kleinere  Giersttrosfen 
geteld,en  men  mag  wel  tekenen  op  een 
middeltal  van  80.  Graantjes  in  ieder 

trosfe ;  om  dat  'er  benedenwaards  zyn, 
die  over  de  tweehonderd ,  en  naar  den 
top,  die  beneeden  de  40.  Zaadkorrel- 

tjes hebben :  behalven  eenige  kleunde- 
re,die  aan  de  voeten  der  grootereZaad- 
trosjes  afhangen.     En  dus  moet  één 

zaad» 

/ 
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zaadje  van  die  Vogel-Gierst^  bykans 
tienduizend  voud  uitleveren.  Eene 
verbaazende  vruchtbaarheid  voor- 

waar! die  daarom  noch  meer  te  bewon- 
deren is ,  om  dat  van  het  uitfchieten 

van  de  bteng ,  tot  aan  de  volkomene 
rypheid  der  Vrueht,llechts  vierMaan- 
den  verloopen. 

Onder  de  menigte  van 

BOOM -VRUCHTEN, 
gelyk  vooral  de  Kalappus,  die  min 
of  meer  tot  voedinge  gebruikt,  en  op 
verfchillende  wyze  worden  toege- 

maakt, munt  uit,  de  zoogenaamde. 

ÉROOD-^BÖOM 

Soekoen.  ia't  Maleidsch  Soekon;  en  in  de  Ko- 
Kumph.'  ningl.  ZweedfcheWeetenfchapsAca- t  p.  ii°-demien  Handlingar  1776.  bl.  230. 

RADERM ACHIA 

genaamd,  (*)  naar  den  Heer  Direc- teur 
— ~ » - — ~ . 

(*)  Dezelve  is  in  de  uitvoerige  befchryving  der 
Dieren ,  Planten  en  Mineratlen ,  door  den  Heer  Hou* » 
tuiN  ook  befcareeven,  II.  D.  xo,  ftuk.  pag.  43 :% 
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rëcleur  van  het  Bataviaasch  Genoot- 
fchap  RADERMACHER,  die  aan 
den  Heer  Carl  Peter  Thunberg  , 
M.D.  uit  Zweeden  gezonden,  om  hier 
te  botanizeeren,   den  weg  getoond 
en  de  gelegenheid  verfchaft  hadt, 
om  de   gebrekkige  Befchryving  van 
Rumphius  te  verbeteren,  endenBoom 
in  het  Syftema  van  den  beroemden 
Linnjeus  de  rechte  plaats  te  geeven. 
De  Heer  Thunberg  onderfcheid  drie 

foorten,  die  op  Java,  Amboina  en  el- 
ders ,  zoo  wel  als  die  van  de  tweede 

foort ,  eene  voedzaame  Spyze  verzor- 
gen :  te  weeten  de  Lanofa  en  Grano- 

fa  en  de  Sylyestris.    By    Rumphius 
vindt  men  dit  Geflacht   Soccus   ge- 

naamdt ,  na  het  Maleidsch  Soekon .  't 
geen  ook  door  Thunberg  is  gevolgd, 
met  den  algemeenen  naam  van  Soe- 
kong)   of  gelyk  hy  fchryft  door  de 
Zweedfche  uitfpraak,  Stikkong.  Van 
de  Soukong  1  anofus ,  Soekon  Radja 
zyn   de  onrype  Vruchten  groen  en 
hardt,  en  als  zy  ryp  zyn  worden  zy 
week  van  zelfltandigheid ;  en  groeien 
als  dan  fomwylen  zoo  groot  als  een 
Kinderhoofd;  geevende  eenen  aan- 
genaamen  geur  van  zich.    Men  2;e- 

ƒƒƒ.  Deel  T  bruikt 
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bruikt  die  in  dcczer  voegen  :  gefchild 
zynde  worden  zy  aan  Hukken  gcfnee- 
den,  en  in  Water  gekookt,  en  dus 
met ,  of  zonder  Suiker  gegeeten.  Men 
nuttigd  ze  ook  mauwen  welgefchild. 
Van  de  Soukong  Granofus  of  Saukovg 
Timboel ,  worden  de  Pitten  totfpyze 
gemaakt,  en  dit  op  twee  onderfchei- 
dene  manieren,  braadende  men  dezel- 

ve als  Kastanien,  aan  welke  zy  in 
fmaak ,  eenigzins  evenaaren ,  of  men 
kooktze  inWater  met  wat  Suiker  of  Sy- 
roop,  wanneer  zy  als  geconfyte  Aman- 

delen tot  lekkernyverftrekken;doch 
van  de  Soekohg  Sylyestris  of  outan  * 
zyn  de  Vruchten  onbruikbaar,  maar 
deeze  Boomen  hebben  vyf  of  zes 
jaaren  groei  noodig,  eer  zy  eenige 
Vruchten  geeven ,  welke  tot  vervul- 
linge  der  mondbehoeften >  zouden 
kunnen  verftrekken. 

Wat  de  Sagoe -Boom  aanbelangd, 
hier  te  lande  Kiraï  genaamd,  Zy* 
ne  Vrucht  wrordt  hier  op  Java  wei- 

nig tot  Spyze  gebruikt ,  enhoordt  ook 

meest  op  Amboina  't  huis :  van  dee- 
zen,  zoo  min  als  van  andere  foort- 
gelyke,  zullen  wy  hierfpreeken,  om 

dat 
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dat  het  Geflacht'der  Palm-boomen 
vooral  opzettelyk  onder  de  Verhande- 

lingen van  het  Bataviaasch  Genoot- 
fchap  verfchynen  zal  \  en  wy  hier  al- 
leenlyk  over  de  Spyzen  der  Inlanders 
fchryven. 

VELD -VRUCHTEN. 
Ik  verftaa  onder  dezelve  alle  foor- 

ten van  Erwten  en  Boonen ,  van  aller- 
lei Figuuren  en  gedaantens  ,  waarvan 

veele  foortenbekendzyn,  die  meest 
alle  een  goedvoedfelgeeven,  en  ge- 

noemd worden  Cadjong ,  by  Lin- 
NiEus  Dolichos  en  Phajeolus. 

Wy  komen  dan  eindelyk  tot  de 

AARD-VRUCHTEN, 
Die  by  onze  Javaanen,  onder  deh 

algemeenen  naam  van  Oebies  voorkom 
men,  en  by  den  Ridder  Linnjeus,; 
onder  die  vznDioscorea,  volgens  de 
opgave  van  Rumphius  geplaatst  wor- 

den; doch  zoo  onvolkomen ,  dat  men 

'er  maar  8.  foorten  genoemd  vindt,  die 
alle  onder,  de  24.  alhier  opgenoemde 
foorten  befchrec  ven  zyiL-Meixzou  de 

J. 
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zelve  onder  den  gemeenen  naam  vari 
Aardappelen  kunnen  fchaaren.  De 
meeste  foorten  hebbe  zeven  Maanden 
noodig  om  tot  volkomen  wasdom  te 
geraaken ;  maar  zy  kunnen  een  Jaar 
goedblyven  :  Zy  worden  gefchild ,  en 
by  gebrek  van  Ryst,  geroost  of  ge- 

kookt tot  leevens  onderhoud  gebe- 
zigd ;  maar  wanneer  men  die  uit  lek- 

kerny  tot  eene  verfnaperinge  ge- 
bruikt, worden  dezelve  met  Suiker 

en  Clappermelk  gekookt. 

Dioscorea  I#  Onder  alle  de  Oebies ,  is  de  lek- 
U1462.  kerfte  engezondfte  de  Oebie  Boeton^ 

ook  Ubi  Jay  en  Soccan ,  by  Linn^us 
Sp.Pl.  p.  1462.  Dioscorea  alate;  heeft 
depmgekeerde?  gedaante  van  eene  Va- 
derlandfehe  Winterpeer;  van  buiten 
is  hy  bruin,  eenigzints  glad,  en  gea- 

derd, gelyk  onzeVaderlandfche  Aard- 
peeren of  Aardiirtichokken.  Inwendig 

is  de  bast  wat  rooder,  en  niet  ongelyk 
aan  die  van  onzeNederlandfche  roode 

Aardappelen.  De  zelfftandigheid  is- 
van  binnen  fraai,wit,  en  fappig/t  geen 
dezelve ,  gekookt,  wat  kleeverig  doet 
fmaaken;  doch  geroost  zeer  na  aan 
Brood  doet  komen. 

2.  D& 
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o.  De  Kalady ,  Timboel  oï Mallas  i^1^ 
donkerbruin  van  fchil  en  ruuw,  om- 
geeven  met  ettelyke  vezelaehtige  be- 
kleedzelen ,  die  in  allerlei  kronkels 
omloopen,  en  hier  en  daar  dunne  Wor- 

teltjes uitgeeven.  InSurinaame  wordt 
dezelve  Tayer  genaamt  ?  en  by  Lin- 
wmus  Sp:  PI.  p.  1367.  Arum  Colocafia. 

Het  Exemplaar ,  't  geen  ik  voor  my 
heb,is  van  gedaante  en  grootte  bykans 
gelyk  aan  een  van  onze  grootfte  Ram- 
menasfen, De  Schil  is  dun,  en  de  in- 

wendige zelftandigheid  aschverwig, 
en  ligtelyk  tot  poeder  te  brengen ,  in- 

dien 'er  niet  eene  zekere  kleevende 
vettigheid  in  voorkwam ,  die  de  voed- 
zaamë  floffe  als  Kaas  doet  faamenrot- 
ten  en  aan-een-kleeven:  dezelve  word 
in  de  Bovenlanden  uit  gebrek  van  de 
voorige ,  welgekookt  gegeeten,  doch 
meest  tot  verfhapering  met  Suiker  en 
Clapper-melk  gekookt. 

3.  De  Oebi  Merra,  of  roode  Pa-eoavoi- 

tatter  dus  genaamd,  by  Linn^us  Con-j^10^ 
volvulusSp.Pl.  220.  van  wegens  de 
roode  Schors.  Heeft  omtrent  de  ge- 

daante van  een  kort  ineengedrongen 
komkommer;  een  lange  fteel,  en  een 

t  3  vr£       ' 



vry  languitfteekende  Spitswortel.De 
Schors  is  dun,  de  zelfftandjgheid  , 
wkachtig  ros,  iets  minder  fapper<k; 
dan  de  voorgaande,  en  vry  naby  ko- 

mende aan  de  vastigheid  der  gemeens 
Aardappels. 

Convol-  a  0^/7W/ofwittePatatter,ver- 
L.  220.  /childby  Linn^eus  Sp.  PI.  p.  220.  van 

voorgaande  alleen  in  kleur.  De 
vier  voorgaande  zoorten.  worden 
nieestgpppot  tusfchen  de  Ananas-vel- 

den, worden  in  grootte  meenigte  ge- 
bruikten voor  zeer  gezond_geho.11- .den. 

. 

De  overige  foprten  zyn  minder  goed 
en  worden  weinig  gecultiveerd,  alzoo 
de  meeste  eenige  precautien  vereis- 
fchen: 

5.  Oebi  Opak of Biajon, 'of geelach- tige Wortels  ter  grootte  van  een 

Appel. 

Dtöscprea.     £.  Oebi  Comblie  ook  Daun  Subran; 

L.  1462'.  by  Linnteus  werden  dezelve  Diosco- reaAculeata  genaamdt,  Sp.  PI.  p.  1462. 
eene  foort  van  Aardakers. 

7.  OeH 
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7.  Oebi  Liling)  is  langwerpi-g,  en^05^0"* 
niet  ongelyk  van  gedaante  aan  eenen  1/1462. 
dikkenBloedbeuling,  by  Linnüsus  Sp. 
PI.  1462.  Dioscorea  Sativa.  De  bui. 
tenbast  heeft  kloven,  rimpels,  on- 
gelykvormigheden ,  en  fchilferachtige 
dunne  vervellingen;  van  binnen  is 
deeze  Aardvrucht  geelachtig  wit ,  kle- 

verig en  wordt  uitgeperst  bevoorens 
dezelve  gekookt  wordt. 

8.  Oebi  Bantam,  ook  Tjokol  en 
Caftella  genaamt,  heeft  een  roode 
Schil  en  is  fmaakelyk  om  te  eeten,  in 
den  Asch  gebraaden. 

9.  Oebi  Cajou ,  ook  Capoer  en  Sim- 
pon ,  is  byna  oneetbaar  en  zoo  hard 
als  hout. 

10.  De  Oebi  Boulait ,  van  gedaante 
als  eene  lange  Komkommer,  heeft 
zeldzaame  flingeringen ,  hoogtens  en 
laagtens  in  de  Bast,  met  zwartachtig 
en  bleeker  bruin  doorweeven.  Zy 

groeit  in  vier  Maanden  tot  volkomen- 
heid, doch  kan  niet  bewaard  worden. 

Deeze  wordt  dezelfde  Vrucht  gêre- 
T  4  kend, 
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kend ,  die  men  te  Surinaamen  gewoon 
is  de  Jammes  te  noemen. 

ii.  Béwcouan  heeft  eenen  dikken 
llcel  en  wordt  raauw  gegeeten.  De 
bast  is  geelachtig  en  van  binnen  wit, 
latende  zy  zich  gemakkelyk  affchil- 
len  5  gelyk  als  onze  Vaderlandfche 
Knollen  5  aan  welker  fmaak  de  Ban1 
couan  het  naaste  bykomt. 

Diofcorca  12.  De  Ga  don g^  by  Linnjeus  Di- 

£"1463.  oscorea  Trifilla  p.  1462.  heeft  eene gansch  andere  eigenfchap,  want  men 
weekt  de  inwendige  zelfftandigheid, 
droogt  dezelve  vervolgens  ?  en  eetze 
als  Ryst.  Deeze  Vrucht  is  dies  re 
nuttiger,  om  dat  men  haar  lange  voor 
bederf  bewaaren  kan.  De  buiten-bast 
is  met  tepels  en  langdraadige  vezels , 
vervolgens  met  eene  bruine  onregel- 

matige ruwigheid  bezet:het  uitgepers- 
te fap  is  fchadelyk. 

13.  De  O  ebt  Calappa ,  ter  grootte 
van  een  Cocos-noot. 

14  De  O  ebt  Manare.,  oneetbaar, 
dan  na  dat  dezelve  afgefchild ,  het  Sap 
uitgedrukt  en  gekookt  is. 
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15.  Oebi  Teelor,  ter  grootte  van 
een  Ey ,  daar  het  den  naam  van  draagt. 

16.  Oebi  .Bongle 9  witte  Wortel. 

17.  Oebi  Corbou,   Buffel -Wortel. 

18.  Oebi  Oular ,  Slange  -  Worteï  ?  Dioscorea 

by  LiNNiEus  p.  1462.  Dioscorea  op-pJ^°fltc 
pofite  Folia.  L.  1462. 

19.  Oebi  Gorita,   Veelvoetige. 

20.  Oebi  Soefoe,  Melk  wortel,  Lin-  ̂ J^u N^:us  Convolvulus  221.  L.  m, 

21.  0*W  Baboe ,    of  Boepa  L  in- Dioscorea 

NiEus  S.  PI.  Dioscorea Buïbifera  p.B»'Wfer*. 

22.  OebiOütan^   LlNNJEUS  Sp.  fl  Dioscorea 
p.  1462.  Dioscorea  rentaphila.  iaL.1462. 

23.  0<?£i   Toery,   of   7^//    Coupan ,  Dioscorea 

Linn^us  1462.  Dioscorea  viltofa.     l*1^]*^ 

24.  0^/5ö^?byRuMPHIUSp.  324.Draconti- 

iTdWtf  genaamdt  by  Linn^us  Dracon-^"^ 
tium ,  1 372.  wordt  alleen  voor  de  aar- 

T  5  dij- 
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digheid  bewaard :  dezelve  fchiet  eerst 
een  bladeryke  ftam  \  5  a  6  voeten 
hoog  boven  den  grond,  die,  verwelkt 
zynde ,  door  eene  zeer  fraaye  Bloem 
gevolgd  wordt,  en  uit  den  Wortel 
fchiet^tl  wordt  dezelve  uit  den  Grond 

gegraaven  >  en  in  een  Kamer  op  Ta- 
fel gezet. 

• 

^é^XJkM^^ 

AAN- 



AANTEKENINGEN 
OVER     DE 

SP'R  AAK,  W  EETENSCHAP  PÏN 

en    Kunsten 

der 

MALLABAAREN. 
OPGESTELD 

DOOR 

JOHAN  ADAMGELLARIUS, 

Onderkoopman  enOpperhoópp 

te    c  r  a  n  g  a  n  o  o  r. 

I. 

OVER   DE   MaIXABAARSCHE   SPRAAK, 
. 

\_}e  Mallabaarfche  Spraak ,  behelst 
twee  Hoofddialeéten  :  de  Tamulfche 
en  de  eigentlyke  Mallabaarfche. 

De  Tamulfche ,  die  zeer  veel  van 
de  eigentlyke  Mallabaarfche  Taal  ver- 
fchilt,  en  die  voornaamlyk  in  de 
Zuidelyke  deelen  van  deeze  Kust ,  in 

Ma- 
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Madure,  Ceüon  en  Cormandel  ge- 
fproken wordt,  is  door  de Koninglyke 
Deenfche  Misfionarisien  op  êehé  vol-: 
doende  wyze  bekent  gemaakt ;  en  wy 
zyn  tans  voorneemens  van  de  eigent- 
lyke  Mallabaarfche  Taal ,  een  denk- 

beeld te  geeven, 

Deeze  Taal  wordt  wederom  in  drie 
Hood-dcelen  verdeelt,  naamlyk,  de 
Grandonifche ,  de  Samfcrudonifche, 
en  de  gemeene  Mallabaarfche  Taal. 

De  Grandonilche ,  van  de  Indous 
Grantham  genoemt ,  is  de  al-oude  In- 
difche  Taal ,  en  wordt  van  de  Brami- 
nes  als  heilig  gehouden ,  om  dat  de- 

zelve gezegt  wordt  van  den  Opper- 
ften  God  Bramava;,  oorfpronkelyk  te 
zyn ,  enuit-dien  hoofde  alleen  tot  ver- 

heven dingen  mag  gebruikt  worden. 

De  Samfcrudonifche  Taal  (welk 
woord  zoo  veel  betekent,  als  de  taal 
der  Wy  zen)  is  meede  zeer  oud,  en 
by  deBraminesinhooge  achtin 

Het  al-oude  Wet-boek  der  Indous, 
bekent  onder  de  naam  van  Jrucha  Sa- 

ma- 
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ma  Jagiur  Bedant  ,  is  in  deeze  Taal 
gefchreeven,  die  voor  het  overige  van 

het  Grantham's  niet  zeer  verfchilt ; 
behalven  \  dat  aan  deeze  laatfte  ,  ee- 
nige  geheiligde  Woorden ,  enSpreek- 
wyzen  eigen  zyfi ,  die  in  het  Samfcru- 
donischniet  voorkomen;  ook  komen 
de  Caraéters  van  beide  Taaien  veel 
met  malkander  over  een; 

De  gemeene  Mallabaarfché  Taal.; 
die  van  alle  Inwooners  der  Mallabaar- 

fche Kust,  van  den  uithoek  Komoryn , 
tot  aan  den  Berg  Delly  gebruikt  wordt^ 
is  Hechts  een  dialeét  van  het  Samfcru- 
donisch  ,  en  nog  onderfcheiden  van 
het  laag  Mallabaarsch ,  Maleaime  ge- 
naamt. 

De  Mallabaaren  hebben  twee  foor* 
ten  van  Schriften ;  de  Mallabaarsch» 
Samfcrudonifche,  en  de  Mallabaarsch- 
Tamulfche. 

De  eerfte  foort,  waarvan  wy  han- 
delen, wordt  gebruikt  in  den  Gods» 

dienst,  en  de  Geleerdheid.  En  de  Ta- 
mulfche Schrift  in  gemeenzaaxne  Brie» 

ven  P  in  publieke  A&ens  P  eijz. 

De 
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De  Mallabaaren  fchryven  met  een 
yzeren  Styl,  genaamt  Ezustani  of  Na- 
rajam  ,  op  Palm-bladeren ,  die  van  een 
Palma ,  Pana  genaamt  ,  genomen  wor- 

den: zy  houden  deeze  bladeren  ftaan- 
de  in  de  hand ,  en  ichryven  zonder 
den  Arm  te  onderfteuncn ,  cierlyk  en 
vaerdig,  van  de  linker  naar  de  rechter- 

hand, echter  zonder  eenige  onder- 
fcheidings-tekenenvanPunóten,Com- 

mata's  of  afzondering  van  woorden. 

In  de  gemeene  Taal  worden  de 
woorden  weinig  of  nietgedeclineert, 
maar  wel  in  het  hoog  Samfcrudonisch. 

De  Singularis,  genaamt  Bacenam, 
en  de  Pluralis ,  genaamt  Behubacenamy 
zyn  in  de  gemeene  Taal  alleen  in  ge- 

bruik ;  echter  heeft  men  in  het  Sam- 
fcrudonisch ook  een  Dualis^  Duibace- 

nam  genaamt. 

De  Mallabaaren  hebben  agt  Cafus  , 
die  te  zaemen  Pericham  genaamt  wor- 

den, maar  in  het  Granthams  heeft  ie- 
der Cafus  zyn  byzonderen  naam.  Zy 

hebben  behalven  de  zes  bekende  Ca- 

fus ^  noch  een  tweede  en  derden  Ab~ 
Mïvus.  ïn 
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In  het  hoog  SamfcrudonisGh ,  wor- 
den veelé  genera  gebruikt,  maar  in  de 

gemeene  Taal  drie  ,  hetMannelyke , 
het  Vrouwelyke  en  het  Onzydige ,  of 
Pulingam,  Strilingam  en  Napunfa* 
galingam. 

Men  zegt,  dat  de  Synta&ifche  re- 
gulen  der  Mallabaaren  zeer  veel 
overeenkomst  hebben  met  de  Latyn« 
fche  Taal ;  en  de  Kenners  willen ,  dat 
de  Samfcrudonifche  Taal,  zoo  wel  als 
de  voornaamfte  Oosterfche  Taaien, 
verdient  geleert  te  worden,  uit  hoof- 

de van  de  buiten -gemeene  woord- 
rykheid,  cierlykheid,  majesteit  en 
tevens  edele  eenvoudigheid  deezer 
Taal. 

De  Mallabaaren  hebben  5 1  .Letters, 
16.  Klinkifetters  en  35.  Meedeklin- 
kers;uit  welken  zy  anderen  formeeren* 
waar  meeide  de  Klinkers,  met  de  Mee- 

deklinkers verbonden  worden',  zoo 
dat  diergelykeCaraóters,  geheele  Let- 
tergreepen  en  Woorden  oerbeelden» 

Hier  volgt  hét  Alphabeth ,  de  Cy- 
ferletters,  en  het  Sy^boluiaAposto- 
lorutn, 



H    Ë    T 

MALLABAARSCH 

ALPHABET 
HEEFT     l6.   KLINKLETTERS. 

Naam. Bedmaems. 

1  A. 
A,  kort. 

* 

Aa. A,  lang. 
I. 

I,  kort. Ii. I,  lang. 
U. 

U,  kort. 
Uu. U,  lang. 
I  ru. Ru,  kort: 
I  ruu. Ru,  lang. 
I  lu. Lu.  kort; 
I  luu. Luu,  lang. 
E. 

E. 
Ai. A,  &  I. 
Ö. O. 
Au. A,  &  U.  , 
Am. 

A,  &  M. 
Ah. Ah. 

35- 

Meede- klinkers. 

Ka. K. 

Kkha. 
Kk. 

Ga. 
G. 

Ggha< 
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Naam.  Beduidenis. 

Ggha.  Gg. 
Ngh.  Ngh. 
Cia.  C. 
Cciha.      ,  Cc. 
Gia.             .         G. 
Ggiha.  Gg. 
Gna.  Gn. 
Ta.  T. 
Ttha.  Tt. 
Da.  D. 
Ddha.  Dd. 
Na.  N. 
Ta.  T. 
Ttha.  Tt. 
Da,  D. 
Ddha;  Dd. 
Na.  N. 
Pa.  P. 
Ppha.  Pp. 
Ba.  B. 
Bbhst.  Bb. 
Ma.  M; 
Ja.  I. 
Va.  V. 
La.  L. 
Va.  V. 

UI.  Deel.  V  Sza; 
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Naam.  Beduidenis. 

Sza. Sz. 
Sa. S. 

Ha. 
H. 

La. L. 
Kcia. Kc. 

MALLABAARSCHE 

CYFFER-LETTERS. 
Onna. i. 

Randa. 
2. 

Munna. 

3* 

Nftla. 

4- 

Angia. 

5- 

Ar  ra. 6. 
Eza. 

7- 

Etta. 8. 
Onbada. 

9- 

Patta. 
IO. 

Padinnona. ii. 

Pandranda. 12. 

Padiminma. 13- 

Padinala. 14. 

Padinangia. 15- 

Padinarra. 16. 
Padinneza.    , *7- 
Padinetta. 18. 

Pat- 
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Pattombada. 19. 
Iruvada. 20. 

Mupprada. 
-  3°- 

• 

Nalpada. 

40. 
Anbada.' 

5°- 
Arriwada. 60. 

Ezurada. 

70. 

1 
Enbada. 80. 
Tonnurra. 

90. 

i 

Nurra. .  100 

Irunura. 200e 
Munnurra. '  300. 

Nanurra. 

400. 

• 

Aggnurra. 
500. 

Arranurra. 600. 
Ezanurra. 

700. 
Ennurra. 800. 

Tollairam. 

900. Airam. IOOO. 

Padinuairam    "j of                  l 

Oruvadinuai-  \ 
IOOOO. 

ram.            J 

Nurrairamof  ' '   - 

JLakciam.         j 
Rurralakciam  f 

I OOOOO. • 
■ 

of               \ IOOOOOOO. ■ 

Kodi.              j 
1 

, 

V  i  Sym~ 
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S  Y  M    B   O    L  U  M 

APOSTOLORU 

Latju. 

!eelum  &  terram 

&  qui  creavit  om- 
nipotentem  Patrem 
Deum  fupra  credo 
cius  Filiura  unicum 
noftrum  Dominum 

Jesum  Christum 
fupra  &  credo  ifte 
Filius  Sanctum  Spi- 
ritum  per  concep- 
tus  virgine  Maria 
ex  natus  ell ,  Ponti 
Pilati  diebus  in 

pasfus  -cruxi  affixus 
rnorcuus  fepultus 
inferos  in  defcen- 
dit  mortuomm  me- 

dio ex  tertia  die 
refurrexit  coelos  in 
afcendit  Patris  dei 
dextera  infedit  in- 

de vivo  fed.  mor- 
tuos  &  indicaturus 

MallabaarL 

J^gasciavum  Bbhum\ 
urn  Sruszticcia  fa  nm 
dum  kajanda  bava  Tan* 
buran  melum  biscluva- 

fikkunnen  tante  Putren 
üruyen  nummude  kart- 
tava  I/b  misciha  melum 

^bisciuva fikkunnen  i  Pu- 
ren fciuddhamana  Ru~ 

haddak  kudiifuaja  Ie  ge» 

nlkkapetta  kan'ia  ftri Marl  at  til  f  fin  na  Ciran- 
ria  PantiozaPilatto  firn 
de  naluglielil  dukk  htiM 

fetta  kuriscinmel  Pa* 
dikka  ppetta  mariccia 

addakkapetta  Padalan- 
gelil  errenghi  mariccick 
verude  ideil.  ninnn  mum 
nam  nal  u  yrtta  agafct 

au  ghelil  karejerri  Ba- 
va  Tanburande  valatm 

bbhagatta  irikkunnen  a> 

ve- 
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ie 

veniet    credo     & 
Sanftum  Spiritum 
üpra  1  &     credo 
Sanftum   Catholi- 
cam  Ecclefiara  &. 
Sanétorum    Com- 
^munioji^m  &  Pec- 
jCatorum  remisfio- 
4iem&  mortuorum 
refurrectionem   & 
in    rcternum    quse 
eft  vitam    &  eiTe 
tiredo  Ameiv 

vide  ninna  ttyrayerejum 
maricciaverejum  bidd 

hippen  .  y&rumenna  bi- 
Jciuyafikkunnen  fciudd- 
hamana  Ruhada  kkuda- 

fua  melmn  bifciuvafikk- 
unnenfiiuddhamarM  ka{ 
tolikka  PaMïtm  -piwui^ 
valen  marude  orimba» 

durn  Pirxighelude  porru* 
dh/m,  mari  cciaveruds, 

vyrppam  ennannekka 
\  wulia  is-futm  imdennum 
J  bifciuyafikkimner  Amm> 

Met  de  Europeefche  Taaien  vergeleeken; 
pntbreeken  den  Mallabaaren  vyf  Letters, 
naamelyk :  F,  Q ,  !T,  Xen  Z :  111  iteede  va$  PI 
gebruikenze  een  P ;  iafteede  van  een  Q^ 
K;  in  plaats  van  X,  Scia;  voor  de  T,  een 
ffi  en  voor  de  Z,  haar  Sza. 

IL  Over  de  Weetenschaahsn  en 
Kunsten  der  Mallabaaren. 

Gelyk  de  meeste  oude  Volkeren  haare 
eerfte  Schriften  Sn  dichtmaat.,  en  niet  in  pro- 
fa  gefchreeven  hebben ,  zoo  kan  ook  van  de 

V  3  Mal- 
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Mallabaareiv  gêzegt  Worden  ,  hebbende  in 
alle  tyden  veele  Dichters  voorrgebragt,  die 
de  Historie  en  Theologie  van  haar  knd,  in 
vaerzen  hebben  uitgedrukt;  en  men  wil; 
dat  hunne  beste  Dichters  veel  verbeeldings* 
kracht  en  geestigheid  getoond  hebben ,  en 
haare  Mythologie  fchynt  -ryker  te  zyn,  als 
die  der  Grieken. 

•  Wy  vergenoegen  ons  hier,  haare  voor? 
fcaamfte  dichtmaaten  bekent  te  maaken. 

De  Eerfte  genaamt  Paruvau,  .bcftaat  uit 
34.  voeten. 

De  Tweede,    geeft  aan  het  eerfte  vaers 

j8.  voeten,  en  aan  het  tweede'  12.  en  . 

In  de  Derde ,  beginnen  alle  Vaerzen  met 
de  Letter  van  het  Alphabeth. 

Hier  volgt  een  voorbeeld  van  de  Eerfte 
foort. 

Suamiden  bbhakdi  nitiam  manesfü  puudu 
Devam. 

< 

Suamida  Gunarn  predi  fnehictwyannicci* 
dum* 

Ak 
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Admal  Deva  danam  yarddhikkum 
keianam  torrutn. 

Adinal  najaga  daharpima  varggam 
behnbiddham. 

Mana  fciuddhiutn  ahgngara  hina. 
vum  ddharsztiam. 

,   Mana  feiubbha  anurittivin  Deva 
bbhidium  pinne* 

Suvarnam  tanilmani  feiobbhikkam 
enna  po  Ie. 

Suvarna  kaniaghul  ddharmabbha 
fchiobbhicciettam. 

Mattullaponna  loha  fceszattilenna 

pole. 
Mattulla  daharmma  anugaganatill 
;  pragasciccicc. 

De  Theologie ,  of  liever  Mytholo- 
gie der  Mallabaaren  3  is  zoo  uitge- 

ftrekt ,  dat  dezelve  de  paaien  deezer 
korte  aantekeningen ,  verre  overtreft: 
wy  zullen  dus  flechts  het  weezen- 
lykfle  daar  van  aanroeren, 

•■ 
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ilen  God  ,  genaamt  Parabraman  : 
voorts  332000  .halve  Goden,  diezy 
Devagel  noemen,,  en  die  nog  onder 
écn  bvzonder  Hoofd  of  Vorst  liaan, 
genaamd  Indren  of  Devindren. 

Verder  hebben  de  Mallabaaren  met 
de  meeste  IndifcheVolkeren  gemeen , 

%  eene  zoort  van  Drietal  in  het  Go- 
dendom, die  zy Trim iirttigol  noemen, 

en  die  als  de  grond  van  haare  geheele 
Mythologie  aangezien  wordt;  want 
de  Bramïnes  leeren  dat  'er  van  eeu- 

wigheid eene  Vrouw  was ,  met  naame 
Parafadti ,  (of  de  eerfte  algemeene 
voortbrengende  kracht:)  datuit  dee- 
ze  Vrouw  drie  Zoonen  gebooren  zyn> 
waar  van  de  eerReBramaof Bramara, 
de  tweede  ViscnuoïVïsznu^  ook  Hari 
en  Narajanen  en  de  derde  Jfuo^of 
Rudren  en  Sciven ,  Mahefuaren  Pa* 
ramahesmren  genaamt  wordt. 

•  Aan  deeze  drie  Weézens  zoude 
haare  gemeene  Moeder,  verlcheide- 
ne  eigenfehappen  gegceven  hebben 
als  de  magt  van  voortbrengen  (  Frus- 
ti  5  ;  van  beftieren  (  Sticht ) ;  en  van 
vernietigen  (  Samagaram, ) 

Hun* 
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Hunne  uitterlyke  Godsdienst  be- 
ftaat  inLöfzangen,  Offerhanden,  bran- 

den van  Lampen ,  wasfen  van  het  Lig- 
haam;  en  wat  de  Bramines  betreft, 
onthouding  van  alles ,  wat  een  dierlyk 
ïeeven  ontvangen  heeft. 

* 

Zy  hebben  geheiligde  Boomen  en 
geheiligde  Vyvers,  en  houden  deKoe- 
beesten  in  eene  byzondere  hoogach- 

ting ,  die  nooit  mogen  gedoodt  wor- 
den: hetwelk  egter  niet  van  de  laag- 

fte  klasfe  te  verftaau  is. 

Zy  hebbeu  veele  openbaare  Fees- 
ten, en  maaken  een  groot  onderfcheid 

tusfchen  gelukkige  en  ongelukkige 
dagen. 

Haare  Pagoden  zyn  van  Steen  ge- 
bouwd ,  gemeenlyk  in  't  vierkant,  met 

bedekte  gangen  rondom  dezelve  ,  de 
Buiten-muuren  zyn  bedekt  met  zinne- 

beelden, waar  onder  veele  zeer  on- 
eerbaar zyn. 

Het  licht  valt  in  de  Pagoden  Hechts 
door  eenige  kleine  openingen  in  het 
dak,  en  door  de  Voordeur,  zynde 
dus  van  binnen  vry  duister. 

v  s  oPi 
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Op  de  vier  hoeken  van  de  Pago- 

den vindt  men  in  't  gemeen  kleine 
Pagoden,  of  Öffer-huisjes,  waaron- 

der eenige ,  met  een  menigte  van  lam- 
pen voorzien  zyn. 

Niet  ver  van  de  Pagode  is  een 

gewyde  Vyver. 

De  Pagoden  hebben  doorgaans 
groote  inkomften,  en  worden  bedient 
door  Namboerys  en  mindere  Brami- 
nes.  Een  groote  Cilindrifche  Steen , 
die  in  het  binnenfte  der  Pagoden, 
regt  over  eind  ftaande,  gevonden 
wordt,  en  meest  altoos  met  Bloem- 
kranfen  verciert  is ,  fchynt  de  voor- 
naamfte  devo,tie  der  Mallabaaren  te 
verwekken. 

Dit  Heiligdom  ftaatgemeenlyk  on- 
der een  laag  verwulf,  op  wiens  binr 

nenfte'  oppervlakte  een  Spiraal  -  linie , wel  een  duim  diep  ingekorven  is. 

Een  Mensch  in  deeze  Kapellen 
ftaande,  en  fpreekende,  fchynt  op 
eenigen.afltand  met  eene  donderen- 

de ftemme  te  fpreeken. 

Do 
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Ete  Taal-en  Dicht  kunst  der  Malla- 
baaren ,  mitsgaders  derzelver  Theo- 

logie aangeroert  hebbende  a  gaan  wy 
tans;  over  tot  de  kennis  die  dit  Volk  in 
de  natuurlyke  Weetenfchappen  en 
Kunsten  verkreegen  heeft. 

r 

In  de  Heel-kunst  zyn  de  Mallabaa- 
renzeer  onkundig  ,•  en  zullen  gaerne 
de  hulpe  vanEuropeefche-Chirurgyns 
zoeken;  maar  men  vindt  iji  tegqn- 
deel  een  groote  menigte  Genees- 

meesters, die  eene  empyrifche  ken-* 
nis  hebben  van  de-  ziektens,  en  de 
kracht  der  Geneesmiddelen,  die  het 
land  oplevert ,  dewelke  zomwylentot 
verwondering  van  kenners  ,  langduu- 
*en<Je  ziektens  geneezen. 

Het  is  zeker,  d-at  het  Planten-ryk 
in  dit  land  ,  voortreffelyke  eenvoudi- 

ge middelen  uitlevert ,  en  het  was 
te  wenfchen ,  dat  de  Mallabaaren  met 
meerder  oprechtheid  hunnePractifche 
kennis  wilde  meede  deelen  ernaar  zy 
zynin  het  tegendeel  in  den  hoogften 
graad  misgunstig,  en  zullen  aan  een 
Vreemdeling  niets  van  belang  bekent 
'jnaaken. 

.     \ 
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In  de  Anatomie-zyn  zy  niet  geheel 

onkundig ,  en  men  ziet  'er  nog  wef 
eenige  Anatomifche  Tekeningen ;  van 
het  geheel  of  van  een  gedeelte  van  het 

mènfchelyke  Lighaam.' 

Van  de  hedendaagfchc  Philofophic 
der  MallabaarfcheBramines,  hoewe\ 
in  alle  ty denzoo  hoog  geprezen ,  kan 
men, zoo  verre  men  de  zaak  heeft 
.kunnen  nagtan,  niets byzonders  too- 
mén. 

Het  is  waar,  datze  eenige  abftrac- 
te  metaphyfifche  denkbeelden,  en 
ook  van  de  Godheid,  en  het  Heef- AK 
gezonde  begrippen  hebben;  maar  dit 
ichynt  meer  \  eenè  van  ouds  geleerde 
les,  of  overlevering  te  zyn,  als  de 
vrucht  van  eenige  wysgeerige  befpie- 
gelingen. 

Men  kan  in  het  algemeen  zeggen, 
dat  de  Bramines ,  die  in  de  Pagode, 
of  in  de  eenzaamheid  leeven ,  en  zich 
aan  eene  zeer  harde  leevenswyze  en 
onthouding,  voorts  aan  de  bespiege- 

ling overgeeven ,  elendige  Enthuüas- 
ten  worden;  terwyl  de  overigen ,  die 

zich 
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zich  aan  de  Hoven  der  Vorsten  ?  cf  in 
de  groote  waereld  ophouden,  de 
tvellustigfte  Menfchen  zyn, 

■ 

Of  de  Metempfychofis,  of  Ziels- 
\rerhuizing,  welke  de  Mallabaaren  ze- 

dcrt  onheiichelyke'tyden  geloovetfi, eenGeloofpmit  van  haarenGodsdienst 
zy  dan  wel  eene  wysgeerige Helling, 
kanenen  nietmet  zekerheid  zeggen. 

Het  is  bekent  hoe  verre  de  vene* 

ratie  der 'Mallabaaren  gaat  voor7dè 
Koeyen,  en  hoe  gevaarlyk  het  is$ 
deeze  Dieren  zelfs  by  toeval  te  ctoo- 
den,  iii  het  gebied  der  heidenfche 
Vorsten ;  egter  worden  deeze  dieren 
niet  als  Goden  aangezien. 

De  Astrondmifche  kenniè  der  Mal- 
labaaren is  gering;  nochtans  onder- 

icheidenzy  de  Gefterntens ;  de  vaste 
endwaalfterren;  zy  weeten  hun  Jaar, 
enlook^  hoewel  zeer  gebrekkige 
Öe  2on  -  en  Maan- Elipfen  te  Mbece- 
kenen ;  maar  het  ontbreekt  hen  aan  de 
Inftruménten ,  die  den  voortgang  dee- 
xer  Weetenfchappen  onder  audeje 
Volkeren  bevorderd  hebben. 

Pe. 
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De  Tyd-rekening  derMallabaaren 
is ,  zoo  veel  men  daar  van  wceten 
kan ,  befchreeven  in  de  vyfde  Band 
van  de  Verhandelingen  derZeeuwfche 
Sociëteit  der  Weetenfchappen ,  ter 
gelegenheid  van  de  JYlallabaarfche 
Jooden :  en  men  is  buiten  rtaat ,  iets 
naders  hier  by  te  voegen. 

- 

.    Maar  de  Astrologie  is  by  dit  Volk 
nog  in  de  hoogfte  achting. 

De  Koningen  zullen  niets  van  ge^ 
xvigt  onderneemen,  zonderde  goede 
en  kwaadc  dagen  op  de  bygeloovigfte 
wyze  ,  aftewachten.  Ook  vindt  men 
een  menigte  bedriegers  ,  die  voor  To- 

venaars gehouden  worden,  en  veele 
boosheeden  uitvoeren  :  Zy  bedienen 
zich  van  bezweeringen  5  hetindagen 
der  Dooden,  Giftmengen  , .  byzon- 
dere  Caraéters ,  het  begraaven  van 
Doodshoofden,  en  andere  diergelyke 
etóndigheeden,  binnen  de  huizen- van 
de  geene ,  die  zy  bezweeren  wll{en ; 
egter  weet  men ,  dat  zy  alle  middelen 
zoeken,  om  de  voorwerpen  van  hun- 

ne zwarte  Konst,  Medicamenten  by 
te  brengen* 
pQ  De 
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Degemeéhfte  uitwerking  van  haare 
boosheid  is ,  dat  zy  hunne  Slagt-offers 
van  het  verftand  berooven,  of  in  èen 
kwynenden  ftaatvaïi  uitteerirtgftorten. 

VeeleMallabaarfche  Genees-mees- 
ters  maaken  zich  aan  deeze  bygeloo- 
vige  misdaaden  fchuldig;  en  Tiet  is 

zeeker^  dat  dit  land  'een1  meenigte 
droogeryen -oplevert,  die  in  het  men- 
fchelyk  Lighaaro  de  gemelde  uitwer- 

king doen. 
i 

Buiten  dien  ,  weeten  d-e  Mallabaar- 
fche  Tovenaars ,  zich  behendig  te  be- 

dienen, van  de  byzondere  vêrfchyn* 
zelen  der  Natuur,  en  Scheikunde^  dïê 
van  het  onkundig  Gemeen-  over&riig- 
telyk  aan  bovennatuurlyke  krachteii 
toegefchreeven  worden. 

EenigeBramines  oeffenen  deAlchy- 
mie  met  zoo  veel  y  ver,  als  het  hunne 
bekrompen  vermogens  toelaten,enzy 
bedienen  zich  nagenoeg  van  de* 
zelve  enthufiastifche  Taal  y  als  de  A- 
depten  in  Europa;  egter  blykt  hec 
niet,  dat  zy  iets  nuttigs  uitgevonden 
hebben;  ookbemoeyea  zy  zich  wei- 

nig 
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nig  met  de  gezonde  Chymie 9  hoewel 
men  niet  ontkennen  kan  ?  dat  zy  vee- 
Ie  natuurlyke  voortbrengzels  zoo  wel 
van  het  Planten-als  Steenen-ryk  ken- 

nen 3  waar  van  zy  het  meeste  gebruik 
in  de  Genees-kunde  maaken. 

Meerder  opmerking  verdient  de  Re- 
kenkunst der  Mallabaaaren ,  waar  van 

wy  de  voornaamfte  CyfFer-letters  reets 
opgegeeven  hebben. 

Hier  uit  blykt ,  dat  zy  zich  bedie- 
nen van  de  Decimaal- Rekening ,  mis- 

fchien  zedert  onheuchelyke  jaaren;  en 
men  moet  bekennen  dat  zy  alles  wat 
in  het  gemeene  leeven  voorvalt  ̂  
met  eene  byzondere  vaerdigheid  en 
nauwkeurigheid  weeten  te  berekenen. 

TA- 

<v 
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TAFEL  van  de  MULTIPLICATIE.> 
waar  na  de  Mallabaaren  haare  gantfche 

Rcekcn  -  Kunst  opmaaken* 
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De  Musiek  dpr  Mallabaaren,  is  nog  zoo 
rauw  als  mogelyk:  zy  hebben  Blaas  -  Inftru- 
menten,  of  een  foort  Chalmyen  van  Sjankos, 
en  andere  ftof  gemaakt ;  een  foort  van  Lier; 
voorts  twee  kopere  ronde  plaaten ,  die  tegens 
malkander  geftooten  worden;  en  de  bekende 
Castagnetten :  op  welke  Inftrumenten  zy  een 
verward  gedruis  maaken,  zonder  de  minfte 
Harmonie  of  Melodie  ,  onderfcheidende 
nauwlyks  drie  Toonen. 

Zy 
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Zy  bedienen  zich  intusfchen  van 
dezelve,  yoornaamlyk  by  den  Goden-, 
dienst,  by  Huwelyken,  en  inden  Oor- 

log, hoewel  de  hedendaagfche  Vors-.. 
ten,  onder haare  beste  op  Europee- 
fche  wyzc  gewapende  en  geöeffende 
Krygs-vplkeren,  Tamboers  enFluiters 
gebruiken, 

In  de  Paleizen  der  Grooten  vindt 
men  hier  en  daar  Schilderyen  ,  groote 
Hiftorifche  Mythologifche  ftukken, 
met  heele  grouppen  van  Beelden  ,  en 
Fourtraiten  van  de  Goden  en  halve 
Goden, 

Indien  menvan  het  weinige, zooverre 
men  gelegenheid  gehadt  heeft  te  zien, 
de  vordering  der  Mallabaaren  in  deeze 
Edele  Kunst ,  mag  beöordeelen,  zoo 
moet  men  bekennen  3  dat  de  tekening, 
in  haare  Beelden,  oneindig  beter  is, 
als  die  der  Chineezen  :  men  ziet  zom- 

wylen  Kinderen  van  de  laagfte  Klas- 
fen,  met  Kooien  of  diergelyke  dingen, 
omtrekken  vanbeeldenmaaken  die  een 

byzondere  blyk  geeven  van  de  Genie , 
waar  meede  dit  Volk  ten  minften  voor 

de  tekening  begaaft  is ;  ook  is  de  Ima- 
X  5  gi- 
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ginatie  van  de  Maüabaaren ,  ryk  en 
vuurig,  hoewel  zy  zonder  de  minlle 
kennisvan  regelen,  en  alleen  aan  haa- 
re  Verbecldings  kracht  overgclaatcn 

zyndó',  meer  monsters  voortbrengen , als  de  fchoone  Natuur  navolgen. 

Hun  Coloriet  is  zwak  :  zy  hebben 

maar  weinig  Y\Tater-verwen ,  waar  on- 
der zy  egter  zomtyds  eenige  Gommen 

mengen,  en  verftaan  de  konst  nog 
niet,  om  door  vermenging  van  twee 
of  meer  eenvoudige  Kleuren,  andere 
nieuwe  voorttebrengen ;  veel  minder 
kennen  zy  het  zoogenaamde  Clair 
obfeur,  fchoon  zy  van  licht  en  fcha- 
duwe  eenig  gebruik  maaken. 

Zy  fchilderen  op  Kalk-muuren, 
Hout  en  Koper;  en  haare  Beelden  heb- 

ben in  Historifche  ftukken  meer  ver- 
fchillendheiden  leeven,  als  men  wel 
zoude  vermoeden;  zy  weeten  intus- 
fchen  nog  niets  van  de  konst  van 
Grouppeering ;  ook  niets  van  de 
Perfpectief. 

De  Beeld-houw  Konst  der  Malla- 
baaren,  moet  men  in  de  Tempels  of 

Pa- 
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Pagoden  zoeken;  men  vind  aldaar 
beele  Beelden  der  Afgooden  uit  Me- 

taal gegoocen;  uit  Steen  en  Rout  ge- 
fneden;  of  uit  Plysterwerk  half  ver- 
heven  geformeert  :Zyzyn  doorgaans 
liegt  gemaakt,  egter  niet  Hechter 
als  de  Beelden  der  Afgoden  in  de 
Chineefche  T.empels. 

De  Bouw-konst  der  Mallabaaren  is 
niet  groot,  en  het  vermogen  der  Lands 
heeren  om  kostbaare  Gebouwen  te  la- 

ten vervaerdigen ,  is  nog  geringer. 

Alleen  de  Huizen  der  Grooten ,  en 
de  Tempels ,  zyn  van  Steen  gebouwd, 
gemeenlyk  van  de  bekende  Kapok- 
fteen,  met  Kalk  uit  Schulpen  gebrand; 
egter  vindt  men  eenige  oude  Pago- 

den ,  waar  van  de  Muuren  en  Portaa- 
len  uit  groote  flukken  Hard-fteen ,  die 
het  naaste  gebergte  uitlevert ,  zonder 
Kalk  of  Cement  te  zamengevoegt/ 
beftaan,  en  met  Koper  bedekt  zyn. 

De  buiten  Muuren  der  Pagoden, 
en  voornaamlyk de  voorgevels,  zyn 
bedekt  met  half  verheven  Beelden,  in 

dezelfde  fmaak  als  men  nog  in  vee- Ie 
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Ie  Gottifche  Kerken  en  Gebouwen  in 
Europa  vindt.  De  wooningen  der 
Vorsten  zyn  geenfints  prachtig  gel- 

den meer  als  twee  verdiepingen  hoog, 
de  Deuren  en  Vengfters  doorgaans 
klein ,  en  de  buiten-zyde  der  Muuren 
zelden  beplystert :  voor  het  overige 
woont  het  Volk  in  Huizen  van  Palm- 
blaaderenBambocien  of  Arreek-boo- 
men  gemaakt ;  alle  gelyks  grond  met 
cén  verdieping  ,  hoewel  de  wyze  der 
Malleyers  en  Javaanen,  die  hunne 
Wooningen  op  paaien  van  6.  of  7.  voe- 

ten hoog  zetten,  voor  de  gezondheid, 
der  Mallabaaren  in  dit  water -ryk 
Land,  het  welk  grootendeels  jaarlyks 
overitroomt  wordt  ,  zeer  dienftig 
zoude  zyn. 

De  gemeene  of  Mechanifche  Kons- 
ten, die  de  Mallabaaren  oeffenen, 

zyn  eigenlyk  maar  vier ,  die  ook  aan 
vier  byzondere  Kasten  bepaald  zyn : 
Kasten ,  zyn  Ge/lachten ;  naamlyk  de 

Kaste  dcrTimmei  lieden,  Atsjarie',  der 
Smits  PeringoUm^  der  Geelgieters 

Moefarie;  en  der  Goud-en-Zilver- 
Smeeden,  Tatans. 

Onder  de  Timmerlieden  of  Hout- 

wer- 
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werkers  vindt  men  veele ,  die  naar 
Eurppeefche  modellen  of  tekeningen, 
zeer  wegwerken ;  zy  hebben  weinige 
doch  goede  en  wel  getemperde  Staale 
Gereedfchappen ;  voornaamlyk  zeer 
breede  en  ook  zeer  kleine  bytels ,  en 
eenallereenvoudigfte  toeftel ,  om  het 
Hout  te  draay  en :  Zy  zyn  vaerdig  van 

begrip ,  en  zouden  zeer  goede  Werk- 
lieden worden  ,  als  zy  eenig  onderwys 

hadden. 

DeSmits  QPeringoïun ,)  fmelten  de 
Yzer-aarde  ;  die  het  Land  in  menigte 
uitlevert,  en  bewerken  hetYzer.  Zy 
maaken  de  Gereetfchappen  der  Tim- 

merlieden ,  en  alle  andere  Yzer  wer- 
ken, die  onder  de  Mallabaaren  in  ge- 
bruik zyn ;  onder  anderen  ook  Sloten, 

goede  Mesfen  en  Houwers, 

De  Goud-en-ZilverSmeeden( Ttf- 
tanS) )  maaken  kleine  Afgoden -beel- 

den, van  Zilver  of  Goud ;  Arm -rin- 
gen, Kettings  en  ander  gemeen  werk, 

voor  de  Tafels  der  Vorsten. 

De  Geelgieters  QMoefarf) ;  bewer- 
ken het  Koper  ,  en  maaken  meede 

kleine  kopere  Beelden ;  Arm-ringen 

Hals- 



*  4-  Aantcekeningen  over  de  Spraak  $ jj 

llals-kettings,  en  allerlei  Huis -en 
Keuken-  Gcreetfchap* 

Buiten  des  ,  'vindt  men  nog  goede 
Mctzclaars,  die  Steencn  kappen, 
goede  Mortel  maaken,  en  ook  Cement 
bereiden ,  van  de  jonge  bast  der  Ko- 

kos- nooten ;  het  Water  van  dezelve  ; 
en  de  zwarte  Palm  fuiker,  die  zeer 
goed  is.  Dit  Volk  werkt  zeer  wel ,  en 
zoude,  eenig  onderwys  genietende, 
zeer  bekwaam  kunnen  worden. 

De  Aarde-werkers  der  Mallabaaren, 
die  ook  een  by zonder  Gellacht,  ge- 
naamt  Cojeweer,  uitmaaken,  bewer- 

ken de  Klei :  Zy  maaken  Potten , 
Pannen  ,  Vloerfteenen  ,  enz.  en  zou- 

den zekerlyk  beter  werk  ma&ken, 
zoo  zy  wat  meer  aangemoedigt  wier- 
den. 

Eigenlyke  Fabrieken  en  Manufac- 

tuuren  hebben  de  Mallabaaren  niet  j' 
uitgezondert,  dat  'er  in  het  Land, 
Katoene,  en  meest  witte  Kleedjes 
gemaakt  worden ,  van  de  laagfte  Kalle 
der  Nayrs ,  genaamd  Targemarre ,  die 
hoewel  Hecht >  tot  gebruik  vanhes 

Volte 
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Volk  toereikende  zyn;  bedienende 
zich  de  Lands  -  Grooten  van  vreemde 
Manufaótuuren,  als  van  fyne  Lywaa- 
ten,  Fluweelen,  en  andere  Zyde- 
ftoffen,Europiefch-Laaken,  Hoeden, 
Goud-en-Zilver-Galon  &c.  die  voor- 

namelyk  door  de  Militairenen  Staats- 
mini&ters  der  Koningen  gebruikt  wór- 
den. 

De  Land -bouw  der  Mallabaaren 
zoude  oneindig  beter  kunnen  zyn. 

Het  Land  is,  over  het  geheel  geno- 
men, vruchtbaar;  en,  hoewel  het  in 

cenige  maanden  van  het  jaar  by  uitftek 

heet"  en  droog  is,  zoo  wordt  't  zelve  in 
de  Regen-tyd  fterk  bewatert ,  en  bui-' ten  deS  door  een  menigte  Rivieren,  en 
Binnenwateren  doordrongen ,  maar 
de  Landbouw  is  overgelaaten  aan  de 
laagfte  Geflachten ,  die  weinig  of  geen 
eigendom  hebben,  en  inde  uiterfle  ar- 
iiioede,llaverny,en  verachting  leeveii. 

Intusfchen  wordt  zoo  veel  Ryst, 
zoo  wel  in  hooge  als  laagen  Landenge- 
bouwd ,  dat  men  in  goede  Jaaren  nog 
al  een  tamelyke  quantitcit  zoude  kun- 

nen uitvoeren: 

De 
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De  Akkers  worden  met  weinig 
moeite  bereid ;  door  Buffels  en  Osfen, 
die  egter  de  fterldten  niet  zyn  ,  be- 
ploegd;en  het  Water  wordt  van  het 
.cene  veld  op  het  ander  ,  door  een  zeer 
eenvoudig  Water-Rad  afgeleid. 

De  Ploeg  der  Mallabaaren,  zoude 
eene  groote  verbetering  kunnen. ly- 
den ,  indien  dit  Volk  een  gedeelte  van 
hunne  oude  vooroordeelen  konde  op- 
offeren. 

Buiten  de  Ryst,  in  dit  waterryke 
Land,  by  uitftek  wel  geleegen  voor 
de  Kokos  en  andere  Palmboomen ,  die 
ook  in  menigte  gevonden  en  door  de 
woonders  zoo  veel  als  mogelyk  ge- 
nuttigt  worden. 

Met  de  zoogenaamde  Palm-wyn,  of 
■-SV/ry,  die  uit  deeze  Boomeu  getrok- 

ken wordt  5  met  de  daar  van  gedistil- 
leerde fterke  drank  ,  oïTager ,  (zynde 

de  gemeene  drank  der  laage  Kasten) 
de  Noot ,  die  een  menigte  Olie  uitle- 

vert, en  de  Kayer,  of  bereide  bast, 
van  de  Noot,  wordt  een  Herken  han- 

del gedreven. 

An~ 
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Andere  Boomvruchten ,  aan  heète 
Glimaaten  eigen,  zynhier  te  vinden^ 
zoo  verre  dezelve  door  de  Natuur 
voortgebragt  worden ;  echter  in  geen 
overvloed:  ook  maaken  'er  de  Mal- 
labaaren  niet  veel  werk  van,  ten 
minften  is  het  zeker,  dat  het  Land 
bekwaam  is  voor  alle  foorten  van 
Boomvruchten ,  die  in  andere  warme 
Landen  groeijen* 

Men  heeft  de  Ananas ,  de  Pifang1* 
Kafchu- Appel,  eenige  foorten  vaii 
Jambos ,  de  Zuurfak,  Water-Meloeiï* 
Arreek ,  én  meer  andere ,  maar  geene 
Mangiftangs  noch  Durions. 

Bergwerken  hebben  de  Mallabaarefi 
niet;  ook  zyn  de  meeste  Bergen  van 
het  Land,  van  de  voet  tot  de  toppen,* 
met  Boomen  en  Kreupel-Bosch  bezet. 
Dat  dezelve  egtér  niet  geheel  van 
Metaalen  ontbloot  zyn ,  blykt  uit  het 
Goud  -  Zand ,  dat  men  hier  en  ,daar 
fomwylen  in  de  Rivieren  vindt  5  ook 
opgezogt ,  en  vaiï  de  Mallabaarfche 
Goudfmeeden  gefmolten  ,  en  tot 
Armringen ,  Halskettingen  en  andere 
dingen  bewerkt  wordt. 

III,  Deel,  Y  De 
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De  Schei  -Vogten,  waar  van  de 
Mallabaaren  zig  in  de  Metallurgie 
bedienen,  zyn  nagenoeg  dezelfde 
«üe  men  in  Europa  gebruikt;  maar 
men  heeft  nog  niet  kunnen  nagaan , 
of  deeze  Konst  niet  van  de  Europee- 
zen  overgenomen  is. 

Wat  het  fmelten  van  Yzcr-Ertz, 

't  welk  hier  in  't  Land  veel  gevon- 
den wordt,  en  de  bewerking  van 

Yzer  en  Staal  aangaat ,  daar  van  heb- 
ben wy  reeds  boven,  het  weinige 

wat  'er  van  gezegt  kan  worden,  aan- 
gemerkt, Eri  het  Koper  5  't  welk  de Mallabaaren  mede  bewerken,  wordt 

zoo  veel  men  weet  in  dit  Land  niet 

gevonden. 

B  Y- 
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K     I    T     I     I> 2 
EEN  KLEIN   EN    SIMEETRISCH    WA'tf* 

SCHAAPEN    MENSCH, 

T 
In  't  voorleeden  Jaar  zag  men  hier 
te  Batavia  .eeneii  Baliër,  Kitip  ge- 

naamd ;  die  om  zyne  kleinheid  en  Si,- 
meetrifche  wangeftalte  ,  ónder  de 
zeldzaame  verfchynfelen  in  de  dier- 
gelyke  huishouding  der  Natuur  ̂   dient 
aangemerkt  te  worden. 

Zyne  geheele  lengte  bedraagt  maar 
2.  voeten  ii.  duijn  Engelfche  jnaat., 
óf  omtrent  33!  duimen  Rhynlands ; 

£n  zyne*  "w^pfchapenheid,  is  zoo  vpK 
Y  %  ko^ 
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komen  gelyk  aan  beide  zyden,  of  Si- 
meetrisch,  dat  hy,  volgens  den  Heer 
van  Buffon,  op  het  duidelykfte  y 
van  de  naar  beiden  zyden  gelyk  wer- 

kende kragt  der  eenvoudige  deelen 
getuigt \  uit  dewelke  de  gedubbelde 

deelen  5  by  de  ontvouwing  van  't 
dierlyk  Lighaam  uitfpruiten. 

Het  Hooft,  fchoon  veel  te  groot 
voor  de  maat  van  deezen  Dwerg  ,  en 
evenredig  tot  eene  lighaams  lengte 
van  6  voeten,  heeft  voor  het  overige 
niets  byzonders ;  Zyn  Aangezicht  is 
voor  zynen  landaart  welgemaakt,  too- 
nende  een  ernïlig ,  en  tefFens  niet  on- 

bevallig weezen.  ZynHair  is  lang  en 

zwart,  en  een" weinig  met  grys  ge- mengt;  ook  is  hy  reeds  40.  Jaaren 
oud.  Hy  heeft ,  zoo  als  de  meeste 
van  zyne  Landslieden,  geen  Baard, 
en  eene  bruinachtig  geverfde  Huid. 
De  Schouders  zyn  breed  en  de  Borst 
fterk.  Het  Lyf  is  volgens  de  gemeene 
vorm  gefchaapen,  behalven  dat  het 
zich  naar  beneden  toe  fterk  verkleind. 

De  Armen  zyn  naar  evenredigheid  van 

't  Lighaam  te  lang ,  en  daarby  iets 
buitenwaarts  gewonden  of  gedraait. 

De 
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De  Elleboogen  zyn  maar  half  zoo  lang 
als  de  Opper-  Armen,  en  de  Handen 
kort,  breed  en  van  voorenrondachtig. 
De  Vingeren  beftaan  uit  rondachtige 
klompjes ,  die  als  los ,  of  zonder  vaste 
verbinding  met  de  Beenderen  der  naa- 
Hand ,  voor  op  de  Handen  liaan ,  en 
daar  geen  beweeging  in  is.  Ze  zyn  van 
Nagels  voorzien ,  en  maaken  gelyk- 
zaam  de  derde  en  eenigfte  rye  der  Vin- 

gerleden uit;  de  eerfte  en  tweede  rye 
ontbreekende.  Aan  ieder  Hand  ftaan 

6.  van  deeze  klompachtige  Vingeren, 
2  digt  by  malkanderen,  op  de  plaats 
vanden  kleinen  Vinger  en  4.  enkeld, 
op  deplaatfen  van  den  Duim,  vanden 
Toon-Middel-  en-  Goud -Vinger.  De 
Beenderen  der  Voor -Hand,  zyn  een 
weinig  naar  buiten  gebogen  ,  waar 
door  zich  de  palm  der  Hand  rondach- 
tig,  en  derzelverrug  iets  hol  vertoond. 
Deeze  geringe  holte  komt  Kitip  by 
zyne  kleine,  en  onbeweegbaare Vin- 

geren zeer  van  pas ,  voornaamlyk  by 
het  eeten ,  daar  hy  de  rug  der  Hand  als 
een  fchop  gebruikt ,  om  de  Ryst  en 
ander  voedzel  aan  de  Mond  te  bren- 

gen. Zyne  Beenen  zyn  buiten  gemeen 
kort.     De  Voeten  fchynen  aan  de 

Y  3  Dy- 
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Dye-Bcenen  vastgegroeid,  want, 
fchoon  uit  de  beweeging  der  Voe- 

ten de  aanweezendheid  der  Scheen- 
en  Kuit  -  Beenen  veronderfteld  moet 
worden,  echter  zyn  dezelve  niet 
te  bemerken.  De  Knie  ontbreekt 
mede.  De  Voeten  zyn  kort  en  breed; 
ieder  Voet  heeft  6.  teenen  van  ge- 
lyke  gedaante  als  de  Vingers  der 
Handen  en  op  gelyke  wyze  geplaatst, 
verfchillende  dezelve  alleenlykmaar 
daar  in,  dat  ze  door  een  kleiner  ge- 

deelte hunner  rondachtige  opper- 
vlakte met  den  Voet  verbonden  zyn 

en  dat  de  twee ,  die  op  de  plaats  van 
de  kleine  Toon  ftaan ,  iets  aan  mal- 
kanderen  vastgegroeid  zyn. 

Deeze  Dwerg  wierdt  in 't  jaar  1740. 
te  Squöatio^  't  Eiland  Baly,  van  wei- 
gemaakte  Ouderen  gebooren,  die  veel 
Kinderen  teelden ,  daar  hy  het  eenigst 
mismaakte  van  is.  Hy  heeft  nooit 
gemeenfehap  gehadt  met  Vrouwen, 
noch  genegenheid  voor  dezelve :  ech- 

ter fchynt  hy  niets  minder,  dan  door 
de  Natuur  tot  deeze  koude  onyer- 
fchilligheid  gedwongen  te  zyn.  Ze  zal 
eerder  voor  een  aanwendzel  moeten 

ge-
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gehouden  worden,  en  voor  de  uitwerking 
van  een  bygeloof,  het  welk,  op  het  ver- 
heugelyke  en  alle  redclyke  Schepzelen  aan- 
gebooren  voorgevoelen  van  een  toekomen- 

de beteren  Staat,  fchynt  te  fteunen. ;  Hy 
gelooft  namentlyk,  dat  hem  deeze  onthou- 

ding in  het  toekomende  Leeven  de  volmaak- 
te Menichen  gedaante  zal  verwerven,  in 

plaats  dat  hem  de  genieting  der  Geflachts- 

"vreugde  ,  ook  nog  aan  de  overzyde  van 
hen  Graf,  een  wanfchapen  Dwerg  zoude 
dpen  blyven.  Maar  fchoon  hy  weet ,  hoe- 

zeer hem  de  Natuur,  by  zyne  form.eeririg 
verongelykte ,  egter  verbeeldt  hy  zich,  dat- 
ze  kort  na  zyn  geboorte ,  haar  krachten  te 
boven  ging  ̂   om  hem  door  een  Wonder  te 
behouden :  Want  hy  verhaalt,  flat  zyne  Moe- 

der ,  befchaamt  van  zoo  een  mismaakt  kind 

ter  Waereld  gebragt' te  hebben,  zich  fchie- 
lyk  weder  van  hem  wilde  ontdoen ,  maar 
datze  hem  onkwetsbaar  bevond,  het  geen 
deeze  ontaarde-  Moeder,  met  verbaastheid 
tot  haar  pligt  te  rug  deed  keeren. 

Y  4  MAAT. 
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MAAT. 

De  geheele  Lengte. 
Van  de  Voetplant  tot  hetbe* 

gin  van  de  Heup.      .     .     . 
Lengte  van  de  Voet.       . 
Hoogte  van  de  Voet.       .■     . 
Breedte  van  de  VGet  van  voo- 

i  wil.  .  •  •  •  • 

Lengte  van  den  Arm. 

Lengte  van  d'  Elleboog  tot  het , lidt  der  Hand. 
Van  het  lidt  der  Hand  ?  tot  de 

punt  van  de  Middelvinger. 
Lengte  en  breedte  der  Vinger. 
Lengte   en  breedte   van  den 

Duim.       .       .... 
Van  de  punt  desDuims  tot  de 

puntvande  zesde  Vinger. 
Breedte  over  de  Schouder.     . 

Hoogte  van  't  Hoofd.       .     . Omtrek  van  den  Boven- arm. 

Omtrek  van  't  lidt  der  Hand. 
Omtrek  van  de  Hals. 

Omtrek  van  't  Lighaam  over 
de  Borsttepels. 

Omtrek  van  't  Lighaam  over den  Navel.  .... 

Omtrek  van  'tDybeen  boven. 
Omtrek  van  't  Been  over  't  lidt 

van  den  Voet. 

Voeten,    i 

;     i 

Duimen. 

2 
II 

— 

91 

— , 

3 

l  "*""""
 

5,1 

— ? 

SI 

— IOÏ 

5 

I 

2 

2 

I 

Ai 

3 
4 

3J 

3 
9 
9 
5 

7 

9 

D  E 



D    E 

K  A  H  A   UOO 
EEN  LANG-STAARÏIGE 

A  A  P 

f  Jeezelang-ftaertige  Aap",  tot  nog toe  niet  zeer  bekend  geworden ,  trekt 
door  veelerlei  byzonderheden  ,  en 
yoornaamlyk  door  de  zeldzaamheid 

van 

(ö)  In  het  Tweede  Deel  onzer  Verhandelingen, 
pag.  144  is  reeds  kortlings  van  deezen  Aap  melding 
gedaan  onder  de  naam  van  Kabau,  die  men  tans  in 
Kabau  verandert,  om  dat  dit  woord  beter  het  ge- 

luid uitdrukt  met  het  welk  hy  zich  op  een  zeer  ver- 
re afftant  laathooren.  De  volgende Befchry ving  wierdt 

het  Bataviaasch  Genootfcbap ,  in  't  voorleden  jaar 
van  Pontiana  aangebracht,  met  twee  Voorbeelden 
van  dit  Aapen  zoortj  het  één  in  Arak  bewaardt, 
en  het  ander  gedroogd  opgezet  waarvan  het  eerfte 
voor  het  Kabinet  van  ;onzen  Doorluchtigen 

ERFSTADHOUDER  ,  naar  het  Vaderland  overge- 
zonden is ,  en  het  tweede  hier  in  het  Huis  van  het 

Bataviaasch  Genootfchap  bewaard  wordt.  Het  eerfte 

of  het  in  Arjfk  aangebragte  Voorbeeld,  heeft  deBe- 

fchryver  by  zyn  opftel  In  't  oog  gehadt,  maar  het 
geen  ik  in  de  aanmerkingen  bygevoegt  hebbe,  is 
van  het  opgezette  genomen ,  zynde  weegens  defpoe- 
idige  verzending  geen  tyd  geweest ,  om  het  andere 
te  bezien.  F.  v.  W. 

Y5 
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van  zyne  tronie  >  deoplettenheidvan 
den  AVaarncemer  na  zich.  Zyn  vcor- 
komen  heeft  iet&?  dat  verwondeiiug 
verwekt,  gelykende  hy  door  eene  bui- 

ten gemeen  lange  Neus,  en  door  de 
verfchillende  couleuren ,  zoo  vait  zy- 

ne tronie  als  van  het  Vagt,  veel  naar 
een  gemaskerd  Mensch.    (Z>) 

De 

(b)  Het  Hoofd  maakt  in  waarheid  eene  zeer  by- 
aondere  vertooning..  Deszelfs  bovengedeelte  is  heel 
plat,  ais  afgefneeden,  en  met  donkerbruin,  karte 
en  zeer  digt  op  elkander  liggende  Haïren  gedekt: 
-welker  (trekking  van  een  gemeen  middelpunt ,  om- 

trent een  duim  achter  de  tronie  naar  alle  kanten 

uitgaat.  De  vooriïe  deezer  Hairén  mrrafcrn  een  kmt 
toupet  over  de  tronie,  en  het  aehterfte  deel  van  de 
platte  kruin  cndfgt  in  een  duim  breede  ftrecpT.  die, 

over  den  nek  hecnen  loopende ,  zich  met  depris 
van  den  rug  vereent.  Ter  zyde  van  de  Oogcn ,  en 
digt  by  dezelve,  beginnen  aan  weerskanten  an 
fhekkingen  van  ïlcht  -  bruine ,  .mir.der  digt  op  el- 

kander liggende  hairen  ,  die  allengskens  grooter 
worden,  hoe  verder  hun  afftajid  van  deeze  plaatzen 
is.  Het  grootfte  gedeelte  der  Wangen,  de  Kin, 
de  zyden  van  het  Hoofd,,  liet  meeste  van  det 
achtergedeelte,  de  Keel  ,  dé  Borst  en  de  Schouders, 
zyn  door  deeze  Hairen  als  mee  een  kraag  bekleed, 
en  onder  de  Kin  vormt  derzelver  tegens  malkan- 

der aanioopende  ftrekking  een  kleine,  fpitfc ,  dig- 
ta  en  opwaardsfhanden  Baard.  T^r  wederzyde 
van  de  bruine  platte  die  het  Hoofd  dekt,  loopen 
deeze  hairen  meest  regtlyns  naar  achteren ,  tot  aan 

de  fmalle  ftreep  ,  die  zich  van  't  Bovenhoofd  over 
.de  nek  heenen  ftrekt;  de  Ooren  Y\o^en  'er  geheel 
onder  verborgen,  fchoon  zy  zeer  digt  by  het  plat- 

te bovengedeelte  van' t  Hoofd '/taan.    De  boorden van 
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De  door  my  gefchoten ,  varr  wc    * 
de  volgende  aanmerkingen  me 
naauwkeurigheid  genomen  z] 
zeer  fraay. 

Van  voor  en  te  zien. 

Is  de  kruin  van  de  Kop  ,  I  od 
en  volkomen  plat.  Het  Qezigt  k 
en  koperachtig  rood  van  couleur. 
Winkbrauwen  (f)  zyn  donkeil 
de  Oogappel  is  licht  kastanj  ebruin  , 
de  boog  of  iris  zwart.  De  randen  der 
Oogleden  zyn  mee  zwarte  Hairen  be- 

zet 5  ook  {laaneenige  enkelde  Hairen 
om  de  Lippen ,  en  op  andere  plaatfen 
van  het  Gezicht. 

De 

van  de  door  deeze  hairen  gevormde  kraag,  fteeken 

merkelyk  uit  boven  het  ander  geJeclte  van  't,  vage 
voornaamlyk  achter  op  het  Hoofd  en  in  den  nek, 

daarze'mede  iets  rondachtig  g;kru!d,  of  als  omge- flagen  zyn.  Uit  deeze  zeidzaame  krang  vertoond 

21'ch  de  nog  zeldzaamer  tronie ,  ols  een  masker  of 
I*]om,  met  heel  bovenftaande-  Oogen,  cene  iets 
uitfteekende  Snuit,  en  met  cene  lange  Neus,  die 
Wegens  haar  lengte,  en  om  dat  haar  voordergedeelte 
maar  uit  ec-He  dunne  flappe  huid  beftaat,  verre  over 
de  Snuit  heenen  hangt,  zynde  het  fchot  der  Neus, 
van  vooren  mede  maar  een  zeer  dunne  huid. 

(c)  Onder  de  Winkbrauwen,  zal  de  Opfteller  na 
vermoeden  het  korte  toupet  verftaan,  dat  de  na 
vooren  gekeerde  hairen  der  platte  kruin,  digt  over 
'de  Oogen  komen  te  piaaken,  en  waai  van  in  de 
ade  Aanmerking  reeds,  iftejdipg  gedaan  is. 
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De  Neus  van  boven  gezien,  gelykt 
ten  vollen  naar  een  Menfchen-tong  , 

met  een  ftreep  in  't  midden.  De  Neus- 
gaten zyn  langwerpig  rond.  Hy  kan 

de  Neus  uitzetten  of  opblaazen,  en 
dan  zyn  de  Neusgaten  ruim  een  duim 
open.  De  Kin  is  rondachtig  en  heeft 
een  kleine  witte  korte  Baard.  In  de 
Mondftaan  32.  geelachtige  Tanden, 
daarvan  de  uitfteekende  Honds -tan- 

den lang  ,  rond  en  fpits  zyn.  De  Hai- 
renomde  Oogenen  aan  den  Hals  zyn 
bruinachtig;  de  Ooren  gelyk  die  van 
een  Mensch  \  maar  zwart  en  geheel 
door  de  H&iren  bedekt.  De  Borst- 
tepeltjeszyn  zwart.  De  Voor- Armen 
en  de  Borst  zyn  lichtbruin,  zoo  als  ook 
de  Buik  tot  san  den  Navel;  maar  de 
Onder-buik  ,  de  Armen  en  de  Beenen 
zyn  aschcouleur.  Het  binnenfte  der 
Handen  en  Póoten  is  zwart  en  naakt. 

De  ronde  enfcherp  uitfteekende  Na- 

gelen zyn  mede  pik  zwart.  (  d~)  Het Teeldeel  is  lichtrood,  en  het  balzakje 
zwart. 

Van 
• 

(d)  De  Nagelen  ?yn  hoortr.gtige  platten  gelyk 
die  dér-Mënfchénj  maar  aan  de  beide  zyden  iets 
fte.k  omgefcoogen  of  omgekruld.  De  Vingeren  zya 
mede  g-hed  zwart  en  naikt. 
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Van  achteren  te  zien 

Vertoont  zich  de  Kop  bruinachtig  rood> 
en  deeze  couleur  ftrekt  tot  in  het  midden 
der  Schouderen;  achter  de  Ooren  en  ach- 

ter de  Armen,  ontwaard  men  een  eenig- 
zints  witte  couleur.  De  rug  is  tot  aan  de 
Lendenen  rosachtig  bruin.  Het  achterfte 
gedeelte  der  lendenen  is  wit,  vertoonende 

zich  als  of  'er  een  aan  de  eene  zyde  rond- 
achtig ,  en  aan  de  andere ,  hoekig  gefne^ 
den  ftuk  papier  op  geplakt  was  waar  van  de 
hoek  zich,  in  den  Staert  verliest,  zynde  de 
Staert  mede  geheel  wit.  f  #)  Deeze  witte 
plek  wordt  by  de  jonge  Aapen  niet  gevon- 

den, maar  alleenig  aan  de  ouden,  en  hoe 
ouder  ze  zyn  ,  hoe  verder  zich  dezelve 
verfpreid.  De  Billen  zyn  bruin,  en  de 
kaale  (eeltachtige)  plaats  daar  hy  op  zit* 
is  zwart.     - 

Van  eenigt  inwendige  Deelen. 

De    Harszenen  gelyken    ten  vollen   na 
die 

(e)  By  het  gedroogde  Voorbeeld  ,  is  maar  omtrent  ds 
helft  van  den  Staert  .wit,  zvnde  deszelfs  Voordergederlte 
geelachtig  gv ys;  de  witte  plek  boven  den  Staert  heeft  heel  korte 
Haircu. 
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die  van  een  Mcnsch.  <  De  ,Long  is  fneeuw 
wit.  Het  Hart  met  veel  vet  bedekt,  en  dit 
\s  ook  de  eenigfte  plaats  daar  vet  gevonden 
werd.  De  Maag  is  buitemaaten  groot ,  en 
van  een  o nvormige  gedaante ;  op  de  Borst 
Kgt  tusfchen  het  vel  een  zak ,  die  zich  van 
deOndcrkaak  tot  de  Sleutelbeenderen ftrekt. 

M 

De  lengte  van  deeze  Aap  als 

hy  regt  over  eind  op  zyn' 
Achterpooten  ftaat,bedraagt 
na  Rhynlandfche  Maat.  .  . 

De  hoogte  van  de  'Kruin  van het  Hoofd  tot  den  Staert.    . 
Omtrek  van  het  beneedenfte 

gedeelte  van  de  Buik.    .    . 
Omtrek  van  de  Buik  by  de  kor- 

te Ribben   

Omtrek  van  't  Lighaam  over 
de  Borst  gemeeten. 

Omtrek  van  de  Hals. 
Dikte  der  Beenen.      .     . 
Dikte  der  Dyenby  de  Billen. 
Dikte  vanden  Arm  byden  El- 

leboog.     . 
Dikte  van    den  Arm  by  de 

Schouders. 

Voeten, 
Duimen. 

i  ir 
6i 

ii 

4* 
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2Ï 

Lengte' 
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Voeten, 
Duimen. 

Lengte  derVoeteh  van  de  Hiel 
tot  het  eind  der  Teenen.   . 

Lengte  derBeenen  van  hetOn- 
derlyf  tot  aan  de  Hielen.     . 

Lengte    der  Armen  van  de 
Schouders  tot  het  eind  der 
Vingeren. 

Lengte  van- den  Staert.     ..   . 
Dikte  van-den  Staert  by  de 

Wortel.        .... 
Dikte  van  den  Staert  by  het 
.  eind.     • .       ,       .        .       . 

Breedte  van    de   eeltachtige 
plek  op  ieder  Bil.     . 

Lengte  vaa-denKop ,  van  de 
Wortel  der  Neus  ?  tot  aan 

't  Ondergedeelte  van  't  ach- 
ter -hooiüs-  been. 

Verheid  van  't  eene  Oorgat  tot 
het  ander ,  dwars  over  de 
Kopgemeeten. 

Verheid  van  de  Wortel  der 
Neus  tot  aan  het  Oorgat.  , 

Verheid  van  den  Wprtel  der 
Neus  tot  het  leidden  van 
het  Oog^      ..        .       . 

Lengte  dexNeijs  van  d^n Wpr- 
tel tot  het  eind. 

i 
2 

6g 
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/ Lengte  van  het  hangende  ge- 
deelte der  Neus. 

Dikte  van  't  hangende  gedeel- te der  Neus. 

Breedte  der  Neus  -  gaten. 
Lengte  der  Neusgaten.     .     . 
Breedte  der  holte  daar  de  Oo- 

gen  in  ftaan.  <     . 
Opening  der  Oogleden.     .    . 

Afftandvan't  midden  der  Oo- 
gen ,  van  de  flaapen  daar  de 
Hairen  beginnen.     .     .     . 

Breedte  van  den  Mond  van  de 
eene  hoek  tot  de  andere. 

Lengte  der  Boven -lip.     .     . 
Afftand  des  rands  der  Onder- 

lip, van  het  gedeelte  der 
Kin  5  daar  de  Baard  begint. 

Verheid  van  de  rugge  derNeus 
tot  het  gedeelte  der  Wan- 

gen daar  de  Hairen  begin* 
nen.       .       .       .      .      .     . 

Breedte  van  de  rug  over  de 
Schouders  genieeten.     .    . 

Lengte  van  het  Teeldeel.      < 
Dikte  van  het  Teeldeel. 

Dikte  der  Ballen,      /-  '*«     . 

Voeten;     Duimen,- 

i! 

31 

If 

II 

3* 

-    J 

Dee- 
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Deeze  Aapen  woonen  in  grooté 
troepen  by  malkanderen.  Hun  ge- 
fchreeuw  dat  zeer  zwaar  is ,  laat  heel 
duidelyk  het  Woord  Kahau  hooren , 
en  mogelyk  komt  het  door  de  verande- 

ring van  deH.  in  een  B.  dat  zommige 
Europeelen  dezelve  Kabaus  noemend 

De  Inlanders  te  Pontiana ,  geeven 
hun  wegens  de  hoedanigheid  hunner 
Neus  3  den  naam  vi>n  Bantangan.  ( ƒ) 

Ze  verzaamelen  zich's  morgens  vroege 
en 's  avonds  by  Zons  ondergang,  aan 
de  kanten  der  Rivieren ,  op  de  takken 
van  grooté  Böomen,  en  dan  is  het  zeer 
vermaaklyk  hun  met  de  grootfte  ge- 

zwindheid van  den  eenènBoqm  op  den! 
anderen  te  zien  fpringen,zelfs  op  eene 
hoogte  en  Verheid  van  1 5.  tot  20.  voe- 

ten. Datze  hunne  Neus  vasthouden 

wanïieerze  den  fpfong  doen,  heb  ik 
niet  bemerkt  ;  maar  wel  datze  dan 
alle  vier  de  Pooten  wyt  uitftrekken. 

Haar 

(ƒ)  Om  deeze  langftaertige  Aap  in  her  S\stema 
van  Linnzeus  in  te  voeden  zoude  men  hem  we- 

gens deszelfs  gemaskerd  voorkomen  de  Latynfehè 
naam  van  Cercópbitecus  htvatus  k'innen  geeven,  m 

Jc  Nederduitsch  könde  hy  de  JMaskerdraager  ge«r noemt  woiden.  , 

UI,  Deel.         Z 
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Hun  Voedzcl ,  dat  in  Wortels  en 
Bladeren  beftaat,  is  nog  onbekend, 
en  daarom  is  ook  alle  moeite  omze  in 

't  leeven  te  bewaaren,  te  vergeefsch. Men  zietze  van  zeer  verfchillende 

grootte  voortteelen,  zelfs  zulke,  die 
nog  geen  voet  hoog  zyn,  hebben 
reeds  jongen. 

HET 



HET 

DWERG  -  BOKJE 

J 

VAN        T 

EILAND 

A         V 

Xnhet  Eerfle  Deel  van  SébaasThefaü- 
rus ,  op  de  43fte Plaat,  vindt  men  af- 

beeldingen van  drie  kleine  Hartjes  $ 
waar  van  het  met  No.  i.  betekende^ 

zeer  wel  gelykt,naar  deLeevensgroot- 
te  gedaante  van  een  klein  Beestje  ,  dat 
vry  gemeen  is  in  onze  Bovenlanden  5 
en  door  den  Inlander  Kant j il  genoemd 
wordt.  Na  allen  aanfchyn  behoord  dit 
diertj e  zoo  wel, als  het  bySeba  verbeel- 

de tot  den  zelfden  aart, -die  Brisson 
by  zyne  Traguli  befchryft,  en  die 
LiNNiïus  onder  den  naam  van  Pig- 
meen by  de  Muscus-Dierenipfoütst.  In 
't  Nederduitsch  draagenze  de  naam 
van  Guineefche  Hartjes,  en  Guinee- 
fche  Bokjes;  haare  nette  Voetjes, 
die  in  Goud  of  Zilver  gezet,  dikwyls 
een  Huisraad  der  Tabakrookers  uit- 

maaken,  zyn  alom  bekend.- 
Z  £  M 
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Maar  omtrent  de  waare  gedaante 
deezer  Diertjes,  ontmoet  men  egter 
nog  veel  duisternisfe  en  tegenfpree- 
king,  want  eenige  geeven  dezelve  op 

als  volmaakte  Harten  in  't  klein ,  an- 
dere als  Rheeën,  en  nog  andere  als 

Geiten.  Sommige  Natuur  befchry vers 
geeven  hun  digte  en  getakte  Hoornen, 
zoo  als  die  der  Harten  en  Rheeën ,  an- 

dere doenze  holle  en  puntige  Hoorns 
hebben,  gelyk  de  Geiten,  en  nog 
andere ,  laatenze  geheel  ongehoornd 
zyn.  LiNNiEus  zelfs  is  van  het  laatfte 
gevoelen.  De  Heer  vanBuffon 
fchynt  het  beste  middel  gevonden  te 
hebben,  om  de  verfchillende berich- 

ten ,  omtrent  deeze  Dieren  te  veref- 
fenen ,  mettweederly  foorten  van  de- 
zelve te  veronderftellen ,  de  eene  met 

Geite- hoorns,)  en  de  andere  zonder 
Hoorns.  Voegt  men  hier  nog  by, 
het Guineefche  Bokje ,  daar  Kolbe 

melding  van  ma.akt ,  (*)  hetwelk,  zoo 
als  hy  op  geeft ,  getakte  Harthoorns 

draagt ,  zoo  zoude  'er  reeds  drie  zoor- 
ten bekend  zyn ; .  de  eene  met  getakte 

Hoornen,  de  andere  met  holle  punti- 

ge 

<*)  Befchry  ving  van  de  Caap  I.D.  p.  198. 
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ge,  en  de  derde  zonder  Hoorns.  Het 
Kantjil  dat  nooit  met  Hoorns  gezien 
wordt,  behoord  in  dit  opzicht  zonder 
tegenfpraak  tot  de  laatfte  foort :  maar 
vergelykt  men  het  met  het  ongehoorn- 

de Guineefche  Bokje  of  Chevrotain 
van  den  Heer  van  Buffon  ,  zoo  zal 

men'er  wegens  het  aanmerkelyk  ver- 
fchil,  misfchien  nog  een  nieuw  foort 
by  moeten  voegen ,  en  dan  vier  foor- 

ten hebben;  twee  gehoornde,  en  twee 
ongehoornde.  Want  het  jonge  Che- 

vrotain ,  dat  by  den  Heer  van  Buffon 
afgebeeld  is?gelykt  weinig  of  niet  naar 
het  Kantjil ,  en  het  Hoofd  van  een  vol- 
wasfen  deezen  Diertjes,  in  deszelfs 
Natuurlyke  Historie  afgefchetst  , 
fchoon  meerder  overeenkomende  met 
dat  van  het  Kantjil,  toont  egtermede 
veel  weezentlyk  verfchil:  waar  om- 

trent ik  hier  maar  zal  aanhaalen,  dat 
het  bo vengedeelte  van  de  Bek  van  het 
Kantjil,  verre  over  het  beneden -ge- 

deelte uitfteekt,  en  dat  men  daaren- 
tegen deszelfs  Honds -tanden  nooit 

buiten  de  Mond  ziet  uitftaan. 

Een  nog  veel  aanmerkelyker  ver- 
fchil, leevert  de  Befchryving,  die  men 

Z  3  by 
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by  den  Heer  van  Buffon  vindt. 
1  iet  Chevrotain  heeft  volgens  dezelve 
maar  16.  tanden  \  waar  van  8.  Sny  tan- 

den voor  in  de  Onderkaak  itaan;  2. 
Hondstanden,  ter  zyde  in  de  boven- 

kaak ,  en  1 6  Kiezen  achter  -  ter  weer- 
zy  den ,  4.  boven  en  4.  benceden.  Ver- 

ders zyn  deszelfs  eerfte  bovenkies ,  en 
de  t\\ree  voorite  bcneeden  kiczen,maar 
fnydende  ,  en  de  voorlaatite  kies  ,  die 
van  voren  naar  agteren  langer  is  als 
de  anderen  ,  heeft  eene  Kroon  met  6. 
punten  in  3.  ryén.  Het  Kantjil  daar  en 
tegen,  heeft  34.  Tanden;  8.  Snytan- 
den  voor  in  de  beneeden  Kaak ,  2.  bo- 

ven Honds-tanden,  en  6.  Kiezen,  ter 
wedcrzydenvaii  ieder  Kaak.  Boven  en 
beneeden  zyn  ds  3.  voorfte  Kiezen 
fnydende ,  en  de  laatfte  beneeden  Kies 
is  van  vooren  naar  achteren  langer  als 
de  andere,  het  geen  uit  de  hier  volgen- 

de befchryving  nader  blyken  zal. 

De  Lignaams  gedaante  van  het  Kant- 
jil gelykt  veel  naar  die  van  de  Rheeën 

en  geeft  de  behendigheid  en  fchigtig- 
heid  te  kennen,  die  de  Natuur,  aan 
dit  kleine  ongewapende  Diertje ,  tot 

het  eenigfte  verweerings-  middel  te- 

gens 
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geiïs  zyne  Vyanden  fchynt  toegedeeld 
te  hebben. 

Het  is  van  achteren  hoogerals  van 
vooren ;  de  Beenen  zyn  lang  en  dim; 
de  Hals  is  kort;  de  Kop  klein  en  fpits 
toeloopende ;  en  het  Lighaam  fmal. 
De  Oogen  zyn  groot  en  leevendig ,  en 
zsnder  de  holligheden  of  traangcuten, 
die  men  benceden  de  Oogen  der  Har- 

ten vindt.  De  Ooren  {taan  ftyf ;  ze 

zyn  fterk  geopend ,  en  naakt.  Het  bo- 
ven gedeelte  van  de  Bek,  ftrekt  voor 

het  beneeden  gedeelte  uit.  In  de  be- 
needen Kaak  liaan  veer  8.  Snytan- 

den.  De  middelïle  deezerVoortanden 
zyn  iets  van  malkanderen  af  gefcheiden 
en  als  fchoppen  gevormd ;  de  vier  daar 
op  volgende  zyn  fmal  en  puntig  en 
de  twee  buitenile  weder  breed,  egter 
minder  dan  die  in  't  midden.  DeBo- 
ven-kaak  heeft  geen  Voortanden,  maar 
2.  enkelflaande  fpitie  Hondstanden, 
en  op  ieder  zyd.e  6.  Kiezen.  De  Be- 

needen-kaak heeft  mede  6.  Kiezen  op 
ieder  zyde.  Boven  en  benceden  zyn 

de  3.- voorde  Kiefen  fnydende ,  de  an- 
dere hebben  Kroonen  met 4. punten, 

ia  twee  ryen  geplaatst,  behalven  de 
Z  4  twee 
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twee  achterfte  van  J  >eneeden-kaak , 
die  van  vooren  naar  achteren  langer 
zynals  de  overige  ,  en  kroonen  heb- 

ben met  5.  punten  in  3.  reyen.  De 
Tanden  ,  en  voornaamlyk  de  Kiezen , 
zyn  meest  geheel  overtrokken  met  ee- 
ne  zwarte  glinfterende  ftoffe. 

Eene  kraakbeenige  fcherpte ,  ftrekt 
zich  van  de  Kiezen  des  beneeden- 
kaaks  tot  aan  de  Voortanden.  Het 
verhemelte  is  als  gekorven;  de  Tong 
is  dik  en  glad.  Aan  de  Bek  ftaan  enkel- 
de  korte  Steekelhairen,  en  beneeden 

dezelve  in  't  midden  van  de  Kaak  vindt 
men  een  naakte  plek  ,  die  breeder 
by  het  Mannetje  als  by  het  Wyfje 
is.  De  Achterpooten  zyn  veel  langer 
als  de  voorfte,  en  het  Hielbeen  fteekt 
zeer  uit,  waar  door  het  Diertje  een 
buitengemeen  vermogen  bekomt  om 
te  fpringen. 

De  Voeten  zyn  gefpleeten  ;  ieder 
is  met  twee  zwarte  puntige  hoeven  ge- 
fchoeid ,  en  heeft  van  achteren  nog 
twee  Bastaard  klauwen  of  korte  Na- 

gels. De  korte  Staert  vertoond  zich 

door  den  groey  derHairen  breedach- 
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tig.  Het  Wyfje  heeft  achter  aan  de  Buik 

4.  Teepels.  By  het  openen  van  een,  dat- 
bezet  was  ,  vondt  men  maar  een  eenige 
Vrucht,  die  reeds  verder  dan  ter  helfte  ge- 

dragen fcheen. 

De  Goleur  deezer  Diertjes ,  is  op  de  rug 
meest  een  grysagtig  bruin.  De  Buik,  het 
binnenfte  der  Dijebeeaen,  en  de  Keel  zyn 
wit.  De  Hals  is  grys,  en  beneeden  met  3. 
witte  ftreepen  geteekend.  Boven  de  Oogen, 
en  beneeden  dezelve ,  ftaan  geelachtige  plek- 

ken en  over  het  midden  van  het  Hoofd  ver- 
fpreid  zich  eene  zwart -bruine  Coleur.  Het 
bovengedeelte  der  Beenen,  is  geelachtig; 
het  beneedengedeelte  vaal.  De  Ooren  zyn 
van  binnen  licht  grys  ,  en  buiten  zwartach- 
tig.  De  Staert  is  bruinachtig  geel,  van  bo- 

ven, en  van  onderen,  en  by  de  punt  wit. 
De  oogen  zyn  zwart.  Achter  aan  de  Dije- 
beenen  en  by  den  Staert,  ftaan  geelachtige 
Hairen ,  die  langer  zyn  als  die  van  de  andere 

gedeeltens  van  't  Lighaam;  wordende  het- 
zelve meest  doorgaans  van  korte  glinfteren- 

re  en  digt  aanliggende  Hairen  gedekt.  By 
het  beneedengedeelte  der  Beenen  zyn  de 
Hairen  zoo  kort,  dat  dezelve  meest  naakt 
fchynen. 

Z  5  Het 
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Het  Kantjil  eet  gras  en  bladeren;'  maar' 
gevangen  zynde  treurd  het  zoo  iterk  om 

zyne  vryheid,  dat  't  maar  korten  tyd  in  't 
leeven  blyft,  en  misfchien  meerder  hier  aan, 
als  aan  de  ongemakken  der  Zeetogt  zal  moe- 

ten worden  toegefchreeven  ,  dat  men  'er 
nog  nooit  een  leevendig  naar  Europa  heeft 
kunnen  overbrengen. 

MAAT. 

Lengte  van  het  Kantjil  van  de 
Bek  af  tot  aan  den  Stuit.  . 

Hoogte  van  vooren.     .     .     . 
Hoogte  van  achteren. 

Lengte  van  't  Hoofd  van  de Bek  tot  achter.   

Omtrek  van  de  Bek  digt  ach- 
ter de  Neusgaten.     .     .     . 

Lengte  van  't  bovcngedeclte 
des  Beks ,  van  de  Neus  af 
gemeeten  tot  in  de  hoek 
van  den  Bek.     .      .      . 

Lengte  van  't  beneeden  ge- deelte des  Beks,  van  de 

punt  der  beneeden  -  Kaak 
tot  in  de  hoek  van  de  Bek 

En^elfcne Voeten. 

I 

gemeeten, 

puiraen, 

4 
8 
10 21 
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Breedte 
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Breedte  van  den  Bek  tusfchen 
deszelfs  beide  hoeken.    .  . 

Afftand  der  twee  Neusgaten 
van  elkaar   

Lengte  der  Neusgaten.     ,     . 
Breedte  der  Neus',  boven.    . 

Doörmeeter  van 't  Oog  van  de  | eene  hoek,  naar  de  andere. 

Hoogte  van  de  opening  van  ■ 
;t    Oog  tusfchen  -  de  twe 
Oogleden   k| Verheid  tusfchen  de  binnenfte 

hoek   van   't  Oog ,  tot  de  I 
punt  der  Neus. 

Verheid  tusfchen  de  binnenfte  . 

hoek  van  't  Oog  5  en  de  \ Achterhoek  van  den  Bek.  . ! 

Verheid  tusfchen  de  buitenfte  ; 

hoek  van  't  Oog  in  't  be- ! 
needen  gedeelte  der  ope-| 

ning  van  't  Oor.      .      .      .  J Verheid  tusfchen  de  twee  bin- ! 
rienfte   Ooghoeken  in  een 
regte  lyn   

Omtrek  van  't  Hoofd  hy  het 
begin  der  Ooren.      .     .     . 

Lengte  der  Ooren  van  't  be- 

Engelfche 
Voeten- 

Duimen. 
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needen  gedeelte  hunner 
opening  5  tot  de  punt.    .    . 

Lengte  der  Ooren  achter  van 

't  Hoofd  tot  de  punt.     .     . 
Breedte  van  'tOor  in  't  midden. 
Afitand  der  beide  Ooren  bo- 

ven op  't  Hoofd.     .      .     . 
Lengte  van  den  Hals. 
Omtrek  van  den  Hals  digt  by 

't  Hoofd   
Omtrek  van  den  Hals  digt  by 

't  Lighaam. 
Doormeeter  van  den  Hals  in  't 

midden,  van  vooren  naar 
achteren   

Omtrek  der  Voorpoot  digtby 
het  Lighaam. 

Omtrek  der  Voorpoot  over 
het  bovenfre  Lidt.     .     .    . 

Omtrek  van  'tbovenfte  gedeel- 
te derVoorpooL>in't  midden. 

Omtrek  der  Voorpoot  over 
de  Knie.       .       . 

Lengte  van  't  bovengedeelte 
der  Voorpoot. 

Omtrekvan'tbeneeden  gedeel- 
te derVoorpoot  in't  midden. 

Engelfchff Voecen.    i   Diimen» 
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Omtrek  derVoorpoot  digtach- 
ter  de  Bastaard -klauwen.  . 

Lengte  der  Voorpoot  van  de 
Knie  af  tot  aan  de  fplyting 
der  Voeten. 

Lengte  der  Voorpoot  van  de 
Knie  tot  aan  de  punt  der 
Klauwen   

Lengte  der  Voorklauwen.     . 
Breedte    der  beide   Klauwen 

van  de  Voorpoot. 
Lengte  der  Voorpoot  van  de 

Bastaard  -  Klauwen  tot   de 
punt  der  Klauwen. 

Verheid  tusfchen  de  twee  Bas- 
taard-Klauwen. 

Omtrek  van  't  Lighaam  achter 
de  Voorpooten. 

Omtrek  van  't  Lighaam  in  't midden.        . 

Omtrek  van  't  Lighaam  digt 
by  de  Achterpooten.  .  . 

Lengte  van'tLighaam  tusfchen 
de  Voor-  en  Achter-pooten. 

Omtrek  der  Achterpoot  boven. 
Ofmrek    der    Dyë    in    haar 

midden 

Omtrek  derDyëdigtbydeKnië- 
Lengte  der  Dyë  o      .      .     . 
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Omtrek  der  Achter -poot  over 
ie  Knie  genomen.      .     .     . 

Lengte  der  Achter -poot  van 
de  Knie  af  tot  de  punt  van 
den  Voet   

Lengte  der  Achter  -  poot  van 
de  Knie  af  tot  de  fplyting 
der  Voeten. 

Omtrek  van  't  beneden -ge- 
deelte der  Achter -poot  in 

't  midden.       .... > 

Omtrek  van  den  Achter  -  voet. 

Lengte  van  den  Achter -voet 
beneden  van  de  Bastaard- 
klauwen,  tot  de  punt  der 
Hoeven   

Lengte  der  Achter.- klauwen. 
Grootfte  breedte  van  de  bei- 

de Achter -klauwen. 
Afftand  der  twee  Bastaard- 

klauwen  van  eikanderen.    . 

Lengte  der  Bastaard-klauwen* 
Lengte  deruitfteeking  van  het 

Heil -been. 
Lengte  der  fplyting  van  de 

Achter -voet  beneden.       4 
Lengte  der  fplyting  van  de 

Achter -voet  boven. 
Lengte  van  den  Staert^    *     .  / 

Engel  fche 
Voeten. Duimen* 
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_^|eezeValkby  onze  InlandersL<2/?g 
genoemdt,  is  minder  gemeen  als  de, 
in  't  Tweede  Deel  deezer  Verhande* 
lingen  befchreevenATf/^^-^/I  Ook 
is  hy  minder  ftoutby  zyne  rooveryen, 
en  fchynt  de  woonileden  der  Men- 
fchen  te  fchuwen ;  wordende  dezelve 
meest  gevonden  op  eenzaame  plaatzen 

aan  Zeeftranden,  daar  hy  voor  't  groot- 
fte  gedeelte  van  Visfchen  leeft. 

Zyn  Hoofd  is  van  vooren  vlak  en 
breed.  De  Oogen  die  groot  en  leeven- 
dig  zyn ,  hebben  een  zwarte  Oogappel 
in  een  bruine  boeg.  De  Bek  is  groot 

■en  wydt.  De  fcherp  gepunte  haak  van 
deszelfs  hoven  -  gedeelte  is  verre  over 
het  beneeden-gedeelte  heenen  geboo- 
jgen;  eubyhèt  beginvan  de  eze  haak, 

ftaat 
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ftaat  ter  weerskanten  eene  iets  punti* 
ge  fcherpte,  of  hoek.  Hét  Achter- 

gedeelte van  de  Bek  ,  heeft  boven  een 
Hoorn- vlies  of  Neuswasch,  dat  voor 
en  ter  zyden  zware  is ,  zoo  als  de  Bek , 

maar  daar  zich  achter  in  't  midden  een 
ongeregelde  geele  vlek  op  vertoont. 
Achter  de  Bek  naar  de  Oogen  toe  ,  en 
aan  de  wortel  van  de  beneeden  -  kaak  , 
liaan  eenige  borstelachtige  Hairen. 
De  rondachtige  Neusgaten  ftaan  in  het 
Neuswasch ,  digt  aan  deszelfs  voorfte 
rand.  De  Tong  is  geutachtig  gevoordL 
en  van  vooren  iets  ingekorven;  de 
fpleet  of  opening  der  Luchtpypis  min- 

der zichtbaar  op  dezelve  5  als  by  den 
Kuikendiefv  De  Hals  is  dik  met  Vee- 

ren begroeid.  De  borst  is  fterk.  De 
Vleugelen  zyn  lang.  De  Staert  mid- 

delmatig. De  Dyen  zyn  met  lange 
Veeren  begroeid.  De  Beenen  en  Voe- 

ten met  eene  geele  gefchubde  Perga- 
ment  huid  betrokken.-  Aan  ieder  Voet 
ftaan  vier  Vingeren,  drie  voor  en  een 
achter;  die  allen  beneeden  iets  ge- 
kwabt  j  en  met  zwarte  fterk  gekrom- 

de ,  en  zeer  fcherpe  Nagels  gewapend 
zyn.  DeVleugelen  hebben  24.Slag-en- 
de  k-pennen.  DeStaert  ia.roeipennen. 

De 
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£)e  Couleur  der  Veeren  van  Hoofd,  Hals^ 
en  Borst  is  lichtbruin,;  zynde  mede  ieder 
deezer  Veeren  in  ?t  midden  iets  lichter  van 
Couleur,  als  aan  de  beide  kanten.  De  Rug 
en  het  boven -deel  der  Vleugelen  is  met 
donkerbruine  Veeren  bezet,  waar  van  de 

punten  lichtbruin  zyn.  De  Slag  -  I-ënnen 
zyn  rosachtig  zwart,  donkerder  van  vooren, 
daar  ze  zig  mede  fmal  en  als  met  gedeelte- 
lyk  afgefchoren  baarden  vertoonen.  De 

Veeren  der  Dye~Beerien,  en  van  't  Onder- 
lyf ,  zyn  rosachtig  wit ,  zoo  als  mede  de  be- 

nedenk&nt  van  't  achter  -  gedeelte  der  Slag- 
Pennen1,  en  de  benedenzyde  der  Staert- 
Pennen.  De  benedenzyde  der  Dek -Pennen 
is  Loodverwig. 

M    A    A    f. 

Lengte  van  de  punt  vanden  Bek  tot 
het  einde  van  den  Staert. 

Van  de  punt  van  den  Bek ,  tot  de 
punt  van  de  middelfte  Voorvinger. 

Van  de  eene  punt  der  Vleugelen  tot 
de  andere.        .        . 

Lengte  der  Beenén,  tot  de  punt  vafr 
de  middelfte  Voorvinger  geniee- 
ten 
IIL  Deel Aa 

ïngelfcW Duimen. 
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Lengte  van  de  middelfte  Voorvin- 
gei*  met  den  Nagel. 

Lengte  van  den  Nagel  van  de  mid- 
delfte Voorvmger  .     . 

Bovenfte  lengte  van  den  Bek.     .     . 
Van  de  punt  van  den  Bek  tot  achter 

het  Hoofd   
Van  de  punt  van  den  Bek  tot  aan 

den  Rug.   
Wydte  of  breedte  van  den  Bek 

achter  in  de  hoeken. 
Lengte  van  den  Staert. 

Engelfchtt 
Duimen. 
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j  jPeeze  Vogel,  by  den  Inlander' Koekeploek  genaamd, fchynt  het  meest 
overeen  te  komen  met  de  Strik  Flam* 
mea,  van  den  Ridder  J>innjéus, 
die  de  Heer  Houttuyn  den  naam 

van  Kerk -Uil  geeft.  Mede  doof  de 
Leevenswyzè  gelyken  ze  naar  nial- 
kanderen,  en  door  een  haar  fchorge- 
fchreeuw^  dat  bet  bygeloovig  Ge- 

meen, in  de  Middernacht- Honden 5 
hier  geen  minder  angst  baart  als  in 
Europa, 

De  tronie  van  deezenUil,  is  plat- 
achtig, en  hartvormig.  Hals  en  Kop 

zyn  even  dik  enïol-rond.  De  Bek  is 
vuil  wit,  en  de  Boven-Kaak  met  een 
fcV  haak  gepunt.  De  Neusgaten 
2yn  rbndachtig  en  groot.  Aan  de  Wor- 

tel van  den  Bek  ?  ftaan  naar  voorenge- 
'Aa  2  keer- 
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kecrd&borsteï-hairen.  De  Oogenzyn 
groot  en  zwart.  Ieder  Oog  ftaat  in  een 
veld  van  lichtgryze  borftelachtige 
Veeren,  die  rondom  hetzelve,  als 
ftraalen  gerigt  zyn.  Deeze  Velden, 
bovenby  de  Wortel  van  den  Bek,  ef- 

fen faamen  ftootende ,  loopen  benee- 
den de  Keel  in  een,  en  geeven  het 

Aangezicht  die  hartvormige  gedaante, 
dewelke  van  de  dikke  ronde  Küp  af- 
gezondert  wordt,  door  een  rand  van 
kleine  ,  digt  zaamengeftelde ,  oranje- 

kleurige, zwart  gefpikkelde  Veeren. 
De  Ooren  beftaan  uit  groote,  meest 
vierkante  gaten ,  naast  dewelke  van 
vooren  een  halfrond  Klap-vlies  ftaat, 
dat  op  de  zyde  van  het  Oor-  gat  naar 
een  Visch  -  Vin  gelykt ;  maar  op  de  an- 

dere zyde  ,  digt  met  kleine  witachtigc 
Veeren  begroeid  is,  en  geheel  onder 

de  Veeren  van  't  Hoofd  verborgen 
ligt.  De  Tong  is  van  vooren  gefplee- 
ten.  De  Hals ,  Rug ,  en  de  Achter- 

hoven- gedeeltens  der  Vleugelen  zyn 
grys,  hier  en  daar  mede  iets  ros- 
achtig  geel,  en  doorgaans  als  bezaaid 
met  witte  en  zwarte  fpikkels ;  met 

dewelke  ieder  Veer  van  't  bovenge- 
deelte  deezes  Vogels  geteekend  is, 

be- 
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behalven  de  Veeren  van  't  Voorhoofd  en 
van  den  Staert.  Het  meeste  rosachtige  geel, 
ontwaard  men  op  het  Achtergedeelte  der 
Vleugelen;  haar  Voorgedeelte  is  boven  met 
zwart  en  geelachtig  grys ,  als  gebandeert , 
zoo  als  mede  ook  het  bovengedeelte  vanden 
Staert.  De  naar  buitengekeerde  bovenzyde 
der  Slag-  en  Dek -Pennen  is  geelachtig  grys , 
met  zwart  gefpikkeld;- de  binnenfte  gedeel- 
telyk  grys,  en  gedeeltelyk  wit  met  zwar- 

te vlakken. 

Haar  beneedenzyde  is  ,  zoo  als  die  der 
Staert -Pennen,  wit  en  grysachtig.  De  Cou- 

leur der  JKeel  en  van  't  benedengedeelte 
van  't  Lighaam,,  is  een  vuilachtig  wit  met 
zwarte  fpikkels ;  mede  op  zommige  plaatfen 
iets  rosachtig  geel.  De  Dyen  en  bovenhelf- 
tens  der  Beenen ,  zyn  met  witachtige  kor- 

te Veeren  begroeid.  Het  benedengedeelte, 
en  de  Voeten  zyn  overtrokken  met  een 
rimpelige  fegrynachtige  huid,  daar  enkelde 
Steekelhairen  opftaan.  De  Voeten  hebben 
4.  Vingeren,  waar  van  één  achterwaarts  ge- 

richt is  ,  en  die  allen  met  lange  fcherpe 
en  iets  gekromde  Nagels  gewapend  zyn. 
Het  getal  der  Slag-  en  Dek -Pennen  is  21  - 
22.  buiten  de  3.  kleine  Slag -Pennen  in  het 
bastaard  Viertje.  De  Staert  heeft  11.  Roei- 
Pennen.  A  3  MAAT 
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MAAT. 

Lengte  van  de  punt  van  den  Bek  tot 
het  einde  van  denv  Staart. 

Van  de  punt  van  de  Bek  tót  boven 
op  het  Hoofd.        . 

Dikte  van  YHoofd  van  boven  naar 
beneden   

Dikte  van  't  Hoofd  dwars.     .     .     . 
Lengte  der  Boven  -Kaak  van  de  punt 

tot  de  hoek  van -den  Bek. 
Lengte  der  Beneden -Kaak  van  de 

punt  tot  de  hoek  van  den  Bek.  . 
Breedte  van  den  geöpëndenBek  van 

achteren,        .        . 
Afftand  der  Ooren  van  de  punt  van 

den  Bek.       .        .         . 

Doormeeter  der   opening  van   het 
Oog.        ,  , 

Lengte  van  den  Hals.  « 

Dikte  van  den  Hals.'      .... 
Lengte  van  ieder  Vleugel,       .  «     . 
Lengte  van  den  Staert. 

Uitgeftrekthci'd  der  Vleugelen  van 
de  ecne  fpitstot  de  andere.     .     . 

Dikte  van  't  Lighaam  van  't  Borst- 
been tot  den  Rug.     ,     ,  •    . 

Enöc'fohe DuimcH. 
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Lengte 



Natuurtyke  Hiftorie* 

Lengte  van  't  Lighaam. Lengte  der  Dyen.       .       . 
Lengte  der  Beenen.  .     . 
Lengte  van  den  middelfte  en  langften 

Vinger  met  den  Nagel. 
Lengte  van  den  Nagel. 
Lengte  van  den  achterften  en  korften 

Vinger.        .   ■    .       .       .     .  . 
Lengte  van  deszelfs  Nagel. 
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Etrgelfche Du  ment 
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KLEINE    WITTE 

REIGER, 
V    A    N       5T 

EILAND 

J  A  V  A. 

I n  onze  Ryst-velden  en  Weilanden , 
laatcn  zich  heele  troepen  van  witte 
Stekloopers  zien,  die  men  hier  de 
naam  van  Kleine  witte  Reigers  zal 
geeven,  omze  te  onderfcheiden  van  de 
Ardea  Alba  of  Groote  Witte  Reiger ; 

de  24fte  foort  by  Linnteus  (*)  met 
dewelk  ze  niet  minder  door  haar  geele 
Bek,  en  door  de  groenachtig  geele  Per- 
gament-huid,  oraftreeks  de  Oogen, 
als  door  de  witte  Couleur  van  haar  ge- 
pluim  ,  eenige  overeenkomfte  toonen. 

Het  Hoofd  van  deeze  Kleine  Witte 
Reiger  is  van  vooren  als  plat  gedrukt. 
De  Bek  is  lang ,  meest  regt  uitftaande  , en 

(*)  Volgens  de  izie  Uicgaave  van  het  Syftema 
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en  maar  weinig  naar  beneeden  gebo- 
gen, fpits  en  geel  van  Couleur;  de  punt 

van 't  Boven -gedeelte  is  zwart.  De 
Neus-gaten  zyn  langachtig ,  en  liaan 
meest  by  de  Wortel  van  de  Bek  in 
vooren,  die  fchier  tot  deszelfs  punt 

heenen  loopen.  Van  't  Boven-gedeelte 
van  de  Bek ,  ftrekt  zich  ter  weerzyden 

van  't  Hoofdeene  groenachtige  geele 
Pergament-huid ,  waar  door  twee  kaale 
vlakken  gemaakt  worden ,  in  welke  de 
Oogen  iets  voor  de  achterhoek  van  de 
Bek  geplaatst  zyn.  De  Oogen  hebben 
zwarte  Oog-appels  ,  in  geele  kringen, 
en  twee  geelachtige  Nik-vliezen  daar 
van  het  beneedenfte  zeer  doorfchy- 
nend  is.  De  Tong  is  pylvormig  en  van 
voren  heel  fpits.  Boven  op  het  Hoofd 
fteeken  eenige  dunne  Hairen  uit ,  dat 
hairachtige  Baardfpitfen  der  Veeren 

van  't  Voorhoofd  zyn.  De  Hals  is 
lang,  en  ligt  in  verfcheide  bogten. 
£aamen  gevouwen  als  het  Dier  in 
rust  zit  De,  Veeren  van  deszelfsbe- 

needen  -  gedeelte  zyn  langer  als  diè 
van  't  boven -eind. 

Het  Lighaam  is  kort.  De  Vleuge- 
len die  lang  enfmal  zyn,  hebben  23. 

Aa  s  &  24. 
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a  24.  Slag-en-dck  pennen;  het  bastaard 
vlerkj e  heeft  3.  pennen.  In  de  korte 

,vormige  Staart  (laan  i2.Roeipen- 
neh.  De  Beenen  zyn  lang.  De  Dyen 
zyn  tot  derzelvermiddel  vlcesfig,  en 
met  Veeren  begroeit ;  haar  beneeden- 

gedeelte is  naakt  en  met  eene  gefchub- 
de  Pergament-huid  betrokken,  die 
boven  geelachtig  ,  msar  henecden 

blauwachtig  grys 'is.  De  Beenen  en 
Voeten  zyn  mede  met  eene  blauwach- 

tig gryzePergament  huid  overtrokken. 
DeVoeten  hebben  vierVingeren,waar 

van 'ei  di  ie  voor  geneen  achter  ftaan. 
Debuitenile  Voorvinger  is  vyfledig, 
de  middeliie  vierledig,  en  de  binrien- 
wa4its  ftaande  drieledig ;  de  achter- 
ftaande  Vinger,  heeft  maar  twee  Le- 

den. De  Nagels  zyn  donker-grys.  De 
twee  avihterite  leden  van  de  buitenftë 

en  middehte  Voorvinger,  zyn- door 
een  zwom-^lies  vereend."  De  Couleur 
der  Veeren  is  doorgaaiis  wit ,  alleen 

maar  hier  en  daar  iets  in't  geele  trek- 
kend ■?.  By  fommige  deezer  Vogels 

vindt  men  achter  op  den  Rug,  meest 
tus  fche  ti  de  Vleugelen,  een  party  Vee- 
f  en  met  lange  dunne  baarden,  die  fchier 
tot  aan  het  einde  van  deStaert  ftrekken. 

De 
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De  Inlanders  noemen  deeze  Reiger  Kon- 
do;  hy  leeft  van  de  Visfchen  en  Geworm- 
tens  ,  en  maakt  zyn  Nest  op  de  Bóömen  der 
aan  Zeeftrand  gelëegene  Bosfchen.  Daar 

worden  'er  ook  van  deeze  Reigers  gevon- 
den met  geheel  donkergryze  of  zwartachtigë 

Beenen,  zonder  eenig  geel,  en  met  een 
Bek  van  dezelfde  Couleur,  die^  alleen  maar 
aan  de  Wortel  geel  is. 

M      A      A T. 

Engelfche 
Voeten. 

De  geheele  lengte  van  de  punt 
van  den  Bek ,  tot  het  einde 
van  den  Staart  bedraagt.     . 

Van  de  punt  van  den  Bek,  over 

de  Hals  en  't  Lighaam  ,  tot de  punt  van  de  middelfte 
Vinger.        .        ;        . 

Van  de  punt  van  den  Bek  tot 
achter  het  Hoofd. 

Van  de  punt  van  den  Bek  tot 
aan  het  Oog. 

Van  de  punt  van  den  Bek  tot 
in  deszelfs  hoek.     .     . 

Van  de  punt  van  den  Bek  tot 
aan  de  Neus- gaten.     .     . 

Lengte  der  Neus  -  gaten* 

Duimen, 

I-,  o 8, 
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Van  de  punt  van  den  Bek  tot 

het  begin  der  Veeren  van  't Voorhoofd.        .         .        . 
Van  de  punt  van  den  Bek  .tot 

het  begin  der  Veeren  aan 't 
beneeden -deel  van  de  Be- 
needen-kaak. 

Dikte  van  den  Bek  of  loodreg- 
te  dcorfnee5by  hqt;  begjn  der 
Veeren  van  't  Voorhoofd. 

Breedte  van  den  Bek  of  waag- 

regte  doorihee*by  Let  be<- 
gin  der  Veeren  van '<  Voor- 
op hgofd.  -   .       .  r     . 

Dikte  van  't  Hoofd  of  des- 
zelfs  loodrègce  doorfnee  , 
achter  de  Oóften  by  de  hoek 

vgh  ceivBek.      ".         . 
Breedte  van  't  Hoofd  of  des- 

zelfs  waaorcete  doorfnee 
boven  de  Oogen, 

Doormeetcr  der  opening  van 
't 'Oog   

Lengte  van  den  Hals.     . 
Omtrek  van  den  Hals  in  des- 

zelfs  midden. 

Lengte  van  't  Ligtiaani.     •     • 

Engelfche Voeten. 

Duimen» 
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3§t 

Lengte  der  Boven  -dyen. 
Lengte  der  Beneeden -dyen. 
Lengte  der  Beenen. 
Affiand  der.punt  van  de  mid- 

delfte  Voor -vinger  tot  de 
punt  des  Achter  -  vingers.  . 

Lengte  van  de  middelfteVqor- 
vinger.        . 

,  Lengte  van  de  buitenfte  Voor- 
vinger.       . 

Lengte  van  de  binnenfte  Voor- 
vinger.       .         .         . 

Lengte  van  de  actiterfte  Vin- 
iiCI*  .  •  O  •  . 

Lengte  van  de  Nagel  van  de 
Aehter-  vinger.       . 

/Lengte  van  de  Nagel  van  de 
buitenfte  Voor- vinger. 

Lengte  van  de  Nagels  der  ove- 
rige Vingeren.      . 

Omtrek  der  Beneeden-  dyen,in 
't  midden  van  dezélver&een- 
achtige  naakte  gedeelte.     . 

Omtrek  der  Beneeden -dyen, 
in  't  midden  van  derzelver 
vleesachtig  gedeelte.     .     . 

Omtrek  der  Knien. 

Engelfche Voeten.     Duimen. 
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Omtrek  der  Beenen  in 't  mid- 
den  

Omtrek  van  't  middelde  Lidt 
van  de  middelde  Vinger. 

Lengte  van  't  Voor-arm -been. 
Lengte  van' t Achter- arm-been 
Lengte  van  't  voorde  Lidt  der 
Vleugelen.  .     . 

Lengte  van  't  bastaard  vlerkje 
met  de  pennen.       .       .     . 

L,engte  van  de  Staert. 

'Xengte  van  de  voorde  Slag- 
pennen   

Lengte  derachterde  Slag-pen- 
nen.        .         .  .         . 

..Lengte  derDek-pennenby  het 
Lidt ,  tusfchen  de  Voor-  en 
achter-arm.       .       .       .     . 

Omtrek 'Van  't  Lighaam  over de  Borst       . 

Omtrek  van  't  Lighaam  achter de  Beenen. 

Engelfche Voeten. Duimen* 
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G    R    O    O    T    E 

YS-VOGEL 
VAN      'T 

EILAND 

j      a      y      a: 

_Jraar  worden  op  ons  Eiland  ver- 
fcheide  Vogelen  gevonden,  die  tot  het 
bonte  Geilacht  Üer  Ts-Vogelen  behoo- 
ren.  Die  geene  ,  welke  by  den  inlan- 

der ,  denkelyk  v/egens  de  fraaye  Cou- 
leuren waar  meede  hy  pronkt,  Rad- 

ja Outang  of  Bos -Koning  genoemd 
wordt ,  is  de  grootfte  van  alle ,  én  heeft 
daarom  de  NederduitfcheBynaam  ver- 
kreegen ,  waar  onder  men  hem  hier 
bekend  maakt. 

Zyn  Kop  is  dik.  de  Nek  fterk.  De 
Bek  lang  en  regt  uitloopende,  van 
achteren  dik ,  van  voren  fpits ,  hoo- 
gerdan  breed,  glad,  glaniïg,  en  bo- 

ven drie-zydigj  of  met  een  platte  Rug , 
daar 
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waarop  ter  wcerfcyde  een  niet  Zeer  die- 
pe vóór,  tot  voorbyde  Neus -gaten 

heenen  loopt*  Het  Bcneeden-gedeelte 
van  den  Bek  is  fchuitvormig ,  tot  aan 
het  begin  van  de  Keel,  daar  het  zich 
in  twee  platte  Hukken  verdeeld  ,  die, 
door  de  met  Veeren  begroeide  Huid 
der  Keel,  faamen  gebonden  worden. 
De  Couleur  van  de  Bek.  is  bloedrood 
tot  aan  deszclfspunt,  die  uit  het  don- 
kerroodein't  zwarte  trekt.  De  Vee- 

ren van  het  Hoofd  beginnen  digt  by 
de  Neus  -  gaten ,  en  maaken  van  vo- 

ren, twee  voorfpringendc  hoeken; 
vermits  de  platte  rug  van  den  Bek,  ach- 

ter, iets  tusfehen  dezelve  inichiet. 
De  Neus-gaten  zyn  rondachtig,  en 
heel  digt  onder  de  boven-zyde  van  de 
Bek  geplaatst.  De  Couleur  derVeeren 
bovenop  hetHooFd  en  om  de  Oogen 

is  eeft  grys  ,  datyin  't  groenachtigë trekt.  De  Tong  is  plat  en  beenachtig ; 
van  voren  iets  ingekorven.  De  Keel 
is  geelachtig  wit.  De  Hals,  de  Borst, 
het  Beneeden-lyf ,  en  de  beneeden- 
zyde  der  Vleugelen,  is  bleek-geel.  De 
Veeren  aan  den  Hals  eindigen  met  een 
fmal  zwartachtig  randje.  Het  bo ven- 

gedeelte der  Vleugelen  fpeeld  naarde 

af- 
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afwisfeiing  van  't  licht,  met  groeneen 
blauwe  Couleuren.  De  buftenftè  baar- 

den derSlag-endek-pennen,zyn  blauw 
tot  vooren  toe  ,  daarze  eene  donkere 
lood -couleur  hebben.  De  binnenlle 
baarden  deezer  Pennen  zynboven  me- 

de donker  lood- couleurig,  behalven 
derzelvcr  bedekt  liggend  achter -ge 
deelte ,  dat  wit  is.  Het  achterdeel  van 
den  Rug  is  licht  -  blauw ,  dat  ter  zy den 
en  boven,  in  de  blauwen  groenfpee- 
lende  Couleur ,  van  de  bovenkant  der 
Vlerken  trekt.  DeStaertis  ongedeelt 
en  wigvormig;  ny  beftaat  uit  1 1  -  12. 
Pennen ,  die  van  boven  met  blauwe  en 
loodverwige  glanfen  fpeelen,  en  be- 

needen heel  donker  loodverwig  zyn. 
De  Vlerken  hebben  20-22.  Pennen* 
De  Dycn  zyn  geheel  met  geelachtige 
Veeren  bekleed.  De  Beenen  zyn  zeer 
kort.  De  Voetenbefiaanuit  4.  vingeren, 

waarvan'er  3.  naar  vooren  gerigtzyn, en  één  naar  achteren.  Van  de  voor*vin* 

geren,  dié  meest  geheel  aanmalkande- 
ren  vastgegroeid  zyn ,  is  de  middelfte 
de  langfte.  De  Beenen  en  de  Voeten 
zyli  met  eenebloedroode  Pergament- 
huid,  overtrokken,  de  korte  Nagels 
der  Vingeren  zyn  zwart.   . 

IJL  Deel  Eb  MAAT, 
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M       A      A      T. 

De  gejiecle  lengte  van  de  punt  des 
Beks  tot  het  einde  van  denStaert 
•*^«        •••■•• 

Van  de  punt  van  den  Bek,  tot  de 
punt  des  langden  Vingers.     . 

Verheid  tusfehen  de  twee  punten  ! 
der  uitgefpanne  Vleugelen.     .     .  j 

Van  de  punt  van  den  Bek  tot  achter 
het  Hoofd   

Lengte  van  den  Bek  boven.  .     .     . ! 

Lengte  van  den  Bek  ter  zydeir.  .     . 

Lengte  van  den  Bek  beneeden.  .     . ! 

Van  de  punt  des  Beks  tot  de  Neus- ! 
gaten   

Omtrek- van  den  Bek  in  't  midden. 

Van  de  punt  der  Beneeden -kaak, 
tot  de  Keel  daar  de  Veeren  be- 

ginnen. 

Lengte  van  't  pylvormige  gedeelte 
der  Tong.   

ifcelfcht I    Duimen- 
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Breedte  der  Tong.       *  . 

Omtrek  van't  Hoofd  achter  deOogen 
gemeeten.  .... 

Lengte  van  den  Hals. 

Omtrek  van  den  Hals  in 't  midden. 

Omtrek  van  't  Lighaam  digt  achter 
'de  Vlerken.       ,       .       5 

Lengte  van 't  Dye-been. 

Lengte  van  't  Beneeden -been. 

Omtrek  .der  Dye  in  't  midden. 

Omtrek  van 't  Beneeden -been. 

Lengte  van  den  achterften  Vinger. 

Lengte  van  den  middelften  én  ïang- 
ften  Vóorvinger. 

Lengte  van  den  buitenften  Vporvm- 
ger ,  van  de  punt  tot  deszelfs 
tweede  Lidt  van  vooren,  daar 
hy  met  het  derde  Lidt  van  den 
middelften  zaamen  gegroeid  is.    . 

Lengte  van  den  binneniten  Voor- 
vinger,  tot  het  einde  van  deszelfs 

Bb-  a 

Ëitge-föhe Duimen. 
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tweede  Lidt,  daar  hy  met  het 

vierde'  Lidt  van  defl  Middel  -  vin- 
ger fam3n  is  gegroeid. 

Lengte  der  Nagels  Van  den  middcl- 
ften  Vingejr.       , 

Omtrek  der  vier  Voor -vingeren  be- 
needen ,  daarzc  faamen  gegroeid 

zyn    .      . 

Lengte  van  den  Staert.     .  ,     . 

Lengte  der  buitenfte  Slag -pennen, 
vim  dérzelverpunt  tot  aan  't  Lidt 
van  de  Vleugel. 

Erge'fche iiuimen. 

D  E 
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NESTJES- 
ZWALUW 

I 
J 

VAN        T 

EILAND 

A         V  A. 

n  't  Linnjeiscke  Syfteiua  der  Na- 
tuur ,  wordt  voor  een  onderscheidend 

kenmerk  der  Hïrundo  efculenta  opge- 
geeven ,  dat  haar  Staert-  pennen  alleen 
met  witte  plekken  geteekend  zyn. 

De  kleine  bereidfter  der  eetbaare 

Vogel-Ncstjes  van  ons  Eiland  ,  (waar 
van  hier  vooren  pag.  148.  de  befchry- 
ving  is)  heeft  deeze  plekken  niet;  haar 
Staert-pennen  zyn  genoegzaam  effen- 
couleurig,  boven  zwartachtig  grys  en 
beneeden  iets  lichter, 

Rumphius  geeft  van  zyne  Capodes 

maï'wce  mede  op  ,  dat  de  Staert-pen- nen met  witte  plekjes  geteekend  zyn, 
-en  hylaatze  nog  daarenboven  wit  en 
zwart  gefpikkeldeborften  hebben. 

Valentyn  in  de"  Befchryving  der 
Bb  3  klei- 
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kleine  Zwaluwe ,  die  de  eetbaare  Vo- 
gel-nestjes  maakt,  noch  van  fpikkels 
noch  plekken  fpreekendc  ,  geeft  haar 
een  witten  Buik  eenigzints  met  zwart 
gewaterd    . 

Zoo  mefi  dit  als  wezentlyke  vcrfchil- 
len  moest  aanmerken  ,  zoo  zouden  'er ten  miniten  twee  foorten  van  eetbaare 

Nestjes -bereidende  Zwaluwen  zyn, 
het  eenc  met  gefpikkelde  borsten  en 
witte  plekjes  op  de  roeï-pennen ,  en 
het  ander  ,  zonder  fpikkels  en  plekjes. 
Een  derde  foort  van  Nestjes-Zwalu- 

wen zullen  dan  de  Momos  oï  Boerong- 
Itams  komen  uittemaaken ,  die  haar 
Nestjes  mede  uit  een  eetbaare  flofte 

bereiden ,  fchoon  ze  egter  wregens  de 
veele  daaronder  gemengdeVeertjes  en 
andere  vuiligheid  niet  te  nuttigen  zyn. 
De  Vogeltjes  van  de  laatfte  foort  ver* 
fchillenvan  de  hier  vooren  pag.  148. 
befchreevene ,  alleenig  daarin  ,  datze 
iets  grooter  zyn ,  en  de  Beencn  tot 
aan  de  Voeten,  met  kleine  Veertjes 
begroeid  hebben. 

Dat  de  Nestjes-  Zwaluw  in  China 
niet  valt,  is  thans  bekend  genoeg. 

D  E 



Natuurlijke  Hiftofie.        391 

D    E 

G        R        O        O        T        E       . 

ADDER 
VAN      'T 

EILAND 

J         A         VA. 

JL/e  grootfte  onzer  Slangen  is  een 
zeer  fraay  geteekende ,  die  de  In- 

lander Oular  Sawa,  de  Slang  der  Ryst- 
velden-,  noemt. 

Zy  behoort  volgens  de  Linn^eische 
Clasfificatie ,  by  de  Adders ;  om  dat 
haar  Buik  alleenlyk  met  fchilden  ge- 

dekt is,  en  de  Staert  maar  fchubben 

heeft.  Het  getal- haarer  Buik -fchil- 
den is  3 1 1.  en  dat  der  paarwy s  (taande 

fchubben  onder  den  Staert  93.  of  te 
iaamen  405. 

In  de  zwaare  Bosfchen  onzerBoven- 
landen  zalze ,  hoewel  zeer  zelden ,  ter 

grootte  van  een  Pinang  -boom  gevon- 
Bb  4  den 
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den  worden,  en  dan  zelfs  voor  groote 
beesten  gevaarlykzyn;  maar  in  de  be- 

needen-landen daar  ze  zich  meest  by 
de  Sawas  of  Ryst-  velden  ophoud, 
ziet  men  ze  nooit  zoo  grooit ,  en  het 
Exemplaar  van  het  welk  deeze  Be- 
fchry ving  genomen  is ,  was  maar  wy- 
nig  langer  als  9.  voet.  Het  was  een 
Wyfje. 

■ 

Haar  Kop  was  plat  en  breed  ,  en  met 
fchubben  van  verfcheidenerly  gedaan- 

te gedekt.  De  Neus  is  dik ;  boven  op 

dezelve  iets  achterwaerts  liggen  de  ' 
langwerpige  Neusgaten.  Het  Voor^ 
dergedeeke  der  Neus  is  met  cenQ 
fchubachtige  huid  bekleed ;  daar  twee 
langwerpige  gaten  in  zyn,  die  zich 
omtrent  als  de  Neusgaten  van  een 
Hond  vertoonen.  Aan  weerskanten 
van  deeze  voorfte  bekleeding  dcrNcus 
flaan  nog  4.  fchubben  met  gaten , 
langs  den  Mond ,  zeer  veel  gelykende 
naar  die  dewelke  men  ter  zyden  der 
Neus  van  de  Slang  ontwaard ,  die  Seba 
onder  den  naam  van  Phytifche  Cerenda 
befchryft.  (V)  Buiten  deeze, loopen 

nog 

\a)  Sdt-  ThtJ.  I.  p.  93-  t.  62,  f. 2. 
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nog  11.  andere  fchubben  in  eene  rei 
tot  in  den  hoek  van  den  Mond  ,  waar 
van  die  ,  welke  digt  onder  het  Oog 
ftaat  de  grootfte  is.  Tusfchen  de 
Oogen  op  de  Kop  liggen  3.  groote 
fchubben  van  ongeregelde  gedaante. 
Van  de  middelfte  deezer  3.  fchub- 

ben ftrekken  zich  4.  paar  fchubben 
naar  vooren  ,  tot  aan  de  2.  fchubben 

daar  de  boven  op  de  Neus  geplaat- 
fte  Neusgaten  in  zyn.  Het  achterfte 
paar  deezer  fchubben  is  het  kleinfte. 
Ter  weerzyden  van  deeze  4.  paaren 
vertoond  zich  een  drietal  fchub- 

ben,  dat  een  driehoek  maakt,  on- 
der het  welk  zich  verder  van  het 

Oog  af  tot  aan  het  vooreind  der  Neus 
eene  rei  van  5.  fchubben  heenen 
ftrekt ;  de  voorfte  en  grootfte  fchub- 

ben deezer  beide  reien,  komen  voor 
op  de  Neus  naast  malkaar  te  liggen, 
en  zyn  met  de  langwerpige  Neus- 

gaten doorboord:  naast  dezelveniets 
achterwaarts  ,  ontwaard  men  nog 
een  enkelde  fchubbe  aan  weerskan- 

ten van  de  Neus.  Het  Oog  wordt 
in  allen  van  8.  fchubben  omgeeven. 
Aan  de  beneeden  -  Kaak  bevinden 
£ich  ter  wederzvde  van  den  Mond 

Bb  5  ó.fchub- 
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6.  fchubben ,  met  iets  vierkante  ver- 

diepingen ,  waar  in  eene  zwarte  aa> 
dachtige  ftoffe  zat.  De  rest  van 
den  Kop  is  met  kleine  fchubben  ge- 

dekt, behalven  een  .f malle  naakte  of 
onbekieede  flreep  aan  de  Keel;  in 
't  midden  van  de  beneeden  -  Kaak. 
De  Oogen  hebben  Langwerpige  regt 
op-  en  nederftaande  Sterren.  De 
Mond  is  groot,  en  de  Kaaken  met 
veele  fpitfe,  achterwaarts  gekeerde  en 
in  het  Tandvleesch  verborgen  lig- 

gende, Tanden  bezet,  welke  van  de 
voorfte  de  langfte  zyn.  De  Kaak- 

beenderen zyn  van  vooren  niet  zaa- 
mengegroeid,  maar  fcheiden  zich  in 

't  midden  in  twee  deelen ,  waar  van 
ieder  zyne  eigen  beweeging  heeft. 

Aan  het  verhemelte  Haan  naast  de 

Kaak  nog  twee  andere  fchier  gelyk- 
vormige  beenderen,  mede  beweeg- 

baar, en  met  fpitfe  achterwaarts  lig- 
gende tanden  bezet  (T),die  een  twee- 

de 

(  a)  Diergel yke  met  Tanden  bezette  Beentjes  heeft 
de  Heer  Hasselquist  mede  aan  het  verhemtlre 
van  de  Coluber  Cerastcs  of  gehoornde  Adder  yvi 
genomen. 



Natuurlykc  Hiftorie.        395 

de  of  binnen  -  boven  -  kaak  komen 
uittemaaken.  Als  de  Mond  toegaat 
200  fluit  de  Beneden-  Kaak ,  tusfchen 
de  twee  Boven  -  Kaaken  in.  De  Tong 
is  zwart ,  van  achteren  rolrond ,  maar 
van  vcoren  in  twee  lange  fpitiën  ge- 
deelt.  Ze  komt  voor  in  den  Mond, 
uit  eene  fcheede,  digt  onder  de  ope- 

ning van  de  Lucht -pyp  voort.  De 
Hals  is  merkelyk  dunner  als  de  Kop, 
en  rondachtig,  zoo  als  de  rest  van 

't  Lighaam  en  ook  de  korte  en  fpits 
toeloopende  Staart.  Van  den  Hals 
tot  aan  het  begin  van  de  Staart  ftrekt 
zich  eene  rei  van  3i2..breede  fchub- 
ben  of  fchilden  over  den  Buik  hee- 
nen  ,  en  93.  paar  fchubben  ftaan  met 
deeze  fchilden  in  eene  rei ,  langs  het 
beneden  -  gedeelte  van  den  Staart , 
van  deszelfs  begin  af  tot  in  zyn 

fpitfe.  Het  overige  van  't  Lighaam 
is  met  driehoekige  fchubben  gedekt; 
die  ter  zyden  van  den  Buik,  langs 
de  Buik -fchilden,  het  grootfte  zyn. 

De   Kop  heeft  van  boven   eene 
grysachtige  couleur ,  die  met  blauw- 

achtige glansfen  flikkerd.     De  Neus 

i$  iets  geelachtiger  grys ,  en  de  fchub- 
ben 



r» 

96  Bydraagen  tot  de 

ben  langs  den  Boven -Kaak  zyn  nog 
iets  lichter  als  deezc.  De  Boog  van 
het  Oog  is  geel,  en  de  langwerpig 
ronde  iter  zwart.  Van  ieder  Oog 
loopt  ter  zyden  van  het  Hoofd  een 
fmalle  donkerblauwe  ftreep  achter- 

waarts ,  en  beide  deeze  ftreepen  ko- 
men op  den  Hals ,  omtrent  een  duim 

achter  het  Hoofd ,  in  een  boog  zaa- 
men.  Een  derde  donkerblauwe  fmal- 

le ftreep ,  loopt  van  de  Neus  af ,. 
midden  over  het  Hoofd ,  zich  achter 
hetzelve  in  de  vlakte  voor  voorge- 

melde ftreepen  in  tweën  fplitfende , 
en  een  hartvormige  geele  ,  met  eeni- 
ge  blauwe  fpikkels  bezette  vlek  5  om- 
perkende. 

Deeze  tekening  van  het  Hoofd,  ge- 
lykt  veel  naar  die  van  de  twee  Slan- 

gen die  men  in  Sebaas  Thefaurus  > 
de  benaaminge  van  Asmodczus  Prin- 
ceps  (f)  en  Tetzaucoatl  (//)  vindt: 
hebbende  het  Hoofd  der  laatite  ,  me- 

de eenige  gelykheid  met  dat  van  de 
Oular 

(O  Seb.  Tbef.  II.  t.  79. 
(d)  Scb.  Tbef.  IL  r,  8i>.  fig.  I- 
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Ou/ar  Samhag  door  de  drie  tusfchende 
Oogen  geplaatftë  fchubben,en  door  de 
gaten  hebbende  ichubben  ter  zyden 
van  de  Neus.  De  couleur  van  de-Keel, 
Hals  en  Buik,  is  een  geelachtig  wit* 

Het  bovengèdeelte  van  't  Lighaam  is 
met  donkerblauwe  linten,  die  geele  of 
goudcouleurïge  boorden  hebben ,  als 

omvlogten  5  èmis&t  door  ,.  zoo  als  het  * 
voorgedeelte  des  Lighaamsvande  by 
Seba  afgebeelde  coluber  de  Jar  ara- 
ka  ,  of  Adder  Sang  van  Java  (  e  )  ,  in 
fchier  regelmaatige  ruiten  verdeelt. 

De  couleur; der  donkerblauwe  Lin- 
ten heeft  een  fpiegelende  glans,  gelyk . 

blauw  Emaus  o>f  Amathist..  De.  Cou- 
leur der  ruiten  is  boyen  op.den  rug  een 

donker  grys ,  dat  na  de  verfchillende 
weerkaatfing  der  ftraalen,  met  groene,  \ 

blauwe  en  geele  V.erwen  fpeeld*.  ter 
zyden  van  het  Lighaam  zyn  deeze  rui- 

ten iets  lichter  grys.  Op  de  plaatfen 
daar  zich  de  blauwe  linten  ter  weer- 
zyde  van  het  Lighaam  kruisfen ,  ilaan 
langwerpige,  en  langs  het  Lighaam 
ftrekkende  witte  vlakken.  .De  Staart is 

{•)  Seb.   Thef.  I    t.  70.  f.  12, 
X.     . 
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F.ngelfche 
Voeten. 

is  meest  geheel  en  al  met  deeze  don- 
kerblauwe linten  overflrikt.  De  plaat- 

fen  tusfchen  dezelve  zeer  klein  val- 
lende 9  zyn  meest  witachtig  of  licht 

grys ,  en  vertoonen  de  Figuur  der  rui- 
ten niet  meer.  Beneden  is  de  Staart 

meest  geel  en  wit.  De  beet  van  dee- 
ze Slang  wordt  niet  voor  venynig  ge- 

houden. Ze  leeft  meest  van  Voge- 
len ?  Muizen  en  Rotten;  egter  wat 

Gedierte  ze  maar  overweldigen  kan, 
dat  is  haar  prooi. 

( 

MAAT, 

De  geheele  lengte  der  Slang 
is.       .       •       •       •       •      • 

Lengte  van  den  Kop. 
Breedte  van  den  Kop  achter. 

Verheid  van  't  eene  Oog  tot 
het  ander   

Verheid  van  't  eene  Neusgat 
tot  het  ander   

Verheid  van  de  Neus  tot  het 

Oog.   
Verheid  van  de  Neus  tot  in 

de  hoek  van  de  Mond. 
Afftand  der  boven  op  de  Neus 

liggende    Neusgaten ,   van 
het  fpitfe  der  Neus.     .     . 

Duimen. 

3 
2 

1 

2i 

Hoogte 
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Hoogte  of  dikte  van  't  achter- 
gedeelte  van  den  Kop.  .    . 

Hoogte  of  dikte  van  de  Mond, 
gefloten  zynde.      .  .   . 

Doonneeter  der  Oogholtens. 
Omtrek  'van  den  Staart  by  het 

Aarsgat   
Omtrek  van  het  Lighaam  by 

het  begin  van  den  Staart.  . 
omtrek  van  den  Hals ,  digt  by 

den  Kop   
Omtrek  van  het  Lighaam  op 

de  dikfte  plaats. 
Omtrek  van  het  achtergedeel- 

te van  den  Kop. 
• 

Engelfche 
Voeten. 

) 

Duimen. 

u 

- 

38 

38. 

3» 

8j 

5 

GOUD 
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GOUDACIITIG 

GEVLAKTE 

TEEK, 
OP     DE    GR  O  O  TE     ADDER.     VAN     *f 

EILAND     JAVA     GEVONDEN. 

H et  Lighaam  vran  deeze  Teek  is 
rondachtig  en  plat  of  linsvormig ,  ach- 

ter iets  breeder  dan  yooren.  Zy  heeft 

geen  Borstftuk ,  en  van  het  Hoofd  ont- 
waard men  met.  het  bloote  Oog  maar 

enkeld  de  Snuit  en  de  digt  daar  aan 
ftaande  fprieten,  als  drie  geringe  ve- 

zeltjes of  draaden. 

Vier  paar  Beenen  ftaan  beneden 
aan  het  Lyf ,  van  vooren  naar  achte- 

ren tot  iets  over  de  helft  van  hetzelve, 

en  van  "vooren  iets  digter  by  malkan- der geplaatst  als  achter.De  breedte  van 

't  Lighaam  dwars  over  het  midden  ge- /  mee- 
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gëmeeten  ,  bedraagt'een  tiende  duim. Het  Lighaam  is  boven  zwartbruin, 

met  een  goudverwig  ringetje  in  't 
tniddëil  getéekend,  en  met  nog  zes 
goudverwige  vlakjés  ,  die  rondom  dit 
ringetje  gefield  zyn  ;  te  wèeten,  een 
vlakje  aan  ieder  zyde  van  het  rin- 

getje, twee  achter  hetzelve  digt  naast 
malkander,  en  twee  vooren  iets  van 
malkander  afftaande. 

Het  beneden -gedeelte  van 't  Lig- 
haam is  licht  bruin  ,  zoo  als  mede  de 

Voeten.  Door  het  Vergrootglas  * 
toont  de  Snuit  van  deeze  Teek,  veel 
overeenkomst,  met  die  van  de  Ri~ 
'anus  of  Honds -luis;  dewelke  zeer 
keurlyk  afgebeeld  is,  in  de  uitge- 
zogte  Verhandelingen  D.  IX.  PI.  60. 

De  fprietenvan  de  onze  zyn  egter 
knotsachtig  ,  of  dik  en  rondachtig 
van  vooien,  en  mede  alleenlyk  maar 
langs  derzelvér  zydwaarts  gekeerde 
kant  getakt,  of  raspachtig  met  pun- 

ten bezet;  ook  zyn  ze  iets  langer 
als  de  Snuit.  Aan  het  Beneden -lyf 
iets  achterwaarts  vindt  zich  eene 
roodachtige    verdieping,    met    een 
HL  Deeh  Ge  kleine 
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kleine  uitpuiling  in  haar  midden ,  dat 
den  anus  fchynt  te  zyn. 

De  Teek  y  die  hier  zeer  rykelyk  in 
de  Bosfchen ,  en  mede  dikwyls  aan 
ons  Huis-  Gedierte  gevonden  wordt, 
verfchilt  door  haar  effen  Couleur 
veel ,  met  de  zoo  even  befchreeven, 
en  fchynt  meerder  overeen  te  komen 
met  de  Ricinus.  Misfchien  is  onze 

Goudachtig  gevlakte  Teek,  hetzelfde 
Infeét,  het  welk  Seba  aan  zyne  Ame- 
ricaanfche  Luizen  -  Slang  vondt. 

D  E 
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D    E 

G     R     O     O     T     E 

TUIN-  SPIN, 
VAN       'T 

J 
EILAND 

A  V  A: 

I  ̂aar  wordt  in  onze  Tuinen  5  op 
de  Heiningen  der  Velden  en  fomtyds 
ook  wel  in  onbewoonde  gebouwen  * 
een  groote  Spinnekop  gevonden,  die 
men  hier  den  naam  van  Groote  Tuin- 
Spin  zal  geeven,  fchoon  ze  egter 

voor  't  overige  zeer  van  lighaams  ge- 
ftalte  verfchilt  met  de  Aranea  Cu- 
turbitina^  die  in  de  natuurlyke  Hi- 
ftorie  van  den  Heer  Houttuin 

de  Tuin-  Spin  genoemd  is. 
Ze  maakt  een  web  uit  zeer  fterkè 

draaden ,  die  ze  in  verfcheide  richtin- 
gen opftelt,  en  die  vastigheid  ge- 
noeg heeft  om  de  grootlle  vliegende 

Infeéten  te  verftrikken ;  zelfs  kleine 

Vogels  ?  zullen  'er  dikwyls  in  gevan- 
gen raaken.  Haar  borstftuk  is  voo- 

ren  rondachtig  en  verheven  ;  achter 
G  e  2  plal 
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plat  en  breed.  Het  Lyf  is  lang  en  dik. 
De  Beenen  zyn  fchaalachtig  en  lang ; 
het  derde  paar  is  merkelyk  korter  als 
de  anderen.  De  Knypers,  de  Voel- 
Armen ,  het  Borstftuk  en  de  Beenen 

zyn  zwart.  Het  Lighaam  is  bruinach- 
tig zwart;  boven  in  't  midden  met 

drie,  langs  en  meest  regt  uitloopen- 
de  geele  ftreepen;  ter  weerzyde  van 
deeze  ftreepen  geel  gemarmeld ,  en 
beneden  wit  en  geel  gevlakt.  Het 
tweede  lidt  der  Voel -Armen  en  't 
eerfte  lidt  van  ieder  Poot ,  zyn  mede 
geel  van  onderen;  ook  heeft  ieder  regt 
op  en  neder  beweegend  £•  wricht  der 
Pooten,  beneeden  een  geele  vlak. 
Het  borstftuk  is  boven  begroeid  met 

goudachtig  glinfterende  hairtjes.  Des- 
zelfs  voorder  gedeelte  loopt  vooren, 
daar  de  oogen  liaan,  meest  regt  uit. Het 
platte  achtergedeeLe  is  rondachtig, 
en  als  met  een  gezoomden  rand  om- 

geeven ;  achter  in  't  midden  5  ter  plaat- 
fe  daar  het  borstftuk  met  het  lyf  zaa- 
men  hangt,  iets  ingekorven.  Agt 
bolronde  oogen ,  ftaan  aan  de  rond- 
achtige ,  regt  uitloopende  voorkant 

van  't  borstftuk;  vier  in  't  midden 
vierkants  gewys   geplaatst  en  twee 

op 
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op  ieder  zyde  naast  malkander.  De 
plaats  daar  de  vier  middelde  oogen 
opftaan  is  maar  weinig  verheven  , 
waartegen  de  plaatfen  der  zy  -  oogen 
fterk  uitpuilen  en  zich  aan  't  bloote 
oog  als  kleine  hoorntjes,  of  knoop- 

jes vertoonen.  In  deeze  knoopjes  zyn 
de  zy- oogen,  iets  benedenwaarts , 
zoo  digt  naast  malkander  ingevoegt , 
dat  haar  affcheiding  zelfs  met  het  ver- 

grootglas moeielyk  waarteneemen  is. 
Hetachterfteder  zy- oogen  ftaat  een 
weinig  rugwaarts,  zpo  dat  de  Spin , 
met  deeze  oogen,  zywaarts,  henee^ 
denwaarts  en  achterwaarts  ziet,  daar 

haarde  vier  in  'tmidden  ftaande  oogen, 
teffens  al  het  geen  doen  gewaar  wor^ 
x\en,  dat  voor  en  boven  haar  is.  Be- 

needen de  oogen  komen  vooren  in  't 
borstfhik  twee  dikke ,  kegelachtig  ge^ 
vormde,  gladde,  glansfige  knypers 
voort ,  w?ar  van  ieder  met  een  bewec- 
gelyke,  kromme  en  zeer  fcherpena^ 
gel  gewapend  is.  Onder  deeze  kny- 

pers ontwaard  men  drie  beenachtige 
fchaalftukjes,  die  het  beneeden  ge-, 
deelte  van  den  mond  uitmaaken ,  waar 
van  de  twee  terzyden  ftaancle,  voo-. 
ren  iets  breedach.tig  zyn  en  langer  al$ 

Cc  3  het 
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het  in'tmidden  ftaande  langachtig  half- ronde {tukje.  By  het  openen  van  den 
mond,  vindt  men  in  dezelve  een  ftyf 
vlies  ,  dat  breed  is  envooren  rondach- 
tig  gelyk  een  tong.  Ter  zyden  van 
den  mond  liaan  de  voel-armen ,  die  uit 
vyf  leedjes  faamen  gefield  zyn.  Het 
eerfte  deezer  leedjes ,  dat  heel  kort  is , 
heeft  op  de  plaats ,  daar  het  met  het 
borstftuk  faamen  hangt ,  eene  waag- 
regte  beweeging.  Het  tweede  leedje 
ishetlangfte  ,  en  heefteen  loodregte 
beweeging  op  het  eerfte.  Het  derde 
dat  het  kleinfte  van  alleis,  beweegt 
zich  mede  loodregt  op  het  tweede. 
Het  vierde  is  iets  korter  als  het  tweede 
en  heeft  een  waagregte  beweeging  op 
het  derde.  Het  vyfde  leedje  lchicr 
zoo  lang  zynde  als  het  tweede  be- 

weegt zig  loodregt,  is  iets  geboogen 
enftomp  van  vooren.  De  twee  voor- 
fte  leedjes  van  ieder  voel-arm,  zyn 

digt  bezet  met  fteekelhairen ,  aan  't 
bloote  oog  zichtbaar.  Beneeden  in 
het  borstftuk  zyn  vier  paar  pooten  in- 
gevoegt.  De  twee  voorfte  pooten 
aan  weder  zyde  zyn  de  langften ;  het 
tweede  en  vierde  paar  is  omtrent  een 
vyfde  korter  als  het  eerfte ,  en  het 

der- 
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derde  paar  meet  fchaars  de  helft  der 
lengte  van  het  eerfte.  Ieder  poot  be- 
ftaat  uit  zeven  leden.  Het  eerfte  , 
of  achter  aan  het  borstftuk  zittende 

lidt,  is  dik  en  kort,  en  heeft  een  zy- 
lingfche  of  waagregte  beweeging.  Het 
tweede  ,  dat  nog  korter  is  als  het 
eerfte,  en  minder  dik,  beweegt  zich 
loodregt,  of  op  en  neder.  Het  der- 

de lidt  fchier  zoo  lang  zynde  als  het 
zesde,  beweegt  zich  mede  loodregt; 
egter  meerder  naar  boven  als  naar  be- 

needen. Het  vierde  lidt  is  niet  veel 
langer  als  het  eerfte ,  en  van  eene 

'fchulpachtige  gedaante;  het  beweegt 
'zich  mede  loodregt,  maar  meerder naar  beneeden  als  naar  boven.  Het 
vyfde  lidt,  iets  korter  zynde  als  het 
derde,  beweegt  zich  waagregt.  Het 
zesde  en  langfte  lidt  isdunenboogach- 
tig,  en  heeft  een  loodregte  bewee- 
gingop  het  vyfde.  Het  zevende  lidt 
omtrent  zoo  lang  zynde ,  als  het  vier- 

de ,  heeft  weinig  beweeging  ,  en 
fchynt  eerder  eene  voorzetting  van 
het  zesde,  dan  een  byzonderlidt  uit- 
temaaken.  Ieder  poot  is  aan  het  ein- 

de gewapend  met  twee  kleine  fcherpe 
punten  of  haakjes ;  dewelke  gelyk  ook 

C  c  4  de 
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de  doornen  enfteekelhairen,  die  langs 
depooten  ftaan  en  alleen  voorwaarts 
gericht  zyn,  alleenlyk  maar  door  bet 
vergrootglas  duidelyk  waargenomen 

worden.  Het  beneeden  gedeelte  van 't 
borstftuk,heeft  tusfehen  de  pooten  ee- 
ne  hartvormige  gedaante.  Het  achter- 

lyf, by  het  dikfte  einde  ,  maar  met 
een  klein  gedeelte  van  deszelfsbenee- 
denzyde,  aan  het  borstftuk  vastge- 

groeid zynde ,  fteekt  verre  boven  het 
borstftuk  uit.  By  het  wyfje  is  het 
achterlyf  rolrond ,  iets  dikker  egter  by 
het  borstftuk  als  achter.  Het  achter- 

lyf van  't  mannetje,  valt  tegen  het 
midden  fchielyk  af,  en^is  veel  dun- 

ner by  het  eind  als  by  het  voorftuk. 
Het  mannetje  gelykt  veel  naar  de  af- 

beelding vande  Oost-lndifche  Spin- 
nekop  in  Sebaas  Thefaurus  T.  4.  tak. 

99-  fië*  9-  dewrelke  buiten  twyfrel , 
van  dehierbefchreeven  foort  genoo- 
men  is.  Aan  het  eind  van  't  achter- 

lyf, ftaan  beneeden,  digt  aan  mal- 
kander vy f  langachtige  teepels,  daar 

de  fpindraaden  uit  voorkomen.  Het 
achterlyf  is  weekachtig,  en  met  een 
dunne  huid  overtrokken;  alleenlyk 

paar  beneeden,  digt  by  deszelfsver- 

ee- 
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eeniging  met  het  borstftuk  zir'er  eene fchier  hal  fronde  5  hoornachtige  platte , 
of  fchild  op.  Het  borstftuk,  de  poo- 
ten,  de  knypers  de  voel-armen  zyn 
hoornachtig  hard.  Op  de  ronde  rug 
van  het  verheven  voordergedeelte 
van  het  borstftuk ,  Haan  ter  plaatfe 
daar  zich  deeze  rug  met  het  platte  ach- 

ter gedeelte  van  't  borstftuk  vereffend, 
twee  knobbeltjes,  die  zich  door  het 
vergrootglas  als  twee  kleine  naar  voo- 
ren  gekeerde  hoorntjes  vertoonen. 

Lengte  van  't  borsftuk.     .     . 
Lengte  van  't  achterlyf. 
Breedte  van  't  borstftuk  voo- 

*■  CIl»  •  •  •  •  • 

Breedte  van't  borstftuk  op  de 
breedfte  plaats.       .       .     # 

Lengte  der  knypers. 
Dikte  der  knypers  vooren. 
Dikte  der  knypers  achter.     . 
Lengte  der  nagels  aan  de  kny- 

pers. t       . 
Lengte  der  voel-armen.     .     , 
Lengte  der  voorpooten.     .     , 
Lengte  der  tweede  en  vierde 

poot.   Cc  5 

Engelfche Duimen. 
it 
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.  "Engelfdji? 

Duimen. 

Lengte  der  derde  poot.     .     . 
Dikte  der  achteiieden  van  de 

voorpooten. 

Grootfte  dikte  van  't  achter- 
lyf.   

Doormeeter  van  't  achterlyf 
by't  eind   

IfO 
TÖ 

h 

T5 

Deeze  meetingen  zyn  van  een  wyf- 
je  genomen  dat  taamelyk  groot  was , 
maar  echter  nog  van  de  grootfte  niet. 

DE 
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D    E 

KRULLENDE 

MOESPAL  M. 

(  ̂ /eeze  Boom  aan  dewelke  Rum- 
phius,  den  naam  van  Moeskruidige 
Calappus ,  Olus  Calappoides  en  Cycas 
geeft, vindt  men  onder  deeze  laatfte 
benoeming  inhetLinnseifcheSyftema 
als  de  eerite  gevindbladige  Palm  ge- 

plaatst. Ze  wordt  daar  voor  den  Ara- 
boinfche  Sago -boom  üitgegeeven  en 
meest  alle  de  opvolgers  van  het  Lin- 
nseifche  Syftema  hebben  dit  gevoelen 
overgenomen,  Egter  fchynen  ver- 
feheiden  de  zwaarigheid  wel  gevoeld 
te  hebben  van  het  opgegeeven  ken- 

merk der  Cycas :  „  eene  drooge  fteen- 
„  vrucht ,  met  eene  tweekleppige  noot^ 
5?  en  eene  vaar  en  -  kruidachtige  kruU 

„  ling  der  bladen  "  met  dat  geené  faa- 
mente  pasfen,het  welk  een  zoo  naauw- 
keurig  onderzoeker  als  RuMPHiusvan 
den  Amboinfchen  Sago- boom  fchryft, 
naar  hem  zoo  lange  jaaren  op  de  plaats 

zelfs 
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zelfs  waargenomen  te  hebben  daar  hy 
te  huis  behoord,  en  aan  duizenden 
van  menichen  tot  voedfel  verftrekt. 

Door  deeze  zwaarigheid  mede  in  ver- 
leegenheid  gebragt,  zochte  ik  in  de 

orde  derPalm-boomen,  in  'tiftcDeel 
deezer  verhandelingen  uitgegeeven, 
hier  omtrent  te  verhelpen  met  de  Sa- 

go-boom  van  RuMPHiusin  plaats 
van  deszelfs  moeskruidige  Calappus 
aantehaalen ,  en  het  kenmerk  der  bla- 

den naar  de  Sago- bladen  te  fchrk- 
ken.  Maar  dit  was  mede  als  van  de 

eene  dwaaling  tot  de  andere  over- 
gaan ;  want  de  Mallabaarfche  Todda 

panna  en  meerder  aangehaalde  foor- 
ten vanOlus  Calappoides  pasfen  zoo 

min  by  de  Sago-palm ,  als  de  opgegee- 
venkenmerkendervruchtmaakingvan 
de  Cycas.  Döeze  fout  zal  verfchoo- 
ning  vinden,  in  een  fchielyk ontwor- 

pen opftel ,  met  her  welk  niet  anders 
bedoelt  wierdt,  alsalleenig,  de  lief- 

hebbers der  kruidkunde ,  in  onze  on- 
derden  lommer  derPalmboomenver- 
fpreide  volkplanting  ,  tot  het  onder- 

zoek van  dit  edel  plant-geflacht  uitte- 
noodigen,  en  hun  het  gemak  aante- 

brengen  van  by  ieder  ontdekking  in  't kort 
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kortte  kunnen  overzien,  wat  reeds  be- 

kend is  en  wat  'er  nog  aan  ontbreekt. 
Byzonder  aangenaam  is  hetmyegter, 
van  thans  te  kunnen  verbeteren  wat  ik 

verzien  had ,  en  mede  van  de  dwaa- 
ling een  eind  te  maaken  in  dewelke 

veele  Botanisten  door  de  Linnseifche 

Cycas  gebragt  zyn.  Want  gelegenheid 
gehadt  hebbende  van  de  Cycas  of 
OlusCalappoides  zelfs  waarteneemen, 
zoo  zal  met  derzelver  befchryving 
buiten  twyffel  Hellen ,  dat  de  kenmer- 

ken die  onzen  grooten  Linnjeus  van 
deeze  Palm  opgeeft ,  tot  geen  ander 
palmfoort  kunnen  betrokken  worden, 
en  dat  het  maar  by  verzien  gebeurt 
mag  zyn,  dat  bydeszelfs  Cycas,  de 
AmboinfcheSago-boom  is  aangehaald. 
Deeze  Amboinfche  Sago -palm  hier 
omftreeks  mede  enkeld  vallende  zoo 

-hoope  van  derzelver  vruchtmaaking 
ook  nog  wel,  in  een  der  volgende 
deelendeezer  Verhandelingenbekent 
te  kunnen  maaken,  en  tot  zoo  lange 
mag  de  plaats  van  de  Meelpalminde 
orde  der  Palm-boomen  voor  open  aan- 

gezien worden.  Thans  zal  ik  tot  de 
befchryving  der  Cycas  of  Moespalru 
overgaan. 

De 
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De  Wortel  is  eene  knolachtige 
voortzetting  van  den  ftam,  met  wit- 
achtige  vezelen  bewasfen. 

De  Stam  is  regtopftaande ,  rond , 
beneeden  dikker  als  boven ,  boven 

dikker  al6  in  't  midden  ,  met  eene 
ruuwve  grysachtige  oppervlakte  over- 

trokken en  boven  door  de  overbly- 
vende  rondachtige  ftoelen  der  bladen, 

en  by  't  Wyfje  mede  door  de  einden der  vruchtfteelen  met  knobbels  en 

rimpelen  omgeeven  ,2-3  mans  leng- 
tenshoog,  fomtyds  in  twee  en  meer- 

der regt  opfchietende  dikke  takken 
verdeeld,  en  beftaande  uit  een  vast 
hout ,  het  welk  een  groote  kern  van 
wit,  voos,  flymachtig  merg  in  fluit. 

De  Takken-  worden  niet  altoos  ge- 
vonden ,  en  zyn  gelyk  aan  het  bo- 

ven einde  der  enkeldeftammen,  me- 
de regt  opftaande  en  aan  haare  ein- 

den ,  meest  op  een  gelyken  afftand 

van  de  grond,  met  de  bladeren  be- 

#et. 

De  Bladeren  ten  getalle  van4ö-6ö 
in  verfcheide  kringennaast  malkander 

liaan- 
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ftaande ,  op  de  toppen  der  ftammen, 
zyn  meest  gelyk  breed  ,4-6  voeten , 
lang  en  overhoeks  gevind  5  met  fabel- 
vormig  rugwaarts  geboogen ,  fmalle  , 
gelyk  breede  egter  vooren  en  achter 
fpits  toeloopende  blaadjes,die  eenrib- 
big  ?  glansfig,  gras-groen,  omtrent 
een  fpan  lang  en  een  halve  duim  breed 
zyn,  zichterwederzydevan  de  blad- 
ileel  met  haar  platte  zyde  in  dezelfde 
vlakte  uitfpreidende.  De  Bladfteel  is 
rondachtig ,  groen ,  beneden  aan  we- 
derzy de  met  kleine  doorntjes  bezet, 
met  een  rondachtige  knol  aan  de  {tam 
vastgegroeid ,  van  buiten  bontachtig , 
en  binnen  opgevult  met  een  wit  flym- 
achtig  merg.  De  binnenfte  bladeren 
Haan  meest  regt  op  en  neer,  de  bui- 
tenfte  fchier  waagregt  uitgefpreid. 
By  haare  uitbotting  zynze  in  een  ge- 

kruld, zoo  als  het  vaaren/ kruid,  en 
nog  jong  zynde  ,  wordenze  als  groen- 

te genooten ,  die  veel  na  aspergies 
fmaakt. 

De  Bloemen  zyn  eenflachtige  Man- 
netjes enWyfjes  bloemen,  die  van 

malkander  afgezondert  op  verfchillen- 
de  boomen  gevonden  worden. 

De 
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De  Mannetjes  Bloem  is  een  grootë^ 
geelachtige,  naar  een  Ananas  zonder 
kroon  gelykende  Pynappel ,  regt  op- 
ftaande  boven  op  den  rtam ,  tusfchen 
de  fcheut  der  nieuwe  bladeren  en  de 

kring  welken  de  oude  bladeren  maa- 
ken,  enfaamengefteltuit  veele  kraak- 

beenachtige ,  langwerpige  ,  platte , 
wigvormige  ,  lighaampjes ,  die  boven 
glansfig ,  als  met  geel  lak  overtrokken 
en  beneeden  als  honinggraat,  in  klei- 

ne met  geel  ftofmeel  aangevulde  vak- 
jes verdeelt  zyn.  Het  fmalfte  ge- 

deelte deezer,  de  ftelle  der  meel- 
draatjes  vertreedende  lighaampjes  , 
zit  vast  aan  een  ronde  omtrent  2  dui- 
me  dikke  fpil,  die  beneeden  waarze 
den  bloèmfteel  komt  uittemaaken, 
iets  gevoord,  en  met  geelachtige 
fcheerwol  overtrokken  is.  Kelk  en 
bloemkrans  ontbreekett.  De  lengte 
der  bloem  bedraagt  veeltyds  meerder 

dan  2  voeten ,  by  een  omtrek  in  't midden  daar  ze  het  dikfte  is,  van  ij 
voet.  Ze  verfpreideen  fcherpe  door- 

dringende en  door  zyn  hevigheid 
onaangenaame  reuk. 

DeïfyjjeS'JBloemenmQde  noch  kelk 
noch 



Natuurlyke  HifiöHe       41? 

noch  kroon  hebbende ;  beften  eenig 
uit  de  üaakte  vruchtbeginfelen ,  dat 
donker  bruine  rondachtige  lighaamp- 
jeszyn,  met  een  klein  puntje  boven 
op 5  het .  welk  .het  ftampertje  uit* 
maakt,  en  zich  door  het  vergrootglas 
als  een  buisje  of  uitgeholt  rolleye  ver- 

toond, met  een  breede  wrong  van 
boven.  Ze  zyn  vastzittende  en  over- 
hoeks  geplaatst  ,.meest  teri  getale  van 
6.  aanbloemfteelen  ,  die  in  meenigte 

boven  in  't  midden  van  den  Ham  \  tus- 
fche,n  de. bladeren  uitfpruiten  enin't begin  als  ze  noch  digt  aan  malkander 
gefloten  en  opwaarts  gericht  ftaan; 
een  beneedenwaarts  iets  buikachtige 
kegel  voorfteïlen  ,  die  van  verre  wel 

iets  naat  de  ananas- vormigè'Manne- tjes  bloem  gelykt.  Ouder  geworden, 
openen  zich  cleezè  Vrirchtftèèlèn  éa 
zonderen  haar  van  malkander  af ,  en 

óp  't  laatst,  door  de  zwaarte  derVruch- 
ten  naar  beneedèn  getrokken  \  hangen 
ze  rondom  de  kruin  van  de  Palm* 
tusfcheri  de  bladeren; 

Deeze  Steelen  zyn  beneeden ,'  én 
jpeest  tot  haar  midden  als  vierkant,  ■ 
boven  het  midden  iets  breedachtig  9- 

ftf.  Deel  Dd  ate' 

/ 
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als  gegolfd ,  en  met  langachtige  ter 
wederzyde  overhoeks  geftalte  hol- 
tens ;  daar  de  Vruchtbeginfels  in  zit- 

ten ;  haar  bovengedeelte  is  eene  bree- 
de  fponton-vormige  punt ,  vooren  ge- 

tand ,  en  eindende  met  eene  lange 
flappe  fpits.  De  breede  punt  der 
bloem  fteelen  is  alleen  maar  gedeel- 
telyk  groen,  zynde  deeze  fteelen  voor 
de  rest  geheel  met  eene  geelachtige 
fcheerwol  overtrokken.  Ze  beftaan 

uit  een  wit  voosvleesch;  volwas- 
fchen  zynde  bedraagt  haar  lengte  ibm- 
tyds  by  de  2.  voet. 

De  Vrucht  is  een  langachtig  ronde 
Steenvrucht  ,  van  groote  als  eene 
groote  Okkernoot  ,  ter  zyden  iets 
plat ,  beneeden  puntachtig  ,  en  bo- 

ven met  eene  geringe  fcherpte.  Ryp 
zynde  heeft  ze  van  buiten  eene  brui- 

ne, dikke  ,  leerachtige,  fterk  gerim- 
pelde ,  egter  glanfige  huid ,  vastzit- 

tende op  een  dunne ,  houte ,  zeer 
taaye  ,  geelachtige  ,  tweekleppige 
fchil ,  met  een  fcherpe  rug  van  boven , 
langs  dewelke  zich  de  noot  opendom 
den  kiem  door  te  laaten. 

Deeze   dunne  houte  fchil  is  van 

bin- 
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binnen  als  uitgevöedert,  met  een 
Kastanien  bruine  viltachtige  ftöffe  j 
dewelke  bëneeden  veel  dikker  als 

ter  zyden  en  heel  boven  zich  ver- 
liest in  eene  dunne  donker  -  bruine 

huid*  Irt  deézë  viltachtige  ftöffe  ligt 
de  pit  5  die  röndachtig ,  beneeden 
iets  plat  is ,  en  wit  van  couleur ,  met 
een  bruin vlakje  van  boven;  beftaan- 
de  uit  eenwitachtige  ftöffe  naar  die 
der  Kaftanien  gelykende  ,  maarvoo- 
zer  zynde  ?  en  een  fterke  olieachtige 
reuk  van  zich  geevende.  De  Vruch- 

ten worden  weinig  geacht,  fchöon- 
ze  door  kooken  en  roosteren  tot  fpy- 
ze  toeteberéiden  zyn, 

De  Nederduitfche  naam  die  men 
aan  deeze  Palm^geeft,  fteunt  op  het 
gebruik  het  welk  van  derzelver  jon- 

ge blad  ereii  'gemaakt  wordt.  Inde 
orde*  der  Palniboomen  kan  dit  Palm- 
geflacht  als  de  iodi  der  sevindbladi- 

gë  Palmen,  naar  de\$a'guêr-palm  met de  volgende  kenmerken  geplaatst  wor- 
den 
Xa$  -  qo  'ie 

r 

JDd  2  jq, 
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10,  CÏCAS.  MOESPALM. 

Mannetjes-  Bloem.iLen  langwerpige 
regtopftaande  pyn-appel^  uit  vee- 
Ie  wigvorniige  lignaampjes  zaa- 
mengefteld ,  die  aau  haar  bene- 
dcnkant  in  vakjes  verdeeld  zyn, 

daar  het  ftofmeel'  in  zie, 

PFyffef- Bloem.  Geen  kelk  nóch 
bloemkrans.  Een  enkelde  ftam- 
per  op  het  naakte  vruchtbeginzeL 
Eene  drooge  fteenvrucht  .met 
eene  tweekleppige  noot. 

i.  Cycas  Circinalis..  Krul- 
lende Moespdlm.  Maleitsch  Sajor 

Calappa. 

Met  gekruld  uitbottende  gevinde 

bladen,  wiers  gelyk  breede  blaad-- 
jes  fabélvormig  gebogen  zyn. 

Rümpiiius  befchryvmg  van  dee- 
ze  Palm  v:erfchilt  in  eenige  flukken,, 
dieegtervanweirïig  belang  zyn,  met 

het  hier  opgegeeven ,  en  de  afbeel- 
ding die  hy  in  't  Herb.  Amb.  i .  Tab. 

22.  van  de  Wyfjesboom  geeft  ,  toond 

de 
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de  altenaauwkeurige  overeenkomfte 
met  onze  krullende  Moespalm,<mi 
met  waarfchynlykheid  te  mogen  ver- 
onderftellen ,  dat  hy  een  andere  boom 
in  zyne  befchryving  zoude  bedoelt 
hebben.  Alleenigde  metB  gemerkte 
figuur ,  die  de  doorgefneden  vrucht  in 
derzelvér  pit  ovaal  rond,  en  de  fpon- 
gieufe  of  viltachtige  ftoffe  in  welke  de 
pit  ligt,  boven  en  beneeden  van  gely- 
Ike  dikte  vertoond ,  fchynt  verteekend 
te  zyn ;  hetwelk  reeds  door  derzelvér 
vergelyking  met  de  afbeelding  der 
vrucht  by  A :  en  C  :  blykbaar  wordt. 
By  de  Mannetjesboom  op  Tab.  21. 
zyn  de  bladeren  niet  zoo  wel  ver- 

beeld als  op  Tab.  22.  ook  wordt  'er 
de  ftam  en  de  Ananasvormige  bloem  , 
hier  ten  onrechte  als  gefchubd  afge- 
fchetst.  De  Mannetjesbloem  die  Tab. 
10.  met  haar  fteel  afgebeeld  is,  komt 
meest  geheel  en  al  met  die  van  de 
krullende  Moes -palm  overeen,  als 
men  de  doorns  wegneemt,  die  op  de 
vooreindens  derwigvormige  lighaam- 
pjes  gezet  zyn. 

Blykens  vruchten  van   Mauritius 
onty  aftgen ,  valt  deeze  Palm  meede  op 

Dd  3  dat 
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dat  Eiland ;  de  Heer  Cossigny  die 

de  goedheid  heeft  gehadtom'er  vruch- 
ten van  pvertezenden  fchryft  datze 

te  Madagascar  te  huis  behoord  ,  en 
Samble  genaamd  wordt. 

Schets 



In  de  Befchryviag  der  hëefterachtige  Poelpalm,  Verband.  IL  lees 

Pag.  482.  derde  regel  van  beneeden,   in 

fteedé  Tan  a6 ,-------- 

Pag.  483.  vyfdeen  zesde  regel  van  boven  -, 
in  ftetde  van  in  de  eene  of  andere  ,    - 

Pag.  484,  zesde  regel,   in  fttedc  van,  of 
afgedrukt  rondachtige^  -     -     -     - 

Pag.  487.    elfde    ïegel ,    in    ftecde    van 
pi  00  gen ,     -     -     .----... 

dertiencfc  regel,  in   fteede  van,  een 
afgedrukte  duim,     -     -     -    <-    r    - 

-  17. 

-  in  nog  eené  andere  , 

.  -    of  ronda«htige. 

-    plooyen, 

m    era  duïto-, 

B  % 
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Schets  van  de  uitbotting  der  Bloemkatjcs,  aan  de  cerftc  groote  Zy-tak  van  de  Bloernfteng- 
der  heefteragtige  Poelpalm.    Ferhand.  II.  pag,  480. 

A.  A.  X.  a.  a.  Schecdcn  of  Bewaarzakken  met  punti- 
ge. Toppen. 

B.  B.  b.  b.  b.  Scheeden  met    een    platte    Kool,  en 
rondagtige  Toppen  of  Vooreinden. 

A.  Eerde  puntige  Scheede,  die  den  Zy-tak  en  Hoofd- 
tak zamen  heeft  in  gehad. 

B.  Eerfte  gezoolde  rondagtige  Scheede,  daar  de  Zy- 
tak  uit  voortkomt. 

Puntige  Scheede  ,  daar  het  vervolg  van  den  Hoofd- 
tak en  deszelfs  verdere  Zy- takken  uit  voorkomen. 

&2 

K.  De  twaalf  Bloem- katjes. 
De  Cyffer- letters  geeven  te  kennen,  de  hoeveelfte 

Scheede  van  't  eigenfte  Zoort ,  die  Scbeede  in 
de  aaneengefchakelde  uitpotting  is,  daar  de 
Letter  by  ftaat. 

Zo  ïs  by  voorbeeld,  (A6)  de  zesde  puntig  toe- 
loopende  Scheede ,  der  uitpotCing  van  A.  tot 
(A<5)  en  (£3).  is.de  derde  gezoolde  ronda^d? 
ge  Scheede  der  uitpotting  van  A.  tot  {b%) 
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BYVOEGSELS 
TOT    DE 

BESCHRYVINGf 

DER 

SUNDASCHE  EILANDEN 

JAVA,  BORNEO  en  SUMATRA. 

't  Eiland  JAVA- 

I n  de  de  korte  fchets  der  bezittingen 
van  de  Oost-Indifche  Maatfchappy , 
inhetEerfteDeel  der  Verhandeling , 
is  de  bevolking  van  het  Eiland  Java 
veel  minder  opgegeeven  als  dezelve 
wezentlyk  is;  de  nadere  berichten 
hebben  my  in  ftaat  gefield,  dit  te  ver- 

beteren in  deeze  by  voegfels. 

Voor  eerst  moet  ik  aanmerken,  dat 
men  op  geheel  Java,  alleen  voor  Tjau 
jas  rekend  de  Boemies,  zynde  dor- 
fpronglyke  Ingezetenen  en  Nonpans 
eenvolkuïtnabuurige  diflrióten  over-; 
gekomen  3    welker  huisgezinnen  op 

Pd  4  2  mans 

* 
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2  mans  2  vrouwen  en  J2  kiyders  wor- 

den gerekend. 
En  dusblyven  de  Boèjangi,  onge- 

trouwde en  alle  die  vreemd  zyn  , 
hier  onder  niet  begreepeh. 

Bamtam  dat  ik  op  5000.  Tjatjas ', 
of  30Q00.  Menfchen  ichatce,  is  be- 

volkt met  omtrent  30000.  Mans,  en 
dus  kan  men  het  zelve  op  90000.  (V) 

Inwo'oners  rekenen,behalvèn  HètPnn- 
fen  Eiland  Pulofeelan  oïPulopaneetan 
genaamt  \  dat  aan  cleszelfs  Noord  - 
West  kant  ligt,  en  omtrent  200.  In- 
wooners  heeft  \  ondereen  Hoofd  Kiey 
Loura  Alipan  genaamt. 

Hetjaéatrafche  is  op  29000  Tjatjas. 
t)f  230388.  Menfchen  berekend ,  (F) 
waar  van  deStad  met  derzelverZuider- 
voorftadssoi.  huizen  joude  he.hben , 

In- 

Ca)  I.  DeelVerh.  pag.  6.  Doch  deeze  nadere  op- 
gaaf is  door  den  Heer  Jftantams  Commandeur L.Mei- 

iaum  mede  gedeeld.  De  Strand  of  Zoom  -Negoryeri 
fjiiadaug  genaam  i,  zyn  84.  in  getal  tn  hebben  alleen 
15000.  JVlans  in  ftaat  tot  den  arbeid',  de  binnenland- 
fcheNegoryen  neemt  men  op  even  zoo  veel;  de  groot: 
te  der  Tjatjas  zyn  niet  zeker. 

Qb)th  Deel  pag.  6*  20,  48  en  61* 
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Inwooners.       .       •       .  1213*? 
De  Stads  Ommelanden.  13 1895. 
De  Regentfchappen.       .  39575. 
De  Preanger  -  landen.     )  11 6787. 
Of  het  Jacatrafche  (7).       230388. 
Nochtans  blykt  door  een  accuraater 

opneming,  die  egter  nog  niet  voldoen: 
de  is,  dat  in  1779.  de  Inwooners  van 

de  Stad  en  *  Voorftad  waren,  Qttj 
.'      .       .       .-.".".       12131. In  de  Ommelanden.       .     16098(5, 

Regentfchappen  1 1  i?i  hui- 
zen.      .       .       67026. 

Boejangs.     »    1325. 
te    faamen    68351. 

Pr  eangerlanden  15724  hui- 
zen.      .       .       .  94344 

Boejangs.       ♦  5103 
te   faamen    99447. 

Beloopt  in  't  geheel  3409 1 5. 

Zyn- 
<■■■»■■■  i' '■  ■     '    ■ ' '        1       «  "i  ■       ■» 

Qc)  De  Gouverneur  Generaal  J.  Mossel,  ftelde 

in  1754»  <*e  Stad  en  Ommelanden  op  ■ '-  11816. 
De  Bovenlanden  op  -  -  -  -  -  169616* 

De  Preangerlanden  •      '•  -.   >         -   3*  47** 
Of  te  kapen  op  Inwooners.      -       -       -   212902. 
Cd)  Onder  deeze  Inwooners  in  de  Stad   en  Om- 

melanden, zyn  ruim  20000..  Chincezen,  en  1700e, 
Slaaveii.  Zie  IL  Deel  pag.  6u Dd5 
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Zynde  hier  onder  geen  een  van  de 
Dienaaren  der  Compagnie  begreepen. 

De  dooden  in  1780.  hebben  beloo^ 
pen ,  Europeefe  gequalificeerde  Bur- 
gers  120 

Inlandfche  Chriftenen ,  mans , 
vrouwen  en  kinderen.       .       .     375 

'  Chineezen  mans ,  vrouwen  en  kin- 
deren   •    .       .  670 

Mahomedaanen.      ,       ,     .     882 
Slaaven   1140 
In  de  Gereformeerde  en  Luterfche 

Kerk  zyn  1 1 3  paar  getrouwt. 
En  245  kinderen  gedoopt. 
Cheribon  is  berekend  op  15000 

Tjatjas  of  90000  menfehen  en  door 
geene  nadere  berichten  bepaald.  (<?) 

Javaas Noord -Oost- Kust  dat  zich 
uitftrektvan  deRivierLosfary  dewelke 
het  van  Cheribon  fcheid,  tot  Caap  San- 

dana  aan  Straat  baly  .  is  in  't  geheel  op 
94000.  Tja tj as  gerekent,  of  565200. 
menfehen;  £ƒ)  enxiewyl  men  geene 
egte  optelling  daar  van  heeft,  kan 
men  alleen  by  vergelyking  oordeelen. 

In 

(e)  Dit  is  11a  de  rekening  vaa  den  Heer  J.  Mosi 
sel  in  1754.  en  I.  Deel  BaHav.  Genoot/,  pag.  & 

(ƒ)  l.Deel  Verb.  pag,  7. 
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Indenjaare  1738.  toen  den  Keizer  al- 
leen Meester  van  dit  uitgeftrekte  land 

was,  waren  de   Inwooners  verdeelt 
94500  Tjatjas  onder  Cartafoera, 
86060  Wester  Binnelanden. 
63200  Ooster  Binnelanden, 
22600  Westerftranden. 

33400  Oosterftranden. 
10000  Eiland  Madura. 

309700  Tjatjas  of  1858200  Inwoo^ 
ners. 

En  hoewel  men  niet  kan  onderftel- 
len  dat  het  veel  minder  bevolkt  is5  zoo 
kon  men  in  1 774.  niet  meer  tellen  als 

69oooTjatjas  onder  deCompagnie. 
85450    .     .    onder  den  Keizer. 
87050    .     .   onder  den  bulthan. 
10000   ♦     .   op  Madura. 

251500  Tjatjas  of  1509000  Inwoo- 
ners. 

Na  dit  voorgaande  zoude 
Bantam  hebben.      9oooolnwooners. 
Jaccatra     .      .    340915. 
Cheribon     .       .       90000. 

Javaas  Oost-Kust  1509000. 
Of  het  geheele  Eiland  Java 

2029915  Inwooners. 

2c- 
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Zedert  de  Aartbeevingen  den  25  Ja- 
nuary  1769.  10  May  1772.  4  January 
1775.  en  den  22.  January  1780.  voor- 

gevallen (g)  ,  heeft  men  nog  eenige 
ligte  fchuddingen  gehadt. 

Op  Zondag  den  20.  February  1783. 
om  elf  uuren  favonds. 

Donderdag  den  29.  Juny  met 't  eer* 
fte  quartier ,  om  7  uuren  fmorgens ,  en 
een  uür  namiddag  Aardbeeving. 

In  July  drie  Aardbeevingen. 
Donderdag  den  13.  om  2  uuren  30 

piin.  namiddag ,  op  laatlte  quartier. 
Saturdag  den  15.  om  o  uuren  30 

tnin.  namiddag* 
Dingsdag  den  18.  om  8  uuren  15 

min.  fmorgens. 

Den  7  Augustus  rookte  deBerg  Pan- 

gerango. 
Woensdag  den  13.  December  om 

11.  uuren  favonds  Aardbeeving. 
Hier  uit  meent  men  te  kunnen  aflei- 

den ,  dat  de  Aardbeevingen  hier  meest 
voorvallen  omtrent  de  Solfticien  en 
dat  wel  met  volle  maan. 

Dit 
      1  ■  ■*■         .       ■  ■  ■        ■'    i  ■  ■  ■  .       . 

(g)  I.  Deel.  pag.21,  en  JI.Deelachtcrfte  gedeaU 
te  pag.  5i6 



derSundnfche  Eilanden;    429* 

Dit  was  ook  de  reden  dat  men  den 

10.  Februa-ry  1781.  een  dag  na  volle? 
maan,  toen  de  maan-in  zynen  naasten 
ftand  aan  de  aarde  was,  daar  voor 
vreesde ,  doch  zonder  dat  men  iets 
daar  van  gewaar  is  geworden. 

Het  Noorder  eri  Zuiderlicht,  is 
zedert  veelmaalen  geobferveert ;  j& 
Zelfs  fomtyds  tot  aanhetZenith. 

r 

En  het  Zodiacaal-licht  fomtyds  aan 
zeeftrand  r  wanneer  de  lucht  helder 
en  koel  was;  gaande  perpendiculair 
inde  breedte  van  10.  tot  30.  graaden* 
tot  eene  hoogte  van  meer  dan  50.  graa- 

ien op. 

T  geeft  ik  over  dé  dolle  honderi 
gezegtheb,  dat  dezelve  op  Batavia 

nooit  gezien  waren  ($)  is  in  'dit 
Derde  Deel  nader  aangetoont  door 
twee  ongelukkige  gebeurtenisfen  bin- 

nen weinige  jaaren  hier  voorgevallen-. 

In  de  befchryving  van  de  Stad  Ba- 
tavia flelde  ik ,  dat  om  de  zeven  jaaren 

gemeenlyk  eene  overftrooming  ge- 
schiedde,  gelykini77ien  1778.  (/) In 

(b)  I.  Deeh  pag;  37. 
£i\  I.  Deel  pag.  45. 
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In  den  jaaré  1780.  heeft  men  vati 
den  15  tot  den  29.  January  $  zwaare 
ovcrftrooming  gehadt  in  de  beneeden 
Stad.  (£) 

In  February ,  April  en  Mei  zwaare 
donder  en  regen,  en  den  17.  van  laatst- 
gemelde  maand  hoog  water. 

Het  jaar  1 781.  is  tot  heden  zonder 
Aardbeevingen  en  zfraare  donder  5 
doch  den  3 .  January  begon  het  te  rege- 

nen en  te  waaijen  zonder  ophouden, 
tot  het  einde  van  February. 

De  Benedenftad  en  dé  meeste  Tui- 
nen lagen  den  28.  January  al  onder, 

't  geen  tot  den  9.  February  duurde^ 
zoo  dat  de  oudfte  lieden  verklaaren 5 
zedert  het  jaar  1738.  nimmer  zulk 
hoog  water  en  overftrooming ,  by 
aanhouding  te  hebben  gezien. 

Èn  hier  uit  moet  men  befluiten, 

of  dat  na  de  zwaare  Aardb'èeving  van 
den  2   -  ranuary  1780.  meer  water  uit 
de  Bergen  vloeit ,  of  dat  de  beddin- 

gen 

(k)  II.  Deel.  pag.  jti 



der  Sundafche  Eilandetf.    43! 

gen  van  onze  rivieren  verhoogen  *  't 
geenindedroogemousfon,  eene  ver- 

lamming in  de  Stads  binnen- en  -  bui^ 
ten  gragten  moet  geeven,  en  in  de 
kwaade  mousfon  overftroomingen  die 
niet  dan  met  zeer  veele  kosten  ea 
moeiten  afteweeren  zyn. 

't  Eiland  Bornéo. 

Zedert  de  uitgaaf  van  het  Twee- 
de Deel  dezer  Verhandeling,  heeft 

de  Luitenant  Ingenieur  J.  B<  Pi- 
Ion  ,  het  Genootfchap  verfcheidene 
aantekeningen  medegedeelt,  die  hy 
in  zyne  reis  derwaards  in  1780.  ge- 

maakt heeft. 

De  Rivier  van  Pontlana  die  onder 

de  Evennachtslyn  in  zee  valt,  ont- 
fangt  zyn  water  vyf  mylen  boven  de 
mond  van  twee  Rivieren,  die  ver-^ 
re  uit  de  binnenlanden  (7)  komen; 
die  van  Landas  is  de  Noordelyklle  , 
en  die  van  Safango  de  Oostelykfte. 

Pun- 
*■  •%*■> 

11)  Zie  ai  Dcd.  Ver&.  pag,  117. 
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Puntiana ,  de  refidentie  plaats  van 
den  Sulthan  Sarief,  ligt  aan  de  ver- 
eeniging  dezer  beide  Rivieren;  dit 
Land  was  in  1773.  nog  woest  en  on- 
bevolkt,  wordende  fomtyds  doorZee- 
rooyers  bezogt,  die  zich  onder  den 
hoek  fchuil  hielden ,  om  de  afkomen- 

de Vaartuigen  te  berooven  :  het  zelve 
is  thans  een  welbewoonde  plaats  ,• 
rondom  ftiet  Campongs  van  Boegi- 
neezen  en  Chineezen  voorzien ,  die 
jn  de  Mynen  werken. 

Alle  Huizen  zyn  op  zyn  Maceas- 

faars,  op' Hutten  gebouwd,  vanNie- 
boemén  (jii)  en  met  Bamboefen  door- 
vlogten,  wegens  de  jaarlykfe  over- 
ftroomiilg  en  moérasfige  grond. 

De  Refidentie  van  onze  Oost-Indi- 
fche  Comp.is  vlak  op  den  hoek,  daar 
de  beide  Rivieren  faamen  vloeijen, 
en  waar  voor  een  Eilandje  ligt,  daar 
^e  Vorst  zyn  Tempel  heeft. 

Door  de  zwaare  moerasfen  is   de 

lucht  jneest  beneveld ,  en  hét  réegenï 

•  'er 

{«•)  Zie  I.  Dtel.  pag.  353; 
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'er  meest  alle  morgen,  deThermometer 
is  meest  tusfchen  de  80  en  90.-  gra^ 
den  ,  doch  de  zuide  wind  is  zeer  koud; 
de  plaats  is  anders  gezond  5  maar  in  de 
drooge  mousfon  heeft  men  gebrek  aan 
drinkwater  door  dezwaare  vloed,  en 
in  de  kwaade  mousfon  is  het  land 
overftroomt. 

Als  mende  Rivier  van  Landac  N^ 
Oost  waards  op  vaart (#) vindt  men 
omtrent  5.  mylen  boven  Puntiana,  da 
Rivier  Qualla  Tambaga,  die  noord- 
waards  voorby  de  Negory-Trap ,  langs 
de  Goudmynen ,  naar  Mampawa  loopt. 

Omtrent  vyf mylen verder, de Lan^ 
dafche  Rivier  op,  vindt  men  Salat 
Madoera  en  Qualla  Jeloe* 

Hier  boven  komt  men  te  jerye  \ 
de  oude  Negory  der  Landakfche  Vor- 
ften,  en  van  daar  over  veele  Klippen 
aandeNegory  Mangou ,  zynde  tansde 
verblyfplaats  van  den  Prins  Saya  Nata: 
deze  Rivier  loopt  verder  noordwaarda 
op ,  en  heeft  zynen  oorfprong  in  het 
Sambaafe  ryk. 

Als 

(n)  Z\%  2,  Deel  Pag.  120. 
E  e 
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Als  men  de  Rivier  van  Safango  of 
Sangouw  oost  waar  ds  van  Puntiana  op- 

vaart, vindt  men  omtrent  6.  mylen 
hooger,  een  Rivier  Qualla  Pongouw 
genaamt,  die  in  zeeltort. 

Twee  mylen  verder  de  Rivier  Tran- 
tang,  die  in  zee  ftort  by  de  Ncgory 
Padang  Tikar. 

En  5  mylen  daar  boven.,  de  Rivier 
Succadana ;  daar  decze  zeewaards 
loopt  heeft  Sulthan  SariefeenFortje 
op  Poelo  Jamboe ,  daarhy  de  vaart  der 
Bovenlanders  naar  Succadana  kan  be- 

letten, of  onder  zekeren  tol  toeftaan. 

Als  men  de  Rivier  van  Safaiïgö  ver- 
der landwaards  18.  uuren  opvaart  ? 

komt  men  teTayang,  daar  men  eerst 
kan  zeggen. vaste  grond  te  hebben: 
hier  wordt  gehandelt  in  Juweclen , 
Goud,rWax,  Vogelnestjes  enBind- 
ïottings. 

Twintig  mylen ,  opwaards  ligt  San- 
gouw,  onder  Sulthan  Sarief  flaande , 
dat  eene  zeer  volkryke  plaats  is ,  daar 
zeer  ryke  Goud-mynen  zyn ,  die  door 
Chineezen  bewerkt  worden. 

Schadouw  ligt  eenige  mylen  hoo- 
ger,en  words  doorBiajos  ofDajakkers 
bewoont.  By  de  Inlander  ook  Bou- 
kies  genaamt. 

Hier 
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Hier  vak  éenRivier ,  uit  het  Mfttan- 
fche  Ryk  komende ,  die  men  drie  da- 

gen moet  opvaarèn'om  te  Cascaro  te 
komen  Q ö") ?  daarmeneen  zeer zwaa- 
ren  Heen  vindt ,  op'  de  welke  zeven  Pi- 

ramiden uit- gehouwen  en  met  let- 
ters encyffergetallen  gevult  zyn:  men: 

vindt  hier  eri  daar  inde  wildernisfen 

ook  nog  andere  fteene  beelden  5  on-  ,:  : 

der  andere  twee  bokken;  deBiajos  zeg^' gen  dat  voor  deezen  hier  javaanen  zyn 

woonachtig  geweest  5  daar  men  nog' Goude  en  ZilvëreOrnamenten,  aarde- 
werken en  gebakke  moppen  van  viiixk. 

138.  Mylen  *de  Rivier  nog  opvaa- 
rende  tot  Tawang ,  vindt  men  ge^ne 
Mahomedaanen  meer5maar  alleen  Bia- 
jos,  tot  aan  .het  gebergte  toe  >  daar 
deeze  Rivier  uit  een  groot  meir  zyn 
oorfprong  neemt. 

De  Refïdent  Stucirt  van  Pantiana/ 
my  een  lyst  van  woorden  gezonden 

hebbende  van  de  Day  akers  of  Bia-  * 
jos  (ƒ>)>  tien  dagen  reizens  boven 
Sangouw  gelegen,  laat  ik  dezelve  hier 
volgen. 

(o)  Zie  2.  Deel.  Pag.  119. 
(p)Zie  2.  Deel.  Pag.  138. 

E  e  2  Hol- 
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Hollands. Dayaks. 

Lucht. Souan. 
Vuur. 

Jpy- Water. Danom* 
Aarde. Boenue. 
Godheid. Sempoelou.               .  i 
Son. Matafeu. 
Maan. Botan. 
Sterren. Bientang. 
Wind. Soennieng. 

Reegen. S  oer  {in. 
Storm. Souanjug. 
Onweeder. Datak. 
Licht. Alalla. 
Donker. Dom. 
Warm. . 

Seftak. Koud. Dingang. 
Goedaartïg. Mam. 
Kwaadaartig* 

Ajouw. Wegjaagen. Majertou. 
Leeven. Thio. 
Dood. Matty. 
Vorst. Aban.                      | 
Vrienden. 

Separanak. 
Vyanden. Panajoe. 
Dief. Manalidt. 
Man. Bebaka. 
Vrouw. Bebynje. 
Zwangere  Vrouw. Rontien. 

H« 
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Hollands 

Sterk  Mensch. 

Swak   • 
Lighaam. 
Hart. 
Buik. 
Vrouwelykheid, 
Mannelykheid, 
Billen, 
Hoofd. 
Ooren. 
Hairen, 
Hals. 
Mond. 
Tong. 
Tanden, 
Neus. 
Handen, 
Voeten. 
Spreeken. 
Eeten. 

Stoelgang. 
Pisfen. 
Zoenen., 
Slaapen. 
Waaken. 
Gaan. 
Schreeuwen. 

Roepen. 

IDayaks. 

Anak  Bynje. 
Bekajon. 
Belon  Tolaw. 
Aro. 
Athé. 
Batan. 
Palak. 
Pareer. 
Adon. 
Oeloe. 
Telinga. 
Boek. 
Kalon. 

Baba. 
L  i/a. 

J/ie. Ingher.    . 

Te/a. 
Kakki. 
Menjarom. 
Ankan. 

Antan.  ' 
"Juthea. 
Sikapoean. 
Tiendok. 
Nana  Tiendok. 
Lamba. 

Menjarawan. 
Menalon* 

E  e  3  Hol- 
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Hollands 
Zwygen. - °     ... 
Gooyen. 
Slaan. 
Ziek. 
Kraamen. 
Vechten. 

Kappen. 
Piek. 
Kapmes. 
Mes. 
Goed. 
Kw^ad. 
Breeken. 
Lang. 
Kort. 
Groot. 
Klein. 
Middelmaatig. 
Rond. 
Boven. 
Onder. 

Tn  't  midden. 
Ver  af  zyn. 
Digtby. 
Te  huis  komen. 

Waar  gaat  u\\?e, heen. 
Waar  komt  uwe  van 

daan. 
EenNeusdoek. 

Dayaks. 

Delako. 
Meratcmg. 

Mabat. 
Mekar. 
Eranak. 
Rarafic. 
Metijapa. 
Oelies. 
IFasfé. 

Baftc. 
Mam. 

Ajouw. Polo. 
Belanké. 
Pandak. 

Bara. 
Katjil 
P e da ha. 
Goelon. 
Dlafit. 

Jawa. 
Tengha. 
B  ajouw. 
Minfo. 
Lamba  difawin. 
Bafaka  Lambaïn. 
Mondok  Indian. 

Datatoe. 

ïiolX 
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Hollands Dayaics. 

Matjes. Alee 
Kusfens. >KaUmg  oeloe* 
Huis. Souw. 
Adap. Toedoen. 
Zuur. 

Ufam. Zoet. Manu  es. 

Zout. Gar/im. 
Bitter. Kolat. 
Sterk. Melelè. 
Lekker. Kinjaman* 
Zwart. Menarom. 
Wit. Toeté. 

Rood. Dedara. 
Geel. Tantamouan. 
Groen. Dadahan. 

Kaeyman. Boerawin* 

Kat. 
Sie. 

Hond. 
Afou. Varken. Bawie. 

Hoen. Indoe  manok. 
Haan. Manok  fonghm* 
Hartebeest. 

Piang. 

Steekel-varken, Titon. 

Aap. Kar  rak. 

Hagedis. Oehlan. 
Muis. Balauw. 

Zierie-kat. Boet. 
Slang, Oerer. 
Vis. Lauk. 

• 
E  e  4 H£T 
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HET   EILAND    SUMATRA. 

De  Heer  Jacob  van  Heemskerk 
my  onlangs  toegezonden  hebbende 
eene  Befchryving  van  Atchin ,  en  een 
voorden-boek  der  Batasfers :  en  de 
Refident  van  Poelo  Chineo ,  van  Kem- 

pen, eeneBefchry ving  van  het  Eiland, 
hebbe  ik  daarvan,  zoo  wel  als  van 
eenige  aantekeningen  van  den  Predi- 

kant alhier,  de  Heer  Jacob  Gaspar. 
Metzlar,  gebruik  gemaakt,  om  de 
Befchryving  van  Sumatra  optehelde- 
ren. 

Het  Ryk  Atchee ,  jnaakt  de  Noord- 
Westhoek  van  Sumatra  Qq)  ,  de  Stad 
vandenzelvennaamligtomtrenteenuur 
vanStrand,  aan  de  zoom  van  een  groote 
Rivier,  die  voor  deezen  ,  zelfs  voor, 
groote  Schepen  bevaarbaar  was,  doch 
tans  een  bank  heeft,  die  het  inkomen 
alleen  aan  kleine  Vaartuigen  toelaat : 
aan  de  mond  van  die  Rivier  ligt  een 
Vesting  van  klippen  opgeworpen^  met 
veel  Metaal-en  Yzer Canon, zonder 
Affuiten,  alwaar  de  Tollen  worden 

geheven. Het 
f  ■  ■■  "•    ..■■■■■■■■   ■•  ■■—'■■  ■   

(f)  Zie/ III.  Deelpag.  n,  Befchryving  van  $& 
matt*. 

> 
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Het  zoogenaamde  Paleis  van  den 
Koning,  ligt  aan  den  Zuid- Oostkant 
der  Stad ,  is  van  hout  gebouwd ,  over 

een  kleine  Rivier,  die  'er  onderdoor- 
loopt  ,  en  rondom  met  een  wal  o,m- 
cingeld  ,  vol  (Janon  zonder  Affuiten. 

In  het  zelve  komen  nimmer  anders 
als  Vromven ,  die  te  zaamen  2.  a  300. 
beloopen;  deeze  Koning  heeft  twee 
echte  Vrouwen,  geen  Byzitten:  het 
Paleis  heeft  geen  trap,  en  wanneer  de 
Koning  naar  de  Mosquee  gaat ,  word 

'er  uit  het  zelve  een  trap  neer  gela- 
ten, die  vervolgens  weder  ingehaalt 

wordt.  Op  Nieuwe  Jaarsdag  vervoegd 
hy  zich  met  veel  ftatie  naar  de  Hoofd- 
Mosquee  buiten  dè  Stad;  de  trein 
wordt  geopend  door  60.  Raads-Hee- 
ren  Oeïoe-Ballqng  ofVoorvegtersge- 
naamdt  :  Voorts  al  het  Geweer  en 
Huisraad  van  den  Koning ,  dan  de  Ko- 

ning op  een  Oliphant .  en  wordt  ge- 
floten door  Muficanten  en  Postuur- 

maakers,  wordende  na  dat  de  trein  uit 
de  Vesting  is  het  Canon  gelost, 

Deeze  Stad  is  in  een  groot  verval, 
door   dien  de  Handel  alleen  in  han- 
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van  den  Koning  is ,  en  dezelve  bloot 
gefield  is  aa;}  de  ftrooperyen  van  de 
Inwooners  van  zekere  22.  Ncgoryen, 
een  halve  dag  gaans  landwaards  in  ge- 

legen 3  die  de  zelve  in  1770.  nog 
afgeloopen  hebben* 

De  Koning  bezit  ook  het  Ryk  vni} 
Pedis  aan  de  Noord-West-hoek ,  en 
Paria  aan  de  Oost  hoek  van  Sumatra, 
met  verfcheide  Strand-negoryen  tot 
aan  het  land  der  Batasfers. 

Om  aan  den  Lezer  de  onderfchci- 
ding  der  Taaien  van  de  Atfchinckrs  en 
Batasfers  (  r  )  te  toonen  ,  laat  ik 
hier  eenige  der  gemeene  Woorden 
volgen,  eerst  in  het  Atchees  en  dan 
in  het  Batasch. 

De  voornaamste  Woorden  zyn  : 

Hollands.  Atchees. 

Achter.  \       Delikot. 
Af  houwen ,  afhakken.     Kog. 
Afklimmen.  Tröft. 
Appel  boom.  Bakoramis.. 

Bekomen,  ontvangen.     Te  miing.' 

Hol- 
■<W  .     1   ■  1    1   ■   if- 

Cf)  III.  Dec!  pag.  23.  * 
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Hollands. 
Berg. 

Berg.  (klim  de)  op. 
Berg.  (klim  de  )  af. 
Bevoorens. 
Bok.  (een.) 
Boom.   (een.) 
Boom.  (Pompelmoes) 
Boom.  (Mangaas. ) 
Boom.(Mangiftangs) 
Boom,      (  Cocos  of 

Clappus. ) 
Boven. 
Braaden. 
Broeder  of  Zuster. 
Buffels-vleesch. 
Bul  of  Stier. 
Dag. 
Dagen.  (  alle  ) 
Dat. 
Deeze  of  dit. 
Dikwils. 
Digte  by. 
Doet  de  Deur  toe. 
   -—  open. 

Donker,  duister. 
Donkere  Maan.. 
Dorst. 
Eeten. 

—  (  komt  hier  ryst) 

Atchees. 
Glee. 
Ta  êe  glee. 
Tron  glee. jDileuw, 
Kaming  agam9 Ba. 

Ba  anagierie. 
Ba  Mamplam. 
Ba  Mangosta. 
BaOe. 

Diateas. 
Renang. 
Soucara. 
Siqmv  keubuouw. 
Lemo  Agam. Oruy. 

Sioruy.  oruy. 

Njan. Njeuy. 

Leufoen. Rap. 

Toop  piento. 
Boeka  piento. 

Sepot. 
Sepot  boelium. 
Graa. 

Padjoe. 
Jakeneu  padjoe  boe* 
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Hollands. 
Eend. 
Eenhoorn. 

Ey.  (  een  Eende  ) 
(hoender) 

Gaan. 
Geeven. 
Gisteren. 
Goud. 
Goud.  (Stof) 
Gias. 
Groot. 
Gyt. 
Gy. 
Gylieden. 
Gy  ontvangt, 
Gy  hebt  hec  ont- 

vangen. 
Heer  of  myn  Heer, 

Dit  is  de  titul  waar  meede  men  alle 
fatzoenlyke  atsjeers  aanspreekt. 

Atchees. 
Itee. 
Lonkce. 
Bok  etée. 
Bok  mano. 

Dj*. Brée. 
Oruy  bareuy. 
Moes. 
JSIoes  oery. 
Naluung. 

Raya. 
Kaming. 
Gatta. 
Gatta  orung. 
Gatta  temung. 
Gatta  ka  te  temung. 

Toko. 

Heet. 
Heet  water. 

Hebt  gy  't  gehoord? 
Hebt  gy  't  gezien  ? 
Hoort  gy  het  ? 
Hooren. 
Hond. 
Hoen, 

Sewom. 

Iê  fewom. 
Katalingeu  ? 
Katakalun  ? 
Na  talingen  ? 
Lingeu. 
Asfenouwc. 

Mano.   ■ 

Hol- 
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Hollands.  Atcheês. 

Honger*  .' Hout. 
Houtklooven. 
Hun. 
Hy. 
Hy  kwam  na  my. 
Hy  gaat  achter  my. 
Hy  gaat  voor  my. 

Ja. Ik. 
Ik  ontvang. 

Ik  heb  't  ontvangen. 
Ik  heb  honger. 

Is  myn  Heer  't  huis. Ik  wil. 
Kamer. 
Kat, 
Kind. 
Kindskind. 
Klapper  fchülen. 
Klim  de  trap  op. 
Komt  hier. 
Koe.  (een) 
Koebeest. 
Koebeeste  vleesch. 
Komt  morgenochtend 
Koper. 
Koud. 

Z)ue. 

Kajeeuw. 
Plakajeeuw. 
Djé  orungpo. 

Djé. Loedeuw  oelon  tatikkn 

Didja  dilikot,  oelon. 
Didja  dinap  oelon. 
Nio. 
Oelon. 
Oelon  te  mung. 
Oelon  ka  te  temung. 
Oelom  dedeu. 
Na  Toko  di  roetno., 
Oelon  tetim. 
Bilik. 
Mienjouvf. 
Anriu. 

Tjoetjo. 
Poelië  oe. 
Taêe  ringg. 

Jakeneu. Lemo  inong* 
Lemo. 
Siou  Lemo. 
Takka  keneuy  fiftgo. 
lummaga. 
Sidjoa. 

Hol- 
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Hollands.  -  Atchees. 

Leenen. 

Linnen.  Lywaat. 
Liggen. 
Lood. 
Maan.  (de) 
Maanefchyn(heldere) 
Mes.  (een) 
Morgen. 
Muur. 
Myn. 
Myn  Vader. 
■  ■    ■<  Moeder. 
Na. 
Naast, 
Neef. 
Nooit,   nimmer. 
Onze. 
Onder. 
Onder  het  Huis. 

Op  het  Huis. 
Op  zy  van  het  Huis. 
Over. 
Over  de  Rivier. 
Overvairen. 
Padi. 

Peper. 
Rennen ,  wegloopen. 
Risjes. 

Brêe  gnoi. 

Idja. 
Is. 
Tima  ham. 
Boe  Hum. 

Pingus  'Bodium. Sikkien. 
Oruy  Singo. 
Torap. 
Oelon  dippo. 
Caa  oelon. 
Maa. 
Loedemv. 
Bladeê. 

Sclmpeur. 
Stanteum. 
Kameuy  po. 
Di  -op. 

Di  op  roemo. 
Di  ateas  roemo. 
Bladêe  roemo. 
Moranêe. 
  Kroong. 

Dji  morang. 
Padêe. 
Lada. 
Ploe  ong. 

Tjampli. 

Hol- 
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-Hollands.  ■    Atciïeks. 

; 

Rivier. 
Rotting. 
Ruiken. 
Ryst. 
Ryst  kooken. 
Ryst,  (gekookte. } 
Schaap. 
Slaapen. 
Slaaf. 
Slaavinne. 

Slaaf,  (myn)  is 
gedrost. 

Staan. 

Slagten  of  fnyden. 
Schielyk. 
Schillen. 

Somtyds. 
Stief-vader. 
~ — •  Moeder 
—  Zoon  of -Dochter, 
Stooten. 

Stygen,  klimmen. 
Trap, 
Tin. 
Uwe. 

Vangen,  vatten. . 
Varken. 
Veel. 

Kroong. 
Auwe. 

Tjoin. Breuas. 

Tagoan  Boe. 
Boe. 

Boebirie. 
Tinglit. 
Namië. 
Orung  bineuy. 
Namie  oelon  ta  ie*  . 

ploeong. 

Dong,  ■ 
Siil. 
Fantas. 
Poelië. 
Adang  adang. 

Patjoan. 
Ma  otu 
Annumo. 
Poepo. 

Ee. Rinjung. 

Tima  poeiu 'Gatta  po. 
Drop. 
Beoy. 

Leu. 
Ho£ 
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Hollands.  Atciiees. 

Vleesch. Siou. 
Ver  af. 

Djoa. Vertoonen. Plumma. 
Verzoeken. Lakkeemw 
Voor. 

Dinap. 

Vuur. 

Apo'i. 

■   1  maaken. Poboè  at  apoi. 
Waarom. Peuêe. 

Wagten. Prai. 
*   na  my. Pr  ai  oelon. 

Wat  zegt  gy. Poêe  takhun. 
Water. ■  Ie. 

■   ■  drinken. 

Jip  té.  • 
Wéinig- Batjoed. 
Willen. Tim. 
Wy. 

Katneuy. 

Yzer. Bisfuy. 

Zelden; Djaruung. 
Zeggen,  of  fpreeken. Khun. 
Zien. Kalun. 

Ziet  gy  het. Na  gakalun. 
Zitten. Doa. 
Zilver. Pera. 
Zon.  (de]) Matta  Oruy. 

Zonnefchyn.  (heete) Kree  Matta  oruy. 
Zout. Sira. 

Zy  of  zylieden. Djé  orung. 
Zyn. Djê  po. 

De 
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DE  DAGEN  DER  WEEK. 

Hollands; 

Zondag; 
Maandag; 
Dingsdag. 
Woensdag, 
Donderdag; 
Vrydag, 
Saturdag* 

At'chejes* 

örüy  alhat. - — -  Sineyen* 
-   •  Selasja. 
—  Raboe. 

— i  Chamis. 

-  Djoemadti 
r — —  Saptoe. 

DÈ   COULEÜREN. 
HOLLANDS. 

Wit] 
Zwarte 
Bruin. 

Groen.» 
Geel. 
Rood. 

Atchèes; 
Poeti. 
Itarm 
Biroè. 

Jdjoü'W. 

Koening: 
Mera. 

DE   LEDEMATEN. 

Hollands.  Atchm& 

Het  Hoofd. Oeleeuw* 
—  Hair. Öó< 
—  Oor. Gluu4ïjungt 

Mond. Babba. 

Lip. Biebi. 

III  DeeL Ff 

rt 

Höm 
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Hollands.                    Atciiees. 
Tand. Gigeuy. 
De  Keel. 

Reuko'öng. —  Kin. Keuung. 
—  Neus. 

Jdong. —  Nek. Koedo. 
— -  Schouder. Baho. 
—  Rug. 

Roöng. 

—  Ruggraad. Toeluung  Roöng. 
—  Hand. Jareuy. 
« —  Rechterhand. 
■ —  Linkerhand. Jareuy  Ocnun. 

Jareuy  Oeiël. 
—  Vinger. Annu  Jareuy. 
- —  Elleboog. Sinkeeuw. 
i —  Arm. Sappay. 
Een  Nagel. Gakeeuw. 
Het  Borstbeen. Dada. 
Een  Ribbe. Rosfo. 
De  Borst. So  e  f  eeuw. 
. —  Buik. .  Proot. 
—  Lenden. Keten. 
—  Dyë. Pha. 
- —  Knie. Ta  ot. 
—  Kuit. 

Betis . 
Het  Scheenbeen. Toeluung  Gasfiëng. 
De  Enklauwen. Toemeê. 
— ■  Voet. Gakki. 
—  Hiel. Kenoë. 

£en  Toom Annu  Gakki. 
D  E 
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DE    GETALLEN. 

Hollands. 
1  *■                                    ■ 

Atchees. 

Een. 

{Sa. Twee. Doea. 
Drie. Tleeuw. 

Vier. ri    Puët. 

Vyf. 
Limong. 

Zes. Nam. 

Zeven. Toedjoe. 

Agt. Lappan. 
Negen. Siekoerung. 
Tien. Siploh. 
Twintig. Doeaploh. 
Dertig. Tleeuwploh. 
Veertig. Puëtploh. 
Vyftig. Limongploh. 
Zestig. Namploh. 
Zeventig. Toedjoeploh. 
Tagtentig. Lappanbloh. 
Negentig. Siekoerungploh. 
Honder-d. Sirattus. 
Duizend. Siri  beeuw. 
Tien  duizend. Siploh  ri  beeuw. 
Honderd  duizend. Sirattus  ribeeuw. 
Een  Millioen. Siploh  rattus  ribeeuw* 

Ffü 

XE  NI- 
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E   E   N   I   G   E 

BATAA.SCHE 

WOORDEN. 
Hollands. Bataasch. 

Groot. Naboulon. 
Klein. Naite. 

Hoog. Ginjan. 
Laag. Di  tourou. 

Lang. 
Ganjang. 

Kort. Pindik. 

Vol. Gook. 

Leeg. Roemar. 
Heet. Leis. 
Koud. Nalie. 
Vet. Mokmor. 

Mager. Berniang. 

Wydt. Loenbang. 

Naauw. .  Eneek.              (tnas. 

Ryk. Mamoer a  bana  3  jeji- 
Arm. Namagarnago. 
Lui. Perzoufb. 

Gelukkig. Madalaïn. 

Ongelukkig. Nan  tnadalaïn* 
Geeven. Leoun. 

Zeggen. 
Madok. 

Leeren. Adjar. 
Schryven. Manoerat. 

Hol- 
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Hollands. 

Vraagen. 
Antwoorden.- 
Leenen. 
Zenden. 
Belooven. 

Wedergeeven* 
Kennen. 
Zoeken. 
Vinden. 
Ontmoeten. 
Aanzien. 

Bedriegen. 
Wagten. 
Verftaan. 
Vergeeten, 
Wasfchen. 

Jalours. 
Kammen. 
Gaan. 
Slaapen. 
Leugen. 
Lagchen. 
Komen. 
Beeven. 
Wys. 
Tegenwoordig, 
Altemets* 
Zelden. 

Bataasch. 
Soukoum. 

Aga. Pinjang. 

Ton  gou  s. 
Taimmajolo. 
Paouia.. 
Botodo. 

Tjelahi. Noenmadap. 
Padoepan. 
Noema  ouwa. 
Mooto. 
Paima. 
Nandolo. 
Loepa. 
Meridi. 
Paniboero. 

Marfoerie. 
Mardallang. 
Modum. 

h    Pargagap.  £ 
Martata. 
Rodoago. 
Goemoetar. 
Paudêr 
Satoekin. 
Barcalie  noema.  • 
Dau. 

Ff  3  Hol- 
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Hollands. 
Zaamen. 
Zonder  twyfFel. 
Gisteren. 

>rgea. 
Oveml.    . 
Altyd. 
1  er  Zee  reizen. 
Te  voet  gaan. 

e  Paard  ryden. 
wemmen* 
en  uur. 

Een  dag. 
on  naeht. 

Den  morgen, 
   Avond. 
Een  half  uur. 

Morgen  namiddag. 
Middag. 
Van  daag. 
Gisteren  avond. 
Overmorgen. 
Eergisteren.. 
Een  maand. 
Een  Jaar. 
Na  nieuwe  Jaar. 
Reegen. 
Een. 
Twee. 

BataaschJT 

Rappé. 
Tot  ou  do.  rA 
Natoari. 
Berjogo. 
Manglia. 
Loulout. 

Belayer. 
Mardallang  Pat. 
Margoda  Radja. 
Mar  lange. 
Satulpan  Timbago. 
Sa  darie. 
Sada  borniem* 
Marfogo. 
Borniem.  ,       (bago. 
Settoiina  tulpan  tim* 
Mottan  marfogo. 
Gosmantarari. 
Sadarie  oun.        (da* 
Bomiem  natouarija* 
A  douan. 
Na  touari  Sada. 
Sada  boulang. 
Sa  toung. 

Toung  naen  baroe. Oudang. 
Sada. 

Douo. 
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Hollands. 
Drie, 
Vier. 

Vyf. 
Zes. 
Zeven. 

Agt. 
Reegen. 
Tien. 
Elf. 
Twaalf. 
Dertien. 
Veertien, 

Vyftien. 
Zestien. 
Zeventien, 

Agtien. 
Negentien^ 
Twintig. 
Dertig. 
Veertig. 
Vyftig. 
Zestig. 
Zeventig, 
Tagtig.  m 
Negentig, 
Honderd, 
Duizend. 

Tien  duizend. 

Bataasch- 
Toloe. 

Opat. Lima. 
Ono. 
Titoe. 
Oualoe. 

Sia. 

Sapouloe. 
Sapouloe  fada% * — —■  douo. 

toloes. 
-  opat. 

lima. 

I 

-  ono. 

titoe. 

oualo. 
Sio. 

Douo  Pouhe. 
Toloe  ■ — 1 

Opat  — —  . 

Lima    * 

Anam  — — • 
Titoe  ~ — \ 

Oualoes — — i Sia   5 
Saratoe. 
Sariboe. 

Sapoulo  riboe. 

Ff  4  H°^ 
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Hollands. 

Honderc   duizein^ Goud. 
Zilver. 

Koper. 
Lood. 
Yzer. 
Staal. 
Wit. 
Rcod»   • 
Groen. 
Zwart. 
Blaauw. 
Geel. 

Zingen. 
Een  Brief. 
Een  Schryver. 
God. 
Heere  God. 
De  Hemel. 

Een  Ster.  *"     - 
De  Zon. 
—  Maan. 
Nieuwe  Maan: 
Volle  Maan. 
Rook  of  damp. 
De  Wind. 
—  Waereld. 
—»  Grond. 

tot  de  .Befchryyifig 

Bataasciï. 

Saratoe. 

Maas'. 

Perak. 
Tambaga. 
Timbora. 
Bo/Je. 

•  B'ïjie  dila. Botar. 
•  Errara. 
'  Mar  at  a. 
m  Na  zon. 

Malimlong.  j 
Gorfte. 
Marindc. 

Sada  Joerat. 
Sada  manoerat. 

^injang. Bat  ad a  jinjang. 

Jelane. Bintang. 
■  Matanarie. 

Ho  elan. 
Boelan  baros. 
Toula. 
Tim  mis. 
Allogo. 
Banoa. 
Tanno. 

Hol- 
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Hollands. 
De  Blixem. 
—  Donder. 
—  Duivel. 
'T  Vuur. 
—  Water. 
De  Zee. 
Een  Golf. 
Het  Leeven. 
Baaren. 
Sterven. 
Een  Land. 
— — ?  Tuin. 
i    Berg. 
   Stad. 
  ■  Huis. 
■    Hut. 
.   •  Straat, 
   Brug. 
Vader. 
Moeder. 
Zuster. 
Broeder. 
Een  Kind. 
  •  Maagd. 
  1  Man. 
.   Vrouw. 

—  Zwangere  vrouw. 
—  Slaaf. 

Bataasch. 
Malalein, 

Rongoer. 
Begou. 

Apie. 
Ayk. 
Laut. 
Galoembang. 
Manoula. 
Baranak.  — 
Mat  ie.  .    _  . 
Sa  outa. 
Por  la.  - . 

.  Dolok. 
Sada  inanang. 
Roema. 
Pondok. 
Outa.  ü . 

Jte  ite. 

paman. 
^fnang. Dahahanprompo$ang «   ■  Dalahie. 

Anako. 
AnakBoejingBoejing. , 
Dalahie. 

.   frompoeang.  i. 

.   Alak  na  Boenting* 
Atobat  delahie. 

Ff  5  Hol- 
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Hollands. 
Een    Slaavin. 
   Hoere-kind. 
   Dief. 
   Blinde. 
  Doove. 
   Stomme. 
   Aap. 
,    Kaayman. 
.    Slang. 
.    Kat 
.    Paerd. 
   Hond. 

Het  Lighaam. 
De  Ziel. 
Het   Hart. 
.   .  Hoofd. 
i    Hoofd  -hair. 
Hersfenen. 
De  Winkbraauwen. 
— —  Oogappel. 
p—  Oogen. 
— —  Neus. 

_—  Wangen. 
— —  Lippen, 
i    Tanden. 

   Tong. 
  i  Hals. 
  Nek. 

Eataasch. 
Atobat  boroc  boroc. 
Anak  gampang. 
Allak  panako. 
Namapitoe. 
MaïnoeL 

Nauto'. 
Bodat. 
Boeaja. 
Oulok. 
Koetieng. 
Kada. 

Asfou. 
Pamantun. 

Kosfan. 
Atie. 
Goulou/t. 
Obook.  j 

Outok. 
Saliboun. 
Anak  matta. , 

Mata. 

Tgoun. Gouroum. 
Bibier. 

Injie. Liela.     . 

Rouk&m. 
Olie  olie. 

I  II O  L- 

l\ 
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Hollands. 
De   Borst. 
— —  Borflen. 
■    Armen. 
   Handen. 
  1  Vingers. 
  '  Elleboog. 
   Buik. 
   Navel. 
   Deyen. 
   Knien. 
   Kuiten. 
   Voet. 
   Teenen. 
   Hielen. 
,    Darmen. 
   Lendenen. 
J — ;  Rug. 
  *  Schouders. 
   Huit. 
  i  Zenuwen. 
^    Aderen. 
   Liefde. 

-  Haat. 
.  Hoop. 
i  Wanhoop. 
;  Vreugd. 
I  Droefheid. 
-  Deugd. 

•~ 

Bataasch. 
Moedar. 
Soefoe. 

Tangan.   *■*  dito. 

Jarie  jarie. 
Souie. 
Boutoua. 
Poerok. 
Hayhay. 
Launi  tok. 
Bities. 
Palak  niepah 

Jarie  niepat.           
TambiegoeL 
Boete  anmte. 
Ak. 
Tangouron. 
Abara. 
Koelit  koelit* 
Oer  at. -   1  dito. 

Ma lo  en o en. 
Inda  jok. 
Adon  giroa. 
Indanana. 
SoroaL 
Attie  dora. 
Lain  dingang. 

'       Hot- 
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Hollands, 

De  Ondeugd. 
— »  Wysheid.  * 
—  Dwaasheid, 
Een  Droom. 
—  Woord. 
Gezond. 
Ziek. 
Een  quetfuur. 
Een  Deur. 
« —  Venfter. 
> —  Kamer. 
—  Sleutel. 
— «  Spiegel. 

Bataasch. 

In  da  dingang. 

Pan  dé.  ■ 
Nauto. 
Marnipi. 
Marata. 
Sodo. 

Atjie  tang. 
Aboegan. 
Pintoe. 

Janella.  • Podomanko. 
Kontjie. 
Sormina. 

Op  Padang  (O  *s  een  Nieuw  fraai  Koe- 
pel-Kerkje ,  onder  hetbeftier  van  den  Heer 

Siberg  gebouwt  —  in  Ac.  1778,  het  getal 
der  Ledemaaten  was  toen 

Op  Padang  ,  Chinco  en  Adjerhadja  za- 
men        .         ..        .  ■    -  .      121  Perfoonen* 

Het  getal  der  Christenen  zoo  Europee- 
fen  als  Inlanders       .       .      278    — 

Het  getal  van  die  in  dat  Jaar  gedoopt  zyn, 
zoo  bejaartals  kinderen   .     100    — 

Het  getal  van  alle  de  Christen  Kinde- 
ren        .  i         j         -70    

Het 

— ■- 

■•?• ■■■  ■  ■■■ 

(O  £le  III.  Deel.  Pag.  59. 
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Tweerzeldzaame  gewoonten?  heb- 
ben op  Padang  plaats. 

De  eerfte  op  de  Nieuwe  -  Jaarsdag 
ran  de  Maleyers  ,  of  Inlanders  wel- 

ke zy  ,  onder  anderen  ook  ,  met 
de  volgende  zeldzaame  plechtigheid 
vieren. 

Wy  gingen  zegt  de  Heer  Metzlar , 
met  den  Heer  Commandeur  ,  en  ande- 

re vrienden  's  morgens  om  7  uuren , 
met  een  fehuit^  de  rivier  op,  naar 
de  Konings ,  of  Pangelimas  Negory  , 
doch  deeze  ziek  zynde  ,  wierden  wy 
door  den  Bandara  ,  of  vice  Gouver- 

neur, ontvangen  ,-  alwaar  wy  eeni- 
gen  tyd  vertoefden  —  wyders  gingen 
wy  van  daar,  naar  een  open  veld, 
in  welkers  midden  een  zoort  van  een 
Preekftoel,  of  ftellagie  gemaakt  was, 
waar  op  een  Maleyer  heden  tot  Prie- 
fter  ftond bevordert  te  worden:  voor 

die  ftellagie  lagen  28  andere  Priefte- 
ren  ,  vooraf  te  Sumbaayen ,  of  te> 
bidden ;;  voor  welke  28  weder  eer\ 
voornaamer  Priefter  ,  of  een  Iman 
lag,  die  de  andere  in  Devotien  voor- 

ging —  nadaja  eenigen  tyd  huahoofd 

'  te- 
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gens  den  grond  gefla'gen  te  hebben , kwam  de  Candidaat  op  de  lappen , 
en  klom  fchoorvoetende  den  gemel- 
den  Kanzel  op ,  na  dat  hy  derwaard? 
door  een  Oude  Priefter ,  die  op  een 
der  trappen  ftond,  verfcheide  maa- 
len  genodigt  was ,  wanneer  zyn  ge- 

heel Examen  daar  inbeftond,  dathy, 
een  half  uur  lang,  een  grooten  rol 
pergament  9  in  het  Arabisch  befchree- 
ven  i  kon  afleezen :  doet  hy  dit  voor 
de  vuist,  dan  wordt  hy  toegelaten, 
en  van  de  vergadering  voor  bekwaam 
geöordeelt  ,  en  dan  is  hy  nog  maar 
Gattiph  ,  of  Proponent ;  wil  hy  ver- 

volgens verder  avanceeren  ,  dan 
moet  hy  eerst  de  geheele  Alcoran 
verftaan,  doch  zulke  vindt  men  hier 
weinige ,  nadien  haar  aart  veelal  te 
lui  is  ,  om  wat  verder  te  onder- 
zoeken. 

Wanneer  nu  onzen  Candidaat  zyn 
rol  uitgeleezen heeft ,  loopt  hy,  zoo 
fpoedig  mogelyk  van  zyn  ftellagie 
naar  zyn  wooning ,  doch  dan  wordt 
hy  gedekt  door  een  Commando  van 
12.  onzer  Europeefche  Soldaaten  die 

geduurende  het  zwaarwigtig  Exa- men 
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Trien  rondom  den  Kanzel  geposteert 
liaan)  anders  zou  het  gemeene  volk 
hem  de  lappen  van  het  Lyf haaien, 
om  dat  zy  hem  dan  als  eenen  groo- 
ten  heiligen  reeds  aanmerken ,  en  een 
ieder  dus  zyn  best  doet ,  om  een 
lapje  van  zyn  gewaad,  of  zelf  van 
zyn  vel  magtig  te  worden ,  denken- 

de daardoor,  dat  geheele  jaar  geluk- 
kig te  zullen  zyn  —  en  hoe  meer  hy 

gehavend  wordt ,  hoe  grooter  de 
Inlanders  gelooven,  dat  den  Oogst 

zyn  zal.  —  Deeze  fnaak  kwam  'er 
nogal  redelyk  wel  af,  —  's  Jaarlyks 
maaken  zy ,  op  zulk  eene  wyze  een 
Priefter,  en  met  deeze  plechtigheid 
vieren  zy  voornamentlyk  haare  Nieu- 

we-jaarsdag. 

Zeldzaam,  vervolgt  die  Heer, 
is  hier  ook  de  gewoonte ,  waar  me- 

de de  Inlanders  jaarlyks  d^n  Land- 
bouw openen* 

Wy  gingen  heden  morgen  met  de 
Heer  Commandeur  en  een  groot  ge- 
zelfchap  van  andere  Heeren  en  Juf- 

vrouwen ,  naar  het  Land  van  de  Ca- 
pitein  Chinees,  of  het  hoofd  de  Chi- 

neefe 
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neefe  natie ,  liggende'  een  half  uur 
van  het  Fortres  —  hierfloeg  de  Heer 
Commandant  mèt  een  houweel  eerst 

de  handen  aan  het  werk  *  om  het  pa- 
die ,  of  Rystland  te  bearbeiden ,  — 

wy  deeden  ieder  met  de  houweel 
ook  twee  hakken  in  den  grond  — 
dit  is  eene  plechtigheid  ,  diejaarlyks 
om  deezen  tyd  gefchied,  terwyl  de 
Inlanders  zeggen ,  dat  zy  nooit  eenen 
goeden  Oogst  kunnen  hebben^  ten 
zy  de  Commandeur  (  die  zy  met  den 
naam  van  een  Stedehouder  Gods  be- 
ftempelen)  eerst  het  land  begint  te 
bewerken  —  voor  dien  tyd  willen  zy 

'er  ook  geen  hand  aan  liaan ,  om  het 
zelve  te  beploegen,  ~~  doch  zoo 
dra  de  Heer  Commandeer  begonnen 
heeft,  beginnen  zy  ook  vervolgens 
den  afbeid  doof  te  zetten  —  zoórtge- 
lyk  eene  gewoonte ,  zou  ook  jaar- 
lyks  in  China  met  opzicht  tot  den 
Keifer  plaats  hebben.. 

VÈR+ 
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DER 

VE  RHANDE  LING 
OVER       DEN 

TEGENWÖORDIGEN    STAAT 
VAN       D   E    NT 

LANDBOUW, 
IN      DE 

OMMELANDEN 
VAN 

BATAVIA, 
DOOR 

JAN     H  O  O  Y  M  A  N. 

INDIGO. 

B ehalven  de  Suiker  -  Molens  en 
Katjang-Thuinen  in  het  Eerfte  en 
Tweede  Deel  uitvoerig  befchree- 
ven,  leggende  Chineezen hun, zoo- 

wel na  by  de  Stad ,  als  in  de  Boven- 
landen, ook  zeer  flerk  toe  op  het 

aankweeken  van  de  Aml  of  Indigo 
Plant ,  door  de  Maleyers  naar  eene 
verbasterde  Arabifche  uitfpraak  Ni- 
ia ,  van  de  Javaanen  Tom ,  maar  in 
het  Chinees  Tfcheen  geheeten. 
UI  Dtel.  G  g  Toê 
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Tot  deezen  by  alle  Kruid  -  kundi- 
ger* zeer  welbekenden  Heester,  ver- 

kiezen zy  altoos  eene  nieuwe ,  zeer 
vette  en  zoo  veel  Tnogelyk  luchtige 
aarde ,  die  met  veel  meerder  zorg ,  dan 
voor  eenig  ander  gewas  wordt  be- 
ploegt  en  fchoon  gemaakt ,  ten  ein- 

de de  tedere  wortelen  niets  in  den 

grond  ontmoeten,  het  welk  derzel- 
ver  uitbreiding  zoude  kunnen  hinde- 

ren. Op  myn  Landgoed  worden  hier 
toe  met  den  besten  uitflag  die  plaat- 
fen  gebezigt ,  alwaar  het  Hoornvee 
eenigen  tyd  geftald  is ,  en  waar  op 
ik  buitengemeen  ryke  inzaamelingen 
heb  zien  winnen. 

Het  zaad  ligtgroen  en  van  korl,  uit* 
terlyk  zeer  gelyk  aan  Buskruit ,  wordt 
op  den  afftand  van  omtrent  twee  voe- 

ten, met  veele  korrels  te  gelyk,  in 
regte  liniën  gezaait,  en  voor  de  vóó- 
ren  zes  voeten ,  of  zoo  veel  ruimte 
gelaaten,  dat  de  buffel  met  de  ploeg 
behoorlyk  kan  pasfeeren  ,  om  het 
fchoon  houden  te  bevorderen. 

De  eerfte  blaadjes  vertoonen  zich 

by  vochtig  weder  binnen  weinig  da- 
gen, en  in  drie  maanden,  iets  vroeger, 

of  laater,  is  het  gewas  voor  de  eerfte- 
maal 
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niaal  bekwaam  te  fnyden.  Zoo  lan^  de 
plant  klein  is  ,  wordt  het  onkruid  met 
de  grootfte  zorg  gewied  ,  maar  midciel- 
maatig  opgelchooten  zynde,  bedekt 
zy  zelf  de  aarde,  het  welk  de  op- 

komst der  bygewasfen  genoeg  ver- 
hindert. De  hoogte  van  de  plant, 

hangt  af  van  de  deugd  en  bearbeiding 
van  den  grond ,  en  is  voor  het  foort 
het  welk  men  hier  gebruikt  5  ten  min- 

iten twee  en  een  half  of  drie  voeten. 

Voor  het  kenmerk  der  rypheid  hou- 
den de  Chineezen  het  wreedachtig 

gevoel  der  blaadjes,  als  die  zagtelyk 
met  de  hand  geftreeken  worden,  het 
welk  egter  veel  uitzondering  lyd, 
zoo  als  hier  na  zal  blyken. 

De  plant  ryp  zynde ,  wordt  kort 
by  den  grond  afgelheeden ,  wanneer 
men  de  aarde  op  nieuw  beploegt  en 
zuivert ,  het  welk  den  groeij ,  by  ree- 

genachtig weer ,  andermaal  en  een 
weinig  fpoediger  bevorderd ,  kunnen- 

de dit  tot  drie  reizen  herhaalt  wor- 
den, maar  meerder,  wordt  het  gewas 

treurig ,  krachteloos ,  houtachtig  en 
onbekwaam  tot  de  bereiding. 

De  weelderigfte  en  fterkfte  planten 

worden  uitgekoozen  om  'er  zaad  van 
Gg  2  te 
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te  winnen ,  het  welk  ryp  is ,  wanneer 
de  peukjes  beginnen  geel  te  worden; 
dan  fnyd  men  de  ftruik  af  en  bewaart 
die  te  faamen  met  de  zaadhuisjes ,  de- 

welke benodigd  zynde  ,  worden  uit- 
geftampt.  De  afgefneeden  takken 
worden  voorzichtig  te  faamen  gebon- 

den en  gclegt  in  een  houte  kuip  van 
onderfcheiden  groote  ,  doorgaans  vyf 
voeten  hoog  enwyd,  geplaatst  aan  de 

rivierkant ,  wanneer  'er  zoo  lang  wa- 
ter wordt  opgegoten ,  tot  het  kruid 

een  duim  of  drie  onderftaat,  terwyl 
een  zwaar  hout ,  kruiswyzc  in  de  kuip 

gelegt,  het  opryzen  der  gistende  In- 
digo belet.  Deeze  gisting  duurt  18 

of  20.  uuren ,  of  van  d'eene  morgen  tot 
de  andere ,  wanneer  de  uitgetrokken 
bosfen  worden  weggeworpen,  en  het 
vogt  gekarnt  met  een  ftok ,  aan  wel- 

kers einde  vier  dwarshouten  zyn.  Dit 
karnen  doet  een  Chinees ,  boven  op 
de  kuip  flaande  en  duurt  zoo  lang  .  tot 
dat  het  fchuim  weinig  en  klein  wordt , 
wanneer  men  het  zakken  of  fcheiden 

bevorderd ,  door  het  inftorten  van  ge- 
bluschte  kalk,  doorgaans  3.  gangtans 
op  de  hoeveelheid  van  ruim  een  Leg- 

ger vocht,  het  bovenlte  water  aftapt 
ea 
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en  het  dikke  zetzel ,  door  een  ftroo- 
zakgezeegen,  bewaart  in  een  andere 
kuip ,  om  te  gebruiken  of  te  verkoo- 
penaandeBlaauw-verwers,  die  voor 
een  mansdragt,  of  twee  groote  em- 

mers, in  het  reegen- faizoen  door- 
gaans 5  Rds.  maar  in  de  drooge  tyd 

wel  8.  en  meer  betaalen,  kunnende 
dit  zetzel  of  zoogenaamde  Indigo  , 
bewaart  worden  zoo  lang  men  wil, 
als  het  maar  van  tyd  tot  tyd,  dooi: 
byvoeging  van  een  weinig  afgetrok- 

ken water  vochtig  wordt  gehouden. 
Na  het  karnen ,  wordt  de  kuip  op 
nieuws  gevult  als  boven  gezegt,  en 
dit  duurt  zoo  lang  tot  dat  het  gehee- 
le  veld  is  afgefneeden ,  alzoo  de  plan- 

ters ook  teffens  de  bereiders  zyn. 
Men  ziet  uit  deeze  korte  befchry- 

ving  hoe  rauw  de  Chineezen  met  die 
edele  verwftoff  handelen  en  van  hoe 
weinig  invloed  dit  gedeelte  hunner 

Land-bouw,  op  d'algemeene  welvaart 
deezer  volkplanting  is ;  waarom  ik  my 
niet  kan  onthouden  op  dit  verhaal, 
eenige  aanmerkingen  te  laten  volgen. 

Het  is  bekent ,  welk  eene  aanmerk  e- 
lyke  hoeveelheid  Indigo ,  Amerika  op 
levert,  voor  het  gebruik  van  ons  wae- 
jelddeel,  De  Abt  Raynal,  begroot  dit. 

Gg  3.  *> 
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alleen  vooxSintDomingo  op  byna  twee 
Millioenen  Ponden  (v) ,  en  mogelyk 
zoude  men  wel  kunnen  bewyzen  dat 
dit  noch  niet  de  helft  uitmaakt  van 't 
geheel.  Hoe  moet  dan  deeze  Plant  niet 
zyn  aangemoedigt  in  dieGewesten>  al- 

waar dezelve  ten  eenmaal  een  Vreem- 
deling was  ?  ten  minften  op  het  zoo 

even  genoemde  Eiland ,  alwaar  die  in 
het  Jaar  1644  eerst  is  ingebragt  (£) 
en  in  1 724  reeds  zulk  eenen  aanziene- 

lyken  voortgang  hadt  gemaakt ,  dat  'er volgens  Charleroi x  toen  voor  drie  mil- 
lioenen  Livres  van  wierdt  uitgevoert. 
Voorzeeker  dit  moet  ons  een  weinig 

be- 

(O  Hift.  Phüofoph.  &  Polit.  T.  5.  p-  Ufr  In 
de  aanhaaling  van  dit  Werk  maak  ik  gebruik  van  de 
Franfche  Uitgaave  te  Maastricht  1775.  die  verzekert 
wordt  egter  te  zyn  en  waar  na  mogriyk  de  Neder- 
duitfche  Vertaalini{by  Schai.ekamp  in  dat  zelve  jaar, 
begonnen  is.  Veelli^t  zal  ik  dat  geen,  het  welk  de 
welfpreekende  Schryver  zegt ,  van  de  Nedcrlandfche 
Bezittingen  in  Azia met  zoodanige  aanmerkingen  laa- 
ten  herdrukken  die  de  ongegrondheid  en  onvolmaakt- 

heid zyner  Berichten  ontegenzeggelyk  toonen.  Ik 
Jiebhemin  veele  (lukken,  deeze  Oosterfche  Gewes- 

ten raakende  gevolgt.en  vindezeer  dikwils meerder 
cierlykheiddan  waarheid;  meer  bcflisfende  uitfpraa- 
ken  dan  naauwkeurige  befchry vingen»  Hetblyktook 
gtnoeg  dat  hy  uit  de  egte  bronnen  niet  heeft  kunnen 

putten,  hoewel  ik,  in  het  algemeen  niet  kan  weige- 
ren te  bekennen;  dat  de  Schryver  eene  tiitgeftrekte 

beleezenheid ,  zeer  dikmaaïs  gelukkig  heeft  toegepast. 

(b)  Mr.  de  B e  au v ais  de  Ra  se  au  art  ds' 
L'Indigoterie.  p.  2. 
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befchaamen ,  daar  onze  grond  en  onze 
gelegenheid  in  allen  opzichten ,  zulke 
aanzienlyke  voorrechten  ,  boven  de 
Westerfche  Volkplantingen  aanbiedt. 

Sedert  de  voorige  eeuw  (V)  of  lie- 
ver, reeds  federt  onze  aankomst  in 

deeze  Gewesten ,  heeft  men  Indigo  op 

Java  (*)  geplant,en  nochtans  is  men  er 
niet  verder  meede  gevorderd ,  dan  dat 
deMaatfchappy  eene  geringe  hoeveel- 

heid, voor  eene  matige  betaaling ,  niet 

vrywillig9maarals-eenebedongene  ver- 
plichting 5  neffens  andere  leveringen  7 

ont- (  O  RuMfHiuj  Herbar  Amboinenfe.  T  5.  p  220. 
(*)  Hctz/  ter  onderrichting  van  den  buitenland- 

fchen  Leezer  eens  vooral  gezegt:  dat  wanneer  men 
van  Java  fpretkt,  in  tegenllelling  ven  Batavia, hier- 

door begreepen  wordt  al  het  Land ,  tusfchen  de  rivier 

Losfarie  deoosteiyke  fcheiding  derCheribonfche  Re- 
fidemie  aan  de  Nnordzyde  en  Caab  Zandana.  Van 
daar  door  Straat  Baly  tot  de  jiiterlte  Z.  O.  Hoeken 
weder  westwaards  langs  de  Zuid  -  zee  en  het  flrarid 
van  Antang  tot  degroote  bogt  by  Ncefa  Kvmbangang. 

Dit  zeervolkryk  en  voorn  aam  gedeelte  van  ons  Ei- 
land, ftaat  voor  de  Binnenlanden  onder  debeheering 

van  twee  Vorften ,  beide  Leenrcerig  aandeKd.Maat- 
fchappy:  en  vcor  de  ftranden ,  neffens  het  uitgeftrektc 

Oostelyke gedeelte  Balamboangan  genaamd  onder'  het beftier  van  den  thans  alhier  aanwezig  zynde  Beer  Raad 
Extraordinair  Johannes  Robbert  van  derBorgh,  na 
groote  moeite  eindelyk  door  de  Wapenen  dierMaat- 
fchappy  geheel  bedwongen,  en  de  daar  by  gelegen 
EÜawden,  onder  het  gezag  van  een  Gouverneur  die 
binnen  de  Stad  Sanwzng  zvne  Refidemie  houd. 6g4 



472     Venolg  de  Verhandeling 

ontfangt ,  want  de  ruwe  bereiding  der 
Chineezen  is  naaulyks  Indigo  te  noe- 
men.De  beroemdeOpperland-Voogdt 
Mosfel,  die  men  in  all  en  opzichten,  als 
een  waardig Vooritander  van  denLand- 
bouw  moet  betrachten  y  poogde  die 
Natie,  tot  de  verbetering  hunner  be- 

reiding over  te  haaien,  maar  vruchte- 
loos ,  en  federt  dien,  is  er  niets  van 

belang  weder  aangedaan ,  als  nu  on- 
langs in  het  jaar  1778,  wanneer  de 

Hooge  Regeering  deezer  gewesten , 
eene  gedrukte  onderrichting  voorliet 
aanplanten  en  bereiden  der  Indigo 
heeft  uitgedeeld,  (0?)  waar  uit  men 
kan  zien ,  hoedanig  die  fyne  verwftof- 
fe  die  naast  de  Guatimalo  thans  de  be- 
roemdfte  is,  en  mogelyk  door  eene 
verbeterde  bereiding  met  dezelve, 

nog  wel  eens  om  den  prys  zal  din- 
gen, (tf)  alhier  wordt  behandeld. 

De 

■ '  ■  1 .  1 .- .    ...    1. . -—  ■  ■  ■  ■  1       ■  ■       . 

(d)  Inftruttie  tot  het  aanplanten  en  bereiden  der 
Indigo,  uitgegeeven  te  Bata%ia  den  22  May  1778. 

(e)  Of  fchoon  de  Provintie  Guntlmalo  ,  als  ten 
hoogfte  vruchtbaar  wordt  voortgedraagen,  twyffel  ik 
egter  zeer,  of  die  wel  het  minfte  voorrecht  boven 
den  bodera  van  dit  Eiland  heeft?  en  wanneer  men 
de  traage  indiaanen  en  Slaaven,  die  aldaar  de  Indigo 
aanteelen  en  bereiden,  vergelykt  met  onzeieverige 

en  winstgierige  Chineezen,  die  geheel  en  al  voor 
hun  zelven  werken ,  zie  ik  geen  reeden  waarom  ik 

zoude  moeten  twyflrelen,  dat  de  Jaceatraife  Indigo 

niet; 
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De  Heer  Ma.  Willem  van  der 
Beke,  thans Refident  inhetnabuurig 
Cheribon\  heeft  geduure  11de  zyn  veel- 
jaarig  verblyf  in  een  gelyke  post  op 
het  Comptoir  Japara ,  zich  byzonder 
veel  moeite  gegeeven  de  bereiding  te 
volmaaken  en  is  daar  in  ook  redelyk 
wel  geflaagt,  maar  niet  op  een  ma- 

nier ,  die  andere  ter  navolging  zal  kun- 
nen beweegen ,-  alzoo  het  voordeel  de 

moeite  tot  nog  toe  niet  kan  opwee- 
gen ;  want  alles  het  welk  van  daar  ?  zoo 
wel  als  van  onze  andere  bezittingen 
langs  dit  vruchtbaar  Eiland  wordt  ge- 
levert  3  moet  den  bezorger  boven  de 
ontfangene  prys,  nog  geld  toe  kosten, 
ten  zy  hy  den  Landzaat  uit  verplich- 

ting zonder  loon  laat  werken.  Het 
voortbrengfel  egter ,  is  zoo  fchoon ,  de 
winst  zoo  overvloedig  en  de  vertiering 
zoo  gemakkelyk ,  dat  de  aanmoediging 
niet  genoeg  kan  worden  aangepree- 
zen;  wantalles  ,  hetwelk  ons  Vader- 

land van  deeze  en  foortgelyke  waaren, 
uit  haare  volkplantingen  wordt  toe- 

ge- 

11  m     1  '  '  ■       ''        11  »  11   '       '  .. 

niet  door  den  tyd  die  van  Guatimalo  zoude  kunnen 
overtreffen,  indien  de  eerfte  onderneemingen  door 
kundige  Landheeren  aangevangen,,  maar  toereikende, 
ontferfteunrngen  vonden. Og  5 
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gevoert,  dient  men  optemerken  als 
de  gefchiktfte  middelen,  onzenhandel 
jictifte  maaken,  en  de  geld  Balans 
naar  onze  medeburgers  te  doen  hellen. 

Hier  toe  zoude  het  waarfchynlyk 
niet  ondienflig  zyn ,  de  zoo  evenge- 
noemde  aanwyzing  een  weinig  uitge- 

breider, ook  hier  en  daar  verbetert, 
in  het  Chinees  te  laten  vertolken ,  om 
dat  winstgierig  volk,  door  aanzien- 
lyke  belooningen ,  tot  de  eerfle  proe- 

ven te  beweegen.  Immers  vinden  wy 
dat  zy  niet  zoo  zeer  ftruikelen  in  hun 
veld -werk  met  deeze  plant,  als  wel 
in  de  bereiding ,  die  aldaar  dusdanig 
wordt  opgegeeven. 

Men  fnyd  's  morgens  vroeg ,  zoo 
veel  men  voor  de  bearbeiding  van 
eenen  dag  behoeft ,  en  brengt  de  afge- 
fneeden  Planten,  in  doeken  offtroo- 
zakken  voorzichtig  te  zaamen  gebon- 

den ,  naar  de  gebouwen,  gefchikt  tot 
de  bereiding,  alwaar  dezelve  gelegt 
worden  in  eene  groote  ton  of  fteene 
bak.  Deeze  vult  men  met  het  gewas , 
xtot  op  omtrent  twee  voeten ,  wanneer 
dit ,  door  twee  zwaare  (lukken  hout 
voorzichtig  vastgemaakt  ,  geperst 
wordt,  ten  einde  by  de  gisting  het 
Uitryzen  te  verhinderen-  Dan  wordt 

'er 
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water  opgeftort,  tot  dat  alles  zes  of 
agt  duimen  onderftaat,  het  welk  wel 
dra  begint  te  werken;  zelfs  zodanig 
dat  het  ,  met  het  vallen  van  den 
avond,  reets  tot  den  rand  gereezen 
is ,  en  dikwils  des  nachts ,  door  ont- 

lasting voor  overltorting  moet  be- 
waart worden. 

Men  tapt  dit  water  's  morgens  af, 
werpt  de  afgetrokken  planten  weg , 
maakt  de  bak  fchoon  en  vult  denzel- 
ven  op  nieuw,  als  boven  gezegt.  De 
gisting  tragt  men  te  bevorderen ,  door 
de  ton  of  bak  in  de  opene  lucht  te 
plaatfen ,  en  denzelven  door  een  goed 
bedekfel ,  voor  de  al  te  zwaare  daauw 
of  regenbuien  te  bewaaren.  Wanneer 
het  water  zeer  vet  grasgroen ,  met  een 
geelachtig  fchuim  opborreld,  en  tot 
rust  komende  blaauw  wordt ,  oordeeld 
men  hier  de  gisting  wel  gellaagt  te 
zyn,  en  eene  fyne  verwftoffe  te  mo- 

gen verwachten.  Hier  toe  acht  men 

tenhoogften  dienftig,  dat  het  water  'er 
niet  langer  dan  19.  of  20.  uuren  op 
blyft  ftaan ,  terwyl  het  anders  niet  al- 

leen zwart  en  ftinkende  wordt,  maar 
ook  eene  flegte  verwftoffe  en  dat  nog 
in  eene  geringe  hoeveelheid  oplevert; 
egter  kan  men  het  water  ̂   indien  de 

ge^ 
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geleegenheid  niet  toe  laat  terftont  te 
kernen  ,  zonder   gevaar  van  bederf 
drie  of  vier  dagen  ineen  koele  plaats 

bewaaren.  Maar  vooral  diend  'er  ge- 
zorgt  te  worden  dat  het  uitgefchepte 
rivierwater  zuiver  zy  \  dewyl  de  min- 
fte  vermenging  met  vreemde  deelen 

op  d'Indigoeenfchaadelyken  invloed 
heeft ,  waarom  het  ook  noodig  is  in 
het  drooge  jaargetyde,  de  afgefnee- 
den  plinten  voor  de  gisting  wel  te 
fpoelen  en  de  bak  of  ton  vooralle  in- 
waajende  vuiligheid  ,    zorvuldig  te 
bewaaren.  Hier  op  en  wat  verder  tot 
de  zindelykheid  behoort,  ismen  ten 
uiterften  oplettend  in  onze  Indigo  be- 
rcideryen  langs  Java,  terwyl  de  Chi- 
neezen  alhier,  daar  meede  zeer  on- 
verfchillig  te  werk  gaan  en  niet  alleen 
de  Planten,  zonder  den  minften  om- 
meflag   in   hunne   tonnen   werpen  , 

maar  ook  Rivierwater  fcheppen~^| 
fchoon  dit  door  zwaare  ftortreegens  in 
het  gebergte ,  meenigmaal  zeer  drab- 

big is.     Het  afgetrokken  water  met 
de  Zout-en-Oly-deelen  van  de  Plant 
belaaden,  wordt  op  Java  in  kopere 
potten  even  gekookt  en  van  het  op- 

vliegende fchuim  wel  gezuivert,  het 
welk  men  oordeelt  tot  de  deugd  der 

Verw- 
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Verwftoffe  zeer  veel  toe  te  bf  engen : 
hoe  wel  egter  dit  kooken  niet  te  lang 
moet  duuren,  dewyl  zulks  anders  eene 
zwartachtige  donkerheid ,  aan  de  Indi- 

go zoude  geeven.  Eene  behandeling 
die  dit  Eiland  byzonder  eigen  is ;  en 
nergens  anders  plaats  heeft,  gefchie- 
dende  dezelve  alhier  uit  nood ,  om  dat 
men  't  niet  verftaat  dit  water  zonder 
te  kooken,  tot  een  voorfpoedigflaan 
of  kernen  te  bereiden.  Men  ontlast 
het  gekookte  water  van  alle  onzuivere 
deelen ,  met  het  te  laaten  zygen  door 
drie  onderfcheidene  doeken  en  ftort 

dit  j  kookend  heet  over  in  de  kernpot , 
alwaar  het,matig  laauw  geworden  zyn- 
de  zoo  lang  gekernt  of  geftampt  wordt, 
tot  dat  het  eene  leevendige  donker* 
blaauwe  verwe  aanneemt.  De  bepaa- 

ling der  juiste  tyd,  hoe  lang  dit  kernen 
dfturen  moet  is  zeer  moeilyk ,  ook  kan 
men  hier  in  ligt  zondigen  door  te  zwak 
ofte  hevig,  te  kort  ofte  lang.  Voor 
het  beste  kenmerk  houd  men  hier, 
wanneer  het  water  groote  bellen  ge- 
kreegen  hebbende ,  zonder  weeder  op 
te  borrelen ,  nederflaat.  Dan  in  een 
helder  glas  gefchept  zynde  ,  vertoo- 
»en  zich  de  oly ,  zout  eji  zwaveldee- 

len 
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len  bezig  te  fcheiden  en  te  zinken ; 
dat  niet  gefchied  wanneer  het  water 
tekort  geflagen  is;  ook  vermengen  zy 
zich  weder  indien  men  het  kernen  te 

lang  ofte  hevig  voortzet.  Het  gekern- 
de  vocht  behoeft  een  etmaal  om  te  zak- 

ken ,  wanneer  hetbovenftaande  water 
voorzichtig  wordt  afgetapt  en  het  dik- 

ke gedeelte  uit  verfcheide  potten  by 
eengezamelt  in  een  grooten  pot  ge- 

daan, nog  eens  fterk  wordt  doorge- 
werkt, waar  na  men  het  zonder  ftil  te 

ftaan  nochmaals  laat  doorzygen,  om  'er alle  onzuivere  deelen  ten  eenemaal 
van  te  fcheiden.  Dan  lekt  dit  door 

gezeegene ,  door  een  fyne  doek ,  waar 
na  de  Indigo  zich  begint  te  vertoonen, 
die  in  Linnenzakken  wordt  opgehan- 

gen ,  om  wel  uit  te  druipen,  het  welk 
twee  of  drie  dagen  duurt.  Hier  na 
fchept  men  de  VerwftofFe  uit  de  zak- 

ken ,  in  een  groote  kom ,  alwaar  die 
met  een  gladftuk  hout,  zoo  lang  ge- 
wreeven  wordt ,  tot  dat  alles  gelyk  is , 
wanneer  die  nogmaals  op  een  natte 
doek  wordt  uitgefpreid ,  om  door  de 
Zon  en  Wind  verder  van  alle  vochtig- 

heden te  worden  gezuivert ,  't  welk 
egter  voorzichtig  moet  gefchieden,om 

de 
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de  verwftoffe  nog  niet  teftyf  te  ha- 
ten worden  ,  dewyl  die  nogmaals 

moet  gewreeven  worden ;  eer  dezel- 
ve tot  kleine  hoekjes  kan  worden  ge- 

vormt:  in  welke  geftalte  die  op  eene 
evenreedige  afftand  worden  nederge- 
legt,  op  een  natgemaakte  doek  ,  ten 
einde  eenige  uuren  in  de  Zon  zoo 
lang  te  droogen ,  tot  dat  ze  zonder  te 
breeken  of  de  vingeren  merkelyk  te? 
befmetten  5  kunnen  worden  opgeno- 

men ,  om  geplaatst  te  worden  op  ta- 
fels of  bakken  van  bamboes  onder  een 

luchtige  loots  en  aldaar  zoo  lang  te 

liggen ,  tot  dat  'er  de  minfte  vochtig- heid niet  meer  aan  te  befpeuren  is. 
Op  deeze  wyze  wordt  de  Indigo 

behandeld  in  onze  bezittingen ,  langs 
de  Noord-Oost-Kust  van  dit  vrucht- 

baar en  volkryk  Java ;  maar  dewyl 
men  met  die  verwftoffe  meest  alleen. 
te  werk  gaat  volgens  het  gebruik  der 
overlevering  en  zeer  zeldzaam  naar 
beproefde  of  beredeneerde  grondbe- 
ginfels ,  zal  het  mogelyk  niet  ondien- 
ftig  zyn,  de  bereiding  van  dit  edel 
plantgewas  thans  nog  wat  nader  opte- 
klaaren ,  te  meer  nadien  ik  waarfchyn- 
lyk  geduurende  rayne  Verhandeling 

over 
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over  den  Landbouw  3  geen  geleegen- 
heid  zal  vinden ,  dit  voorwerp  weder 
aan  te  roeren. 

Men  kan  niet  wel  meer  dan  twee^ 
maaien  op  denzelven  grond,  metce- 
ne  goede  verwachting  de  Anil  of  Indi- 

go zaayen ;  want  behalven  datze  reets 
voor  de  eerfte  maal  de  vetfte  en  vrucht- 
baarde  aarde  vordert,  is  het  gewas  niet 
digt  genoeg  en  ook  te  kort ,  om  uit 
de  luchtftroom  die  deelen  te  onder- 
fcheppen  en  aan  den  bodem  door  we- 
derkeering  aan  te  bieden,  die  ter  ver- 
kryging  eener  fraaye  en  overvloedige 
verwftoffe  worden  gevordert.  Om 
deeze  reeden  is  het  veel  nuttiger  de 
plaats  voor  het  gewas  te  verwisfelen , 
dan  die  door  eene  flerke  bemisting  te 
willen  dwingen.  Het  verzuimen  dee- 
zer  reegel ,  verwekt  den  planter ,  dik- 
wils  groote  moeite  en  klein  profyt* 

Het  is  fchaadelyk,  te  vroeg  en  nog 
fchaadelyker  het  gewas  te  laat  te  fny- 
den.  In  het  eerfte  geval  zyn  de  blaad- 

jes niet  ryp  ,  noch  krachtig  genoeg 
gevoegd;  in  het  tweede  ,  is  de  plant 
te  houtachtig  en  ook  dikwils  reets  ont- 

bloot van  veele  blaadjes,  waar  in,  en 
niet  in  de  takken,  de  verwftoffe  is 

OP"! 
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ópgefioten,  De  al  té  fterke  broeying 
van  de  plant,  zoo  wel  als  de  rypwor- 
ding  van  het  zaad ,  zyn  beide  fcha- 
delyk  aan  de  deugd,  en  hoeveelheid 
van  het  voortbrengfel :  zoo  dat  men 
in  het  fnyden  diend  voorzichtig  te 
zyn  ,  en  zich  niet  zoo  zeer  moet 
verlaaten  op  befchreeven  teekenen, 
als  wel  op  het  gezicht  en  de  onder- 
vinding. 

Het  is  niet  önverfchillig  of  fchoon 
dit  in  den  eerften  opflag  eene  klei- 

nigheid fchynt  te  weezen,  hoedaa- 
nig  men  de  Planten  legt  te  gisten. 
Ieder  weezen  het.  welk  tot  den  ftaat 

van  gisting  kan  worden  gebragt  ?  be- 
geert eene  evenredigheid  der  Water- 

deelen ,  tegen  dat  geen  het  welk  door 
gisting  zal  v/orden  opgelost:  te  vee!- 
vocht  bevorderd  de  verrotting ,  byna 
m  het  zelve  oogenbhk  wanneer  de 
eerfcewaadvangistinn;  begint.  Behal- 
ven  dit ,  maakt  te  veel  water  het  kar- 

nen möeijelyk  ,  de  verwdeelenin  gee-^ 
ïie  evenreediehcid  niet  het  vloei- 
baar  \teezen  ftaande ,  ontmoeten  el- 

kander te  weinig,  vereénigen  zicli 
föezwaarlyk  en  zinken  ongaarne. 

III.  Deel.  Bh  Niets 
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Niets  is  van  zoo  veel  belang  ,maar 
tellens  is  ook  niets  zoo  moeijelyk,  dan 
de  gisting  naauwkeurig  af  te  pasfen 
en  gelukkig  te  doen  iiaagen.  Schraale 
Planten  behoeven  minder  tyd  dan  vet- 

;  ook  verfchilt  de  gisting  zeer  aan- 
mcrkelyk  in  het  bovenite  of  beneeden- 
ile  gedeelte  van  de  bak  of  ton.  Hier 
om  is  het  nadeelig  de  gisting  over  het 
algemeen  aan  een  vasten  tyd  te  willen 
verbinden,  en  Planten  van  verfcheiden 
iborten,  vette  en  fchraale,  befchaadig- 
dc  en  onbefchaadigde,  door  wind  of 
ongedierte  belecdigde  ,  vooral  van  de 
eenle  of  tweede  fneede,  die,  gelyk 
de  ondervinding  zulks  op  Sint  Domin- 

go ook  leert,  aanmérkelyk  in  deugd  en 
kracht  van  elkander  verfchillen,  te 
vermengen.  Het  is  my  onbewust  of 
men    in   onze  .Indigo  -Bereidereïen 
langs  Java,  met  genoegzaame  oplet- 
tenheid  heeft  opgemerkt ,  hoe  zeer 
het  vocht  in  dezelve  bak  of  ton  van 
elkander  onderlcheiden  is :  Egter  is 
dit  verfchil  zeeker ,  en  het  moet  door 
de  ongelykheid  der  broeying  zeer  dik- 
wils  gebeuren,  dat  de  bovenite  plan- 

ten nog  niet  genoeg  zyn  opgelost, 
terwyl  de  onderfte  de  verrotting  reets 

be- 
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beginnen  te  naderen^  Hoe  nadeelig 
moet  deeze  invloed  zyn  ,  op  de 
fraaiheid  en  menigte  der  verwftoffe? 
Het  is  dierhalven  fchaadelyk  i  dat  de 
bakken  te  diep  zyn,  alzoo  de  natuur- 

wet vordert,  dat  de  breedte  enwyd- 
te  in  dit  opzicht  .,  naar  de  hoogte 
moet  geëvenredigt  worden  ;  maar  dit 
is  nog  niet  genoeg,  ook  voldoet  het 
niet,  door  het  bedekfel  eene  gelyke 
gematigheid  der  Lucht,  boven  de 
bak  te  bewtfaren.  Men  kan  door  Cï- 
troen-fap  of  een  ander  hier  mede 
overeenltemmend  vocht,  de  gisting 
beneeden  een  weinig  vertraagen,  en 
die  van  boven  ,  door  bygieting  van 
reets  wel  gegist  Indigo-water  $  bevor- 

deren, De  Bereider  diend  de  hoe- 
veelheid door  ondervinding  na  te 

fpooren ,  want  hy  moet  zich  geene 
moeite  laten  verdrieten,  dit  gewig- 
tig  punót  in  de  uiterfte  volmaaktheid 
te  ontdekken. 

» 

De  ontbinding  en  verdunning  vari 

de  vaste  lucht ,  die  de  plant  bevat,  is  de' 
oorzaak  van  het  fchuim  en  fterk  op- 
jyzenvan  het  water,  dat,  gelykhier 
Voor  gezegtisjdlkwijls  zoo  fterkwerkt^ 

Hh  2  da& 
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dat  men  genoodzaakt  is  een  gedeelte 

van  het  water  -af  te  tappen.  Ik  twyf- 
fel  zeer  of  deeze  aftapping  de  berei- 

ding der  verwlloffe  wel  bevordert, 
waarom  dit  door  proeven  dient  bc- 
zogt  en  niet  volgens  gewoonte  moet 
behandelt  worden. 

Door  het  flaari  of  karnen  van  het 
uitgetrokken  water,  mede  een  zeer 
gewigtig  gedeelte  in  de  bereiding  , 
wordt  de  uitwaasfeming  der  vlugge 
loogachtige  zouten  zeer  bevordert; 
terwyl  die,  welke  vlug  worden  door  de 

beweeging  en  door  verandering  dei- 
oppervlakte  van  het  water,  onophou- 
celyk  aan  de  inzuiging  der  vrye  lucht 
worden  aangeboden.  Door  deeze  be- 

weeging geraaken  de  verwdeelen  uï 
ftaat,  elkander  menigvuldig  te  ont- 

moeten, die  zich,  door  het  eigenaarti- 
ge  van  hun  weezen,  vereenigen  en 
vergrooten,  wanneer  zy,  indien  de 
ftilftand  op  de  beweeging  van  pas 
volgt ,  zich  affcheiden  en  verzinken. 

Is  de  beweeging  te  kort ,  dan  zyn 
de  vlugge  loogdeelen  niet  genoeg- 

zaam aangedreeven  en  blyven  veree- 
nigt  met  de  onbereide  plantdeeltjes , 

waai 
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Waar  van  eene  traage  en  gebrekkige 
verzinking  het  gevolg  moet  worden. 
Duurdt  de  beweeging  te  lang ,  of  is  ze 
te  fterk ,  dan  worden  de  verwdeelen , 
die  reets  vereenigt  waren,  weder  van 
elkander  gefcheiden  en  voegen  zich 
op  nieuw  te  zaamen  met  de  aardach- 

tige plantdeelen,  het  geen  voor  de 
leevendigheid  der  Couleur ,  ten  uiter- 
ftennadeelig  is.  Indien  de  proef  met 
een  gevuld  glas  van  dit  gekarnde  wa- 

ter beflisfend  was  ,  zoude  het  niet 
moeilyk  zyn,  de  juiste  tyd  en  kracht 
deezer  beweeging  af  te  pasfen;  maar 
dewyl  de  ondervinding  leert ,  dat  de 
vereenigirig  en  verzinking  der  verw- 

deelen in  het  glas,  veel  vaerdiger  ge- 
fchied  dan  in  de  karnpot  ,  het  welk 
veroorzaakt  wordt,  eensdeels  dewyl 

'er  in  't  glas  een  ruimer  oppervlakte 
van  het  water  voor  de  uitwaasfeming 
der  zoutdeelen  wordt  aangeboden: 
anderdeels ,  dewyl  de  verzinking  der 
verwdeelen  door  de  mindere  ruimte 

fpoediger  plaatsheeft,  dient  men  om 
te  zien  naar  een  middel  het  welk  in 
deeze  duifterheid  een  klaarder  licht 
vertoont.  De  uiterfte  evenredigheid 
inde  beweeging  is  hiertoe  tenhoog- 

Hh  3  ften 
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flen  dienflig  ,  en  dat  men  dezelve 
laat  gefchieden ,  niet  gelyk  thans  en- 

kel met  handen  ,  maar  door  een  be- 
kwaam werktuig ,  hetwelk  door  Men- 

fchen,  Dieren  of  Water,  wordt  ge- 
dreeven;  dat  men,  de  beweeging  toe- 

reikend oordeelende  ,  een  weinig 
vocht  ftort  op  een  wit  bord  5  het  welk 
zich  terftond  van  de  verwftoffe  zal 
fcheiden  en  helder  bruinachtig  gely* 
ken,  zoo  dra  het  karnen  is  gebragt, 
op  de  juiile  maat,  die  men  door  alle 
mogclyke  toezicht  moet  vermyden, 
te  pasfeeren, 

In  de  reets  .aangehaalde  ïnftru&ie  , 
n  zoo  ik  meen  naar  het  voorfchrift  van 

den  Heer  van  der  Beke^  ingericht, 
wordt  niets  gezegt  van  een  fcheid- 

Praeipi-  middel;  integendeel,  men  wagt  de  ver- 
Uns.  zinking  af  van  den  tyd  die  aldaar  Pag. 

475.  op  byna  vier  en  twintig  uuren 

wordt  gereekent:  't  is  zeer  waarfchyn- 
lyk  dat  eene  zoo  langduurige  te  zaa- 
menvoeging  der  bewogen  deelen ,  om 
veeleriei  redenen ,  niet  nuttig  wee- 

zen kan,  vooral  niet,  wanneer  het 
juifte  tydftip  der  gisting  en  karning 
niet  zeer  naauwkeurig  is  afgepast ,  zoo 

als 



Van  den  Land-  Bouw.        487 

als  men  uit  het  boven  gezegde  ligte- 
lyk  kan  befluiten.  Men  behoorde  der- 

halven om  te  zien  naar  een  bekwaam 
fchiftmiddel ,  het  welk  het  zakken  der 
verwdeelen  bevorderd  ,  voornamelyk 

wanneer  'er  op  de  eene  of  andere  wy- 
ze  eenig  gebrek  in  de  bereiding  is 
voorafgegaan.  Ik  beken  dat  de  ge- 

lukkige bepaaling  van  dit  middel  niet 
zeer  gemakkeiyk  is ,  zoo  wel  orn  des- 
zelfs  beflisfende  kracht ,  als  zuivere 
bewerking,  die  ligtelyk  op  de  lee- 
vendigheid  der  Couleur  een  fchade- 
lyken  invloed  hebben  kan;  maar  be- 

hoort dit  een  planter  af  te  fchrik&en, 
die  aan  de  nuttigheid  deezer  bewer- 

king niet  mag  twyffelen  en  weet ,  dat 
het  verzuim  dagelyks  nadeelige  ge- 

volgen te  voorfchyn  brengt  ? 

De  Indigo  is  een  harstachtig  wee- 
zen ,  zoo  dat  het  waare  praecipitant , 

een  vast  loogzout,  (ƒ)  het  zy  uit  het 
ryk  der  fteenen  of  der  planten,  weezen 
moet.  Het  voornaamlte  in  dit  opzicht 
is  dus  niet  alleen,  dat  het  voor  een© 

geringe  waerde  voor  een  ieder  lig- 

te- 

(ƒ>    Alkali  Fixum. Hh  4 
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telyk  te  bekomen  zy  ,  maar  ook,  dat 
het  de  couleur  niethindere  en  mogöL- 
lyk  dat  dit  in  de  vermenging  vanasch 
met  ongebluschte  kalk ,  kan  gevon- 

den worden. 

Ik 'zoude  hier  nog.vccle  nanmer* 
kingen  kunnen  byvoegen,  over  de 
verbe  tering  van  het  mislukte  aftrekfel, 
het  zy  door  eene  al.  te  lange  gisting ,  of 
kwalyk  gellaagde  beweeging;,  die  den 
bereider  ,  ontbloot  van  de  vereischte 
kundigheid,  noodzaaken  het  Indigo- 
water  weg  te  werpen,  of  zich  anders 
met^ecne  ichraale  verwftoffe  te  ver- 

noegen; over  de  verbetering  der  ge- 
incene  Indigo,  zoo  als  de  Chineezen 
die  hier  bereiden,  door  vitriool zuu-h 
ren;  over  een  voorfpoediger  dioo- 
ging  der  bereide,  verwftoffe  ,  en  èin- 
delykover  het  werktuigelyk  gedeelte 
der  middelen,  die  hier  toe  in  het  alge- 

meen behooren:  ware  het  niet,  dat  ik 
hier  door  vervallen  zoude  ,  tot  eene 
ohaangenaame  wydïöópïgheid,  die  het 
bepaald  beftck  déezerVèr  handelingen 
niet  kan  dulden.  Ik  wys  derhalvcn 
den  wcetgraagen  Leczer,  die  lust  of 

geleegcnlieid   tot    den   Land-boiw 
heeft 



van  den  Land- Bouw.      489 

heeft  ,  tot  het  voortreflyk  werk  van 
Charpeniier  de  Cosfigny  onder  den  ri- 

tu! Ejfai  pur  la  Fabrique  de  F  Indi- 
go in  het  jaar  1779.  op  Visie  de 

France  gedrukt.  Niemand  kan  voor 
de  aanplanting  en  bereiding  van  dit 
gewas  meerder  moeite  doen ,  dan  dee- 
ze  vlytige  en  geleerde  Landman  heeft 
beweezen.  Ditegter  moet  ik  uit  zyn 
werk.  nog  melden ,  dat  van  de  veer- 
.  tien  foorten  Indigo  planten,  die  hy  van 
pag.  197.  tot  209.  heeft  opgenoemt 

en  befchreeven ,  'er  niet  een  is ,  die overeenftemt  met  de  lom  Dallam  of 
Tom  Djanïie,  door  den  Heer  van  der 

Beke  'm  een  handfchrift  aan  't  Ge- 
nootfchap  gezonden,  woórdelyk  al- 

dus afgebeeld. 

„  d'Indigo-plantis  eenHeester  ge- 
was, groeijende  gemeenlyk  drie  & 

vier  voeten  hoog,  en  zoude  hoo- 
geropfchieten,  indien  nietwierde 
afgefneden.  Zoo  dra  het  zaad  klei- 

ne wortels  en  de  wortels  een  klei- 
ne ftam  hebben  geformeert,  ftoot 

het  verfcheiden  takjes  uit,  en  ver- 
deelt zich  dus  niet  verre  boven  de 

grond  ,  in  veele  knobbelachtige 

Ëh  5  w  itruik- 



49°     Vervolg  der  Verhaideling 

55 

35 
55 

ftruikjes,  voorzien  metuitfchieten- 
de  Looten ,  welke  ieder  zes  of  zee- 

ven paaren  pararede  of  evenwydige 
„  bladen  hebben ,  doch  aan  het  ein- 
„  de  van  de  loot  met  een  enkelblad 
„  toeloopen.  De  itam  en,  uitlchie- 

„  tende  takjes  zyn  circa  d'  eerfte  \ 
„  duim  (min  of  meer)  dik;dclaat- 
„  fle  i  duim  in  den  omtrek  rond  ;  re- 

de  aschverwige  en  groene  coleur. 
Deeze  bladen ,  die  veel  overeen- 

komst hebben  met  de  Keioor- boom 
op  Java,  zynbyna  een  duim  lang, 

„  i  breed ,  fchier  eirond  van  for- 
maat ,  van  ondier  ftomp ,  van  bo- 

ven iets  fcherp  toeloopende ,  zyn 
zagt,  vleesfig  en  teer  van  aart, 
meest  met  eene  fluweele  waasfem 
of  fyne  ftof,die  het  edelfte  gedeelte 
van  de  plant ,  even  als  in  Europa  de 
blaauwe  druiven ,  bedekt  (  g  )  ,  van 
boven  donker  groen,  van  onder 
iets  lichter,    doch  overal  dof  en 

,,  zon- 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 35 

35 

35 

35 

(g)  Ik  bén  ook  in  bet  begrip  dat  deeze  Fluweele  waas- 
fem bet  beste  gedeelte  d^  Verwftoffe  is ,  en  kan  derbal- 

ven  bet  gevoelen  dier  Planters  niet  tegenfpreeken  die 
wïlUi,  dat  men  bet  Gewas  nimmer  onmiddelyk  na  een 
zwiare  regenbui  most  J ny den,  dewyl  dit  ten  zteker 

verlies  v~  m/pelt. 
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zonder  glans ,  dikwils  door  de  kou- 
de of  vochtigheid,  naarde  boven- 

zyde  als  toegekrompen ,  met  een 
kort  ite eitje  aan  het  takje  vastge- 
hegt,  welk  fteeltje,  zich  op  het  blad 

5,  verfpreidende,  eerst  een  regtdoor- 
„  loopendeader,  by  wyze  van  eene 
„  klein  opgaande  ribbe  maakt,  en  daar 
,,  na  verfcheiden  kleinere  adertjes 
55  naar  boven  loopende ,  die  van  on- 
„  deren  het  zichtbaarfte  zyn.  De 
„  fmaak  van  het  blad  als  men  het  een 
55  weinig  kaauwt,  isfcherp  bitteren 
„  zeer  walgelyk.  Uit  het  ondereinde 
„  van  de  loot*  welke  de  bladen  draagt, 
„  fchietenweder  andere  lootjes  voort, 
„  en  uit  dezelve  eenige  zeer  kleine 
3,  bloemen,  gelyk  die  alle  hunne  zaad- 
3,  huisjes  langwerpig  maaken,  veel 
3,  gelykende  naar  de  brem  of  Linfe 

33  bloempjes  in  Europa,  uit  vier  blaad- 
3,  jes  te  zaamen  geltelt,  van  klaau- 
33  achtige  gedaante,  die  naarbenee- 
„  den  omvouwen,  extra  fchoon,zagt, 
33  rood  en  eenigfints  witachtig  van 
3,  Couleur ,  en  van  onderen  in  een 

3,  foort  van  witgroen  beekertje  flui- 
3,  tende.  ieder  van  deezebloemtjes, 

a,  ftoot  een  dun  langwerpig  fyn  peult- 
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je  uit,  omtrent  i  a  ii  duim  lang 
en  krom  omgebogen  aan  het  einde  , 
in  het  eerst  groenachtig  ,  tegens  de 
volle  rypheid  bruin  roodachtig  van 
Couleur.  In  deeze  peukjes  of  zaad 
huisjes  vindt  zich  het  klein ,  fchier 
niervormig  zaad  ,  geelachtig  bruin, 
ook  daar  onder  veele  zaad  korrel- 

tjes wat  donkerder  van  Couleur, 

eenigfints  glinfterende  ,  't  welk ,  als inde  Linfen  of  boonen,  ieder  met 
een  wit  vlies  afzonderlyk  is  afge- 

floten en  met  een  foort  van  naveltje 
aan  het  peultjevast  gegroeit.  Dus 

is  de  Indigo-plant 'aan  dewelke  men 
als.de  beste,  en  waare,  op  Java  by- 
zonderlyk  de  naam  van  Tom  Dal- 

lam of  Tom  Djantie  geeft,  zynde 
zoo  fyn  van  aart  dat  zonder  ver- 

menging vari  mindere  foorten  van 
Tom ,  dan  wel  Tom  Ginjak  of  wil- 

de Tom,  onmogelyktot  eene  vas- 

te fubftantie  te  brengen  is." 

Deeze befchryving, komt  in  veele 
ftukken  redelyk  wel  overeen,  met  de 
foort  die  de  Chineezen  hier  bouwen, 
er  me  i  elyk  kafi  dit  de  liefhebbers  der 

Kruid  kunde  aanleiding  geeven,  dee- ze 
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ze  in  het  algemeen  zeer  wel  bekende 
heester ,  in  deszelfs  byzondere  yer~. 
deelingen  wat  nader  te  bemerken. 

t  De  groote  waerde  v.an  dit  plantge- 
was, opent  tansde  oogenniet  alleen 

des  kun'digen  landbouwers  ,  maar  zelf 
der  geleerde  verzaamelingen.  Het  76?- 
mnglyk  Genootfchap  der  Wetten  f chap- 
pen  te  Parys^  bekroonde  in  het  jaar 
1777.  een  Verhandeling  over  deeze 
ftoffe  door  Mr.  Quatremere  Dyon- 
val,  meteen  eereprys;  ook  is  het  * 
Loflyk  Oeconomisch  Gezelfchap,  onder 
zooveel  andere  nuttige  poogingen, 
ter  vermeerdering  van  de  welvaart  van 
ons  geliefde  Vaderland ,  zelf  in  hun- 

ne eerfte  uitgeloofde  belooningen, 
hier  voor  niet  onverfchillig  gebleeven, 
waar  door,  zoo  wel  als  door  de  ver- 

plichting ,  die  my  aan  het  land  myner 
geboorte  heeft  verbonden ,  ik  my  ge- 

houden acht,  myne  gedachten  opeme- 
leggen,  hoedanig  de  Indigo  ter  yer- 
grooting  onzer  rykdom  kan  verftrek- 
ken  en  om  welke  reeden  men  deeze 

gewigtige  tak  van  den  Land -bouw, 
by  ons  met  alle  kracht  dient  aantemoe- 
digen.  De 
*-         <  —       1            ■         - —      -> 

*  Concept Vraagen  p«40.  en  aangeboden  pryzen  p,  iö« 
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De  manier  waarop  deeze  verwftof- 
fe  Uns  aan  de  Maatfchappy  gelevert 
wordt,  zal  alcoos  tot  een  vermogen- 

de hinderpaal,  tegen  deszelfs  ver- 
meerdering ftrekken,  niet  alleen  om 

den  geringen  prysdie 'er  voor  betaalt 
wordt ,  dewelke  of  fchoon  door  gee- 
*ie  willekeurige  magtalseenhaatelyke 
dwang  den  La^d-zaat  voorgefchree- 
ven,  egter  altyd  als  een  last  wordt 
aangemerkt,  die  menopallemogely* 
ke  wyze  tracht  te  ontwyken ;  maar  ook, 
dcwyl  die  geenen  die  ter  toezicht  over 
de  aanplanting  en  bereiding  zyü  ge- 
ftelt,  zulks  houden  voor  een  plicht 
die  met  hunne  byzonderebelangens, 
weinig  gemeenlchap  heeft.  Hier  uit 
volgt  noodzaakelyk  gebrek  aan  yver 
en  oplettenheid ,  die  de  vermeerde- 

ring en  verbetering  van  het  voort- 
brengfel  fluit ,  ten  zy  den  eenën  of 
anderen  der  Refidenten  onzer  Kantoo- 
ren ,  aan  wien  de  inzaameling  is  op- 

gedragen, zich  hier  omtrent,  meer 
dan  gewoone  moeite  geeve* 

Alles ,  hetwelk  de  Maatfchappy ,  in 
de  laatfte  iojaaren,  van  deeze  verw- 
ftoffe  zoo  wel  uit  onze  bovenlanden 

als 
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als  van  Java  (^)  heeft  ontfangen  en 
na  de  noodige  uitzondering  naar  Eu- 

ropa overgevoert ,  bedraagt  niet  meer 
dan  13 141 1  ponden.  Welk  eene  ge- 

ringe hoeveelheid,  vergeleekenmet 
den  jaarlykfchen  uitvoer  van  Sint  De- 
mingo!  en  welk  eene  geringe  hoeveel- 

heid voor  de  menigvuldige  fabriquen 
van  ons  Gemeenebest! 

Ik  ben  zeker  nog  lang  niet  boven 
de  waarheid,  wanneer  ik  ftel,  dat  dit 
geheele  voortbrengfcl  in  verre  na  niet 
toereikt  voor  de  Nederlandfche  huis- 

houdelyke  benoodigheid  van  eèn  en- 
keljaar, ik  zwyge  dat  wy  op  deeze  wy- 

ze  ,  niets  van  ons  zelven  hebben,  om 
hier  in  tot  ons  voordeel  met  onze  na- 

buuren  te  kunnen  handelen,  't  Is  zeker 
dat  de  Indigo  in  deeze  gefteldheid,  jaar* 
lyks  geene  geringe  tak  uitmaakt  in  den 

Ly- 

*-    . .  1  « .      1         ■  <      ■  1         ■       .■■■■■  ,i,         1  1 

(h)  Hetgroore  Nut  van  Colonien  voor  een  Moe. 
derlandbeftaat  niet  alleen  daarin,  da*  men  vcele  han- 

den werkverfchafe;  maar  oc  >la  dar  men  dooreeneme- 
nigte  van  gewildeProdu&en,  den  a&iven  handel  van 
het  Moederland  vermeerderd-  Onder  de  zoodnnigen 
beflaan  altoos  eene  eerfte plaats  dicgee»eü  ,  de  welke 
in  weinig  ruimte  veel  waerde  hebben,  c^ewyl  den 
overvoer  anders  te  kostbaar  wordt ,  zoo  dat  de  Indigo 
ookuitdit  ge?ichts-pun&,  aanmoediging  behoort  te 
vinden. 
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Lydenden  handel  van  ons  Vaderland, 
daar  het  tegendeel  plaats  kan  vinden, 
ja  behoort  te  hebben ,  indien  men  zy- 
nc  oogen  flaat  op  de  voortreffelyke 
bezittingen  van  het  Gemeenebest  in 
deeze  gewesten.  Men  kan  met  dies  te 
vaster  grond  noch  aandringen  op  dee- 

ze aanmoediging  ,  wanneer  men  over- 
weegt, dat  onze  volkplantingen  in 

America  zich  weinig  (f)  om  de  Indigo 
bekommeren,  en  dat  dus  onze  vlyt 
en  voorfpoed  in  dit  geval ,  tot  hun  na- 

deel in  het  minst  niet  ftrekt. 

De  aanmerkelyke  poogingen  die  de 
magtige  Britten ,  tans  voor  den  Land- 

bouw in  Bengalen  doen  ,  alwaar ,  zy 
behalven  de  Suikerplantagien  enRum- 
ftookeryen ,  zich  ook  nog  byzonder 
beginnen  toe  te. leggen  op  de  Indigo; 
de  aanmerkelyke  poogingen ,  ik  her- 
haale  het  noch  eens,  van  dat  kunstlie- 
vend  en  zeer magtig. volk,  in  een  zoo 
vruchtbaar  en  volkrykLand,  persfen 
ons,  hoe  eer  hoe  liever,  hun  voorbeeld 
na  te  volgen  en  door  alle  mogelyke 
middelen,  kan  het  zyn,  hun  hier  in 

voor- 
,  .  -  i, .  .  .  .   f 

(i)  Hartsinck  Befchryving  van  Guyana  p.  64« 

F<?nnm  defcriptioji  de  Surinam  T.H.'  p.  7%* 



yan  den  Ltind-  Bouw*       497 

voorby  téftreeven.  Immers,  zoo 'el* 
ecnig  volk  op  aarde  is,  dat  door  de  lief- 

de voor  hun  Vaderland  wordt  aange- 
fpoort,  om  zich  zoo  veel  mogelyk  van 
allen  tribut  aan  andere  natiën  te  ont- 

heffen, gewis!  het  zyn  de  Engelfchen: 
en  dewyl  zy  zien ,  dat  hunne  Eilanden 
in  ̂ mericahen  niet  buiten  de  nood- 
zaaklykheid  kunnen  brengen  b  Indigo 
van  hunne  nabuuren  te  koopen  y  be- 
yverenzyzich  thans,  dit  gebrek,  uit 
hunne  Oosterfe  bezittingen  te  vervul- 

len. Niemand  kan  hun  in  dit  geval 
een  tegenwigt  formeeren  ,  dan  ons 
Nederland,  en  nergens  met  gegronde! 
hoop  dan  op  dit  vruchtbaar  en  volk-- 
ryk  Java :  ja  mogelyk  6  met  uitzonde- 

ring aller  andere  plaatfen,  alleen  de 
Jaccatrafche  bovenlanden.  Immefs  is 
onze  Indigo  reets  beroemt  door  geheel 
Europa,  en  ik  fla  geen  oogenblik  in 
twyffel  te  bepaalen,  dat  eene  meer- 

dere kundigheid  in  de  bereiding*  het 
voortbrengfel  van  ons  Eiland ,  die  van 
Guaümalo  ,  wel  dra  zal  doen  evenaar- 
ren.  De  plant  die  wy  bezitten  j  is 
fchoori;  de  grond  vruchtbaar ;  de  be- 

handeling zindelyk;  het  eenigewaar 
in  wy  mogelyk  achter  zyn ,  betreft  de 

///.  Deel.  I  i  gis- 
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gisting,  het  karnen,  en  de fchciding. 
Dit  dient  door  meerder  kennis  5  erva- 

renheid en  vermogen  ,  dan  onze  ge- 
meene  Land-bouwers  bezittende wor-  ' 
den  onderzogt :  en  zeker  zullen  'er 
onderde  aanzienlykc  Landheerenwei 
gevonden  worden ,  die  zich  hier  aan 
niet  willen  onttrekken.  Maar  het 
fpreekt  van  zelf  dat  de  belooning  na 
de  moeite  moet  geë venredigt  worden, 
en  dat  by  de  aanmoediging  hetgroote 
nut,  het  welk  hier  uit,  zoo  wel  voor 
ons  Gemeenebest  als  deeze  volkplan- 

ting, volgen  zal,  werde  in  het  oog 
gehouden.  Veelligt  zoude  het  in  dit 
opzicht  dienftig  zyn  ,  de  inkoops 
prys  ,  by  den  eerften  aanvang  tot  een 
Ducaton ,  of  na  de  geldcours  deezer 
landen  80  Huivers  het  pond,  eerde 

foort ,  te  verhoogen ;  wanneer  'er 
voor  de  Maatfchappy  nog  ruim  50. 
percent  tot  goedmaaking  der  onkosten 
zaloverfchieten:  kunnende  deeze  be- 

paaling een  weinig  verminderd  wor- 
den ,  zoo  dra  de  planters  eene  aan- 

merkelykc  hoeveelheid  beginnen  te 
leveren;  en  mogelykzalhet  Genoot- 

schap wel  een  middel  vinden,  de  on- 
kosten der  aanplanting  en  bereiding 

dec- 

\ 
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deezer  verwftoffe  >  gereekent  na  alle 
voordeden  en  hinderpaalen  ,  waar 
aan  dit  gedeelte  van  den  Land-BouW 
onderworpen  is ,  duidelyk  aantewy- 
zen*  ten  einde  het  te  faamen  gaan- 

de belang  der  Edele  Maatfchappy  eri 
der  Ingezeetenen  deezer  volkplan- 

ting ,  met  wederzyds  genoegen  kan 
bevorderd  worden. 

-  Mogelyk  zoude  men  hier  toe  met 
veel  vrucht  die  uitgeftrekte  onbe- 
boude  ftreeken  kunnen  bezigen,  diqj 
de  Maatfchappy  in  eigendom  behoo- 
ren,  maar  zonder  eenig aanmerkelyk 

Voordeel  voor  't  algemeen  belang  tot 
nog  toe  Weinig  bewoond  worden^ 
Deeze  fterk  begroeide  gronden,  zyn 
door  de  milde  natuur  veele  eeuwen 
achtereen  gemest  en  dus  verkiesbaar 
boven  de  ontbloote  landen;  te  meer , 
wyl  men  aldaar  het  water  na  genoegen 
en  zonder  merkelyke  kosten  kan  re- 
geeren.  De  Indigo-teelt ,  dewelke  dd 
Chineezen  oeffenen  naby  de  ftad  ̂   of 
langs  de  ftroomende  rivieren  y  diö 
met  de  ftad  gemeenfehap  hebbén  * 
dunkt  my  in  veelerlei  opzicht  zeer  ria~ 
deelig .;  want  behalven  dat  de  gróii- 
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den  niet  krachtig  genoeg  zyn  en  dus 
door  dit  gewas  ipoedig  worden  uitge- 

put ,  kunnen  dezelve  met  meer  profyt 

tot  andere  zaak-en  worden  gebezigt : 
vooral  loopt  hier  by  zeer  in  't  oog, 
het  werpen  der  uitgetrokken  plant- 
bosfen  op  de  oevers ,  en  het  uitftor- 
ten  van  het  afgegiste  water  in  den 
ftroom  :  beide  zaaken ,  die  met  de  te- 

genwoordige bey  vering  5  voor  de  ver- 
betering onzer  lucht  en  vermindering 

der  ongezondheid,  gansch  niet  pasfen. 

De  voornaamfte  hinderpaalen  5  waar 
mede  de  voortzetting  van  deezen  tak 
in  ons  Climaatmoet  worftelen,  zyn, 
behalven  een  klein  wormpje ,  dat  fom- 
tyds  de  blaadjes  knaagt,  en  ligt  door 

't  water  te  overwinnen  is,  C^3  hevi- 
ge flagreegens  en  fterke  winden.  Ik 

heb  door  deeze  toevallen  een  fchoorr 

veld  met  Indigo  op  myn  Land-goed, 

na- 

^  ■  *■-  i    —  .        i.     i     ■-^1—        li  M  «-  —  ■■■■.         i      |      ||  '»'    ̂ '    "^         —     ■■■  |      II  |        ,  I        ,||| 

(k)  De  Heer  van  der  Bek  e,  field  in  het  reets 
genoemde  Handfchrift  voor ,  als  een  gefchikt  middel 
tegen  dit  Infecl  het  Veld  te  laten  ondervloeien,  om 
de  groei  van  de  p!ant,  daar  door  zoo  fterk  te  be- 
voyGcren,  dat  het  overtollige  voedfcl  de  Wormpje» 
tlood,  door  hunne  eigen  gulzigheid.  Ik  kan  over 
deeze  uitwerking  niet  oordeelen,  maar  zeer  waar- 
fcbvulyk  is  het  beter  dan  het  geen   Vader  Labat 

zege 
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naby  myn  huis ,  het  welk  ik  tot  een 
voorwerp  van  waarneeming  hadt  ver- 
kooren ,  in  korten  tyd ,  zodanig  zien 

havenen ,  dat  'er  maar  een  gering  ge- 
deelte van  te  gebruiken  was;  maar 

thans,  terwyl  ik  dit  fchryf ,  of  omtrent 
zeven  weeken  na  dat  voorval ,  is  de 
gemelde  plantagie  voor  de  tweede 
maal  uitgefchooten  en  zoo  fchoon  ge- 
flaagd ,  dat  de  inzaameling  zeer  over- 

vloedig zal  weezen ,  en  waarfchynlyk 
eene  voortreffelyke  verwftoffe  uitle- 

veren. Om  de  hevige  flagregens ,  in 
het  westfaizoen ,  of  de  twee  eerfte 
maanden  van  het  jaar,  dit  Eiland  by- 
zonder  onderworpen,  te  ontwyken, 
diend  men  het  zaaijen  uit  te  ftellert  tot 
Maart,  wanneer  men  ook  minder  van 
de  winden  heeft  te  duchten ,  en  mo- 
gelyk  zoude  men  tegen  dezelve,  met 
het  gewenschte  nut ,   fchutheggen 

kun- zegt,  om  namentlyk  de  befmette  planceii  hoe  jong 
zy  ook  zyn,  af  te  fnyden  en  in  de  Gistbak  te  wer- 

pen, als  of  de  rupfen,  de  ingezwolgen  zelfilandig- 
heid  der  Indigo,  dus  weder  zouden  losfen.  Een 
vreemd  gevoelen  !  Want  behalven  dat  het  lymachtig 
Weezen,  het  welk  alle  bloedelooze  Dieren  by  zich 
hebben,  de  Verwftoffe  volftrekt  moet  benadeelen, 
kunnen  ds  planten  zoo  vroeg  afgefneeden ,  ook  vaa 
weinig  nut  zyn  in  de  bereiding. 

Ü3 
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kunnen  planten ,  zoodanig  als  dit  in 
de  nabyheid  van  de  ftad  Amersfoort  > 
In  de  tabaksvelden  gebruikelyk  is. 

Doch  wy  fcheiden  van  deeze  ftof- 
fe,  om  nog  kortelyk  te  zeggen, hoe- 

danig de  Chineezen  de  flechte  Indigo 
door  hun  bereid,  gebruiken  tot  ver- 

wen; dat  niet  verdergaat  als  voor  de 
huishoudelyke  benoodigdheid ,  zoo 
voor  hun  zelf  als  voor  de  Javaanen , 
die  zich  alle  byzonder  gaarne  in  don- 

ker blaauw  of  zwartachtig  Lywaat 
kleeden. 

Men  mengt  onder  dertig  emmers  ri- 
vierwater, twintig  ponden  natte  onbe- 

reide  Indigo ;  drie  of  vier  pond  asch 
Van  de  wilde  pifangboom  uit  China 

komende,  of, -zoo  die  niettekrygen 
is ,  dan  fyn  gezifte  houtasch ;  drie 
pond  gebluschte  kalk  en  één  gantang 
Katan-ryst met ragie,  hiervoor  reets 
befchreeven  ?  toebereid.  Dit  alles 
wel  door  een  geroert ,  bly ft  agc  of  tien 
dagen  ftaan  te  gisten-  Wanneer  de 
verwer  uit  het  fehuim  oordeeld  dat 

deeze  loogachtige  zelfftandigheid,  tot 
de  gepaste  graad  gebragt  is,  fteekt  hy 

het 
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het  Lywaat  eenige  keeren  daar  in, 
en  laat  het  telkens  eerst  weder  droo- 
gen,  het  welk  voldoende  is ,  indien 
de  couleur  licht  moet  zyn;  maar  wan- 

neer men  die  zeer  donker  of  byna 
zwart  begeert  3  wordt  het  Lywaat 
gekookt  in  water,  vermengt  met  het 

binnenile  affchraapzel  "der  buffels- 
huiden,  by  de  Leertouwers  te  beko- 

men ,  alzoo  de  Indigo  zonder  dit 
hulpmiddel  de  begeerde  diepte  niet 
kan  geeven. 

De  Chineezen  verwen  in  het  alge- 
meen zeer  fchoon ,  en  vaerdig  ,  ook 

verfchiet  de  couleur  niet ;  maar  de 
behandeling  is  tot  nog  toe  te  duur, 
om  met  eenig  voordeel,  alhier  inde 
fabriquen  te  gebruiken. 

Ryst-en  Ryst-M olens. 

Nog  houden  zy  zich  in  de  boven- 
landen, behalven  met  de  r eetsgemelde 

voortbrengfels  ,  redelyk  fterk  bezig 
met  de  padieboüw :  niet ,  of  ten  min- 
ften  zeer  zelden ,  op  ondergevloeide 
velden  of  lawaas ,  maar  alleen  ophoo- 

ge  gronden  of  tipar.    Op  myn  Land- 
Ii  4  goed, 
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goed ,  alwaar  zeer  vcele  Chineezen 

woonen,  is  'er  maar  één  die  in  het 
water  werkt;  alle  andere  zorgen  zoo 
veel  mogelyk ,  dat  zy  by  hunne  Kat- 
jangtuinen  zoo  veel  ryst  teclen  als 
hun  gebruik  noodzaaklyk  vordert. 
Het  ecnig  ondericheid,  waar  door 
men  hun  werk  van  de  manier  der  Ja- 
vaanen  kan  onderkennen  ,  is ,  dat  zy 
het  graan  in  regte  liniën  ftrooijen ,  het 
welk  het  fchoonhouden  met  de  ploeg 
gemaklyk  maakt  en  de  vruchtwording 
zeer  bevorderd ,  ook  zyn  zy  altoos 
een  weing  vroeger  als  de  landzaat; 
maar  het  ihyden  en  wat  hier  verder 
by  valt  waar  te  neemen,  is  van  het 
inlands  gebruik ,  hier  na  te  verhande- 

len, in  het  minst  niet  onderfcheiden. 
Het  voortbrengfel  is  tagtigvoudig  en 
zoude  by  hunne  nyverheid  nog  ry- 
ker  £yn,  indien  zy  hier  toe  nieuwe 
gronden  wilden  bezigen. 

Veel  breeder  kunnen  wy  gaan  om- 
trent de  Ryst -molens,  die  nuttige 

werktuigen  voor  de  bovenlanden  : 
door  hun  van  China  tot  ons  overge- 
bragt  en  tot  nog  toe  ten  eenemaal 
onbekent  by  de  Europeaanen. In 
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In  een  cirkel  van  ruim  veertien 
voeten  middellyns  9  beweegt  een 
vierkant  van  negen  voeten  aan  ie- 

der zyde ;  aan  elke  hoek  van  dit  vier- 
kant is  een  dikke  ftyl  van  36  duimen 

hoog,  waaronder  houte  fchyvenzyn 
geplaatst  van  19.  duimen  middellyn 
en  1 2  dik.  Vier  deezer  rollen  zyn 
heilagen  met  dikke  yzere  banden  en 
vier  andere  niet.  De  eerfte  wordt 
zoo  lang  gebruikt  tot  dac  de  pady 
van  het  ftroo  ten  eenemaal  is  afge- 
wreeven,  wanneer  men  dezelve  al> 
neemt  en  verwisfelt  met  de  tweede  y 
die  de  pady  ontbolftert  en  ten  eene- 

maal zuiver  maakt. 

In  de  bovengenoemde  Cirkel  is  een 
gang  offneede,  7. duimen  diep  en  6\ 
wyd ,  waar  in  de  padie  gelegt  wordt , 
kunnende  men  wel  150.  pond  te  gelyk 
maaien.  Tot  deeze  hoeveelheid  zyn 
twee  of  drie  Buffels  noodig ,  die  met 

verwisfeling  wrorden  gefpannen  voor 
een  fchuins  nederhellende  boom  41. 
duimen  lang ,  vastgemaakt  aan  een  der 

reetsgenoemdefteilen;  ook  is  'er  nog 
een  klein  ftokjen  in  een  der  ftylen  ge- 

plaatst ,  het  welk  de  pady  in  de  gang 
Ii  5  of 
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of  holligheid  geduurig  oproert ,  en  dit 
is  de  geheele  toeitel  deezer  zeer  nut- 

tige en  eenvoudige  behandeling.  (/) 

Een  man  beftiert  het  werk,  maar 
zoo  men  den  geheelen  dag  begeert 

door  te  maaien,  worden  'er  twee  ge- 
vorderd. Hydryft  de  Buffel  en  draagt 

teffens  zorg  dat  de  pady  niet  buiun  de 
Molen  valt;  ook  moet  hy  de  uicge- 
maalen  Ryst  wannen ,  het  welk  ge- 
fchiedmeteen  houte  wan,  geplaatst  in 
een  kas,  onder  een  houten  tregter, 
waar  door  men,  met  behulp  van  een 
houte  klep ,  minder  of  meer  open  te 
zetten,   veel  of  weinig  teffens  laat 

pas- 

\  i    1 1
 
 

"   
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(/)  Onder  dit  fchryven  valt  my  te  binnen  de  ma- 
nier .  hoedanig  de  Japanners  hun  Graan  pellen  en,  zoo 

ik  meen,  nog  nergens  amgetekent  Zy  doen  dit 
met  een  Hand-moolen ,  beftaande  uit  twee  ronde 
blokken  van  greenen  hout  De  onderfte  is  10  duimen 
dik  en  20  mid^ejvns.  In  de  midden  een  weinig  ver* 
heeven,  (leekt  een\Pen ,  die  tot  een  As  verftrekt  en 
waar  om  het  bovenfte  ftuk  v  14.  duimen  dik  ,  2ich  be- 

weegt. Dit  is  van  binden  uitgeholt  en  ook  door- 
boort met  een  vierkant  gat  van  6.  duimen:  De  Pady 

Wordt 'er  boven  in  geftort,  na  dat  die  alvoorens  van 
het  Stroo  is  afgetrapt  Men  maalt  met  een  houte 
fcruk  4  voeten  lang,  vastgeftoken  met  een  pen  ineen 
plat  hout,  dwars  door  het  bovenfte  ftuk  heen  loo- 
pende.  Een  Man  zuivert  15  of  20  ponden  in  een 
uur,  de  arbeid  is  zwaar,  dech  het  werktuig  Jieefc 
dU  voordcel  dat  weinig  korlcn  breeken. 
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pasfeeren.  De  uitgewande  Ryst,valt 
door  een  leider  in  de  mand,  terwyl  het 
kaf  of  de  zemelen,  door  de  wan  ter- 
ftont  naar  buiten  worden  geworpen, 
die  om  deeze  reeden ,  naby  het  Bam- 

boes -befchot  geplaatst  is.  Men  kan 

met  vier  Buffels  van  's  morgens  tot  's 
avonds  ruim  500.  fS  maaien:  maar  door- 

gaans bepaalen  de  Chineezen  zich  tot 
400.  om  de  trekdieren  niet  te  veel  te 
vergen.  De  ryst  verliest  by  dit  maa- 

ien niet  zoo  veel,  maar  breekt  meer, 

als  by  het  gewoone  (lampen  der  Javaa- 
hen ,  het  welk  de  Vrouwen  verrich- 

ten, doch  die  in  een  geheelen  dag, 
naauwlyks  Honderd  Ponden  kunnen 
zuiveren.  De  Chineezen  gebruiken 
de  zemelen  tot  voedfel  voor  hunne 
Varkens  ,  die  zonder  dit  niet  kunnen 

beilaan;  insgelyks  geeven  zy'er  van 
aan  de  Buffels ,  want  hoe  flerk  die  log- 

ge dieren  ook  zyn ,  deeze  arbeid  valt 
hun  egter  zeer  zwaar ,  waarom  de  al- 
lergrootfle  foort ,  daar  toe  wordt  ge- 
bezigt.  De  kundige  Luitenant  Inge- 

nieur Jan  Baptist  Pilon,  van  wien 
het  Genootfchap  veele  fraaye  Huk- 

ken heeft  ontfangen  en  aan  wien  ook 
hier  voor,  meer  dan  eene  beloo- ning 
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ning  (jn)  is  toegeweezen,  heeft  dit 
Werktuig  naar  de  voetmaat  ,  naauw- 
keurig  aigetekent ,  doch  het  gebrek 
van  een  bekwaam  Plaatfnyder  fteltmy 
buiten  ftaat,deeze  afbeelding  hierin 
te  voegen.  Het  getal  Molens  zoo  wel 
nabyde  ftad,  als  in  de  Bovenlanden, 
is  groot  ,  maar  niet  naauwkeurig  te  be- 

paalen.  Ik  meen  dat 'er  wel  Tweehon- 
derd zyn,  ook  heb  ik  ondervinding  , 

dat  dit  Werktuig  voor  het  huishoude- 
lyk  gebruik  zeer  dienftig  is. 

Sedert  het  invoeren  deezer  Mo- 
lens in  de  Bovenlanden,  dat  naauwlyks 

dertig  jaaren  is  geleeden,  is  de  Ryst- 
teelt  zoo  aanzienlyk  toegenomen  , 
dat,  daar  men  voorheen,  by  eene 
veel  mindere  bevolking,  graan  naar 
boven  zenden  moest,  thans  in  tegen- 

deel eene  zoo  aanmerkelyke  hoeveel- 
heid van  daar  wordt  afgevoert ,  dat  de 

itilftand  in  de  benoodigheid  van  Ba- 
tavia terftont  te  bemerken  is ,  zoo 

als  men  dit,  in  de  jongfte  zeer  zwaa- 
re  westmousfon  heeft  ondervonden , 

wan- WWiPi. 

(w)  Voorbericht  fl.  Deel.  p,  12  &  i& 
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wanneer  de  ongemeen  hoog  gezwol- 
len rivieren ,  het  vervoeren  der  pady 

uit  het  gebergte  onmogelyk  maak- 
te (#)  en  de  Chineezen  noodzaakte 

de  ryst  op  de  molens  te  bewaaren. 

Deeze  hinderpaalen  ?  deeden  dit 

graan  in  weinig  dagen  zoo  aanmerke- 
lyk  fteigeren ,  dat  men  duurte  vreesde 
en  reets  aanving  maatregelen  te  nee- 
men,  tegen  de  ongemakken,  daar  uit 
te  duchten. 

Ik  geloof  te  kunnen  bewyzen  dat 
de  gezamentlyke  bovenlandfe  Ryst- 
molens  ,  ten  minflen  6000.  lasten  jaar- 
lyks  uitleveren  ;  want  op  deeze  wyze 
ftel  ik  3  dat  zy  maar  agt  maanden  in 
een  jaar  werken  en  niet  eens  dagelyks 
dertig  gantangsmaalen ;  het  geen  zee- 
ker  zeer  gering  gereekent  is;  Deeze 
hoeveelheid  is  250000.  Rds.  waerdig, 

die 

(«)  Alle  on  e  groote  Rivieren  zyn,  uitgezonderd 
in  de  ïiab\  heid  van  de  Stad,  tot  no;r  toe  zonder  Brug- 

gen, het  welk  de  gemeenfehap  zeer  bezwaart,  en  de 
Javaanen  met  hun  goed  bloot  llelt ,  aan  veele  onge« 
makken.  Wanneer  iemand  van  aanzien  T53ar  boven 
gaat,  maakt  men  een  brug  van  gefpleeten  Ba  b<  ezen 
Sajak  geheeten ,  die  i-oor  het  gebruik  fterk  genoeg 
is,  maar  niet  fahg  kan  duureia  en  ook  door  de  Buf- 
felkanen  niet  mag  gebruikt  worden. 
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dip  door  duizende  handen  rond  wan- 
delen en  ongemeen  veel  toebrengen 

tot  de  levendigheid  der  bovenlanden ; 
want  offchoon  dit  graan  altoos  15.  of 
20.  percento  duurder  is  als  de  voor- 

raad die  ons  van  Java  wordt  toege- 
voert ,  is  het  egter  om  deszelfs  zuiver- 

heid ongemeen  iterk  getrokken;  de 
Chineezen  eeten  geen  ander,  ook  vee- 
Ie  Javaanen  niet,  indien  zy  het  maar 
immers  kunnen  betaalen. 

Om  deeze  reden  verwonder  ik  my 
overliet  gevoelen  van  fommige  lieden, 
die  de  Ryst  -  molens ,  voor  de  alge- 
meene  "welvaard  onzer  Land -bouw 
fchadelyk  achten,  en  hunne  Helling 
gronden  op  de  fpilzugt  van  fommige 
Javaanfe  boeren ,  die  de  winst  van  hun 
ingezamelt  graan  In  Amfioen  (  o  )  ver- 

kwisten en  dus  zich  neffens  hunne 

Huisgezinnen  bloot  Hellen  aan  hon- 

ger 

■  ■     >         1  1.   .    ■   ■      1           

•  (o)  't  Is  hier  genoeg  bekent,  maar  mogelyk  in  Eu* 
Topaniet.  hoe  zeer  veele  Javaanen  aan  het  gebruik 
Tan  Opium  zvn  overgegeeven. 

Ik  kan  my  over  deeze  fchadelyke  gewoonte  en  de; 
ttTdddeif  .aar  door  dezelve  bevorderd  wordt,  thans 
niét  v  rkiaoren ;  maar  hoop  dit,  met  de  noodige 

vryheid  te  doen ,  wanneer  ik  in  't  vervolg  over  het 
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ger  en  gebrek.  Want  of  fchoon  dit 
zeeker  wel  eens  gebeurt ,  is  het  getal 
der  zorgeloozen  zeer  gering  tegens 
de  voorzichtigen ,  die  het  overgewon- 
nen  geld  fpaarzaam  aanwenden,  of 
ter  uitzetting  van  hunnen  Akkerbouw 
befteeden.  Behalven  dit,  wanneer 
het  hun  een  en  andermaal  overkomt, 

enzy'er  egter  meede  bly ven  aanhou- 
den ,  toont  zulks  ten  overvloede ,  dat 

zy  nog  andere  uitkomflen  weeten 

voor  hun  beilaan ,  gelykwy  in  't  ver- 
volg ,  van  deeze  natie  fpreekende , 

zullen  toonen.  Het  eenig  misbruik 
het  welk  een  wakker  Landheer  diend 
voortekomen ,  is ,  dat  de  Chineezen 
de  Javaanen  geen  geld  voor  uit  ver- 
ftrekken  op  het  gewas ,  want  dit  ge- 
fchied  niet  zonder  hooge  woeker  en 
ftrekt  dierhalven  altoos  tot  nadeel  van 
den  Akkerman  :  behalven  dat  het  mee- 

de geleegenheid  tot  twist  en  doodilag 

geeft;  dit  uitgezondert ,  is 'er  niets met 

zedelyk  Car^.cler  deezer  I  andaart  handde.  Genoeg 
voor  ei:  maal  dat  de  Chineefe  Landbouwers  hieraan 

geheel  onfchuldigzyn  ,  en  door  eene  treurige  en  lang- 
duunge  ondervinding  onderweezen,  wel  hartdyk 

W  nfche-i,  dat  'er  niet  een  Amfiten  Schuiver,  (zoo 
noemt  men  deeze  verkwisters)  in  de  Bovenlanden 
wierd  gevonden. 
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met  grand  tegen  de  Rystmolens  aan* 
temerken.  Zonder  deeze  werktuigen, 
zoude  de  Pady  in  het  gebergte.  (j>) 
nog  veel  minder  waerdig  zyn  en  dus 
den  Landman  aldaar  maar  alleen  doen 
zorgen  voor  zyn  Huishoudelyk  be^ 
hoefte.  ; 

Duizende  lieden  die  thans  hun  be- 
Haan  verdienen,  door  dit  Graan  met 
karren  en  Schuitjes  aftevoeren,  moes- 

ten dan  iets  anders  beginnen;  ook  zou 
de  de  waerde . veeier  Landgoederen 
niet  alleen  aanmerkelyk  daalen ,  maar 
ook  die  Koopmanfchappen  dewelke 
thans  boven  fterk  gewilt  en  niet  zon- 

der merkelykeiï  invloed  zyn  op  den 

handel  der  Edele  Mamfchapp'y ,  zeer 
in  prys  verminderen.  Het  is  alleen 
door  vermeerdering  der  Rystmolens, 
dat  men  vermeerdering  van  den  Land- 

bouw in  dit  gedeelte  heeft  te  hoopen  i 
en  hoe  fterk  fommige  dit  ook  tegen- 
fpreeken,  van  de  tydmet  grond  kan 

ver-^ 

.   ,   .   .   .......   ;    Jf 

(p)  Sedert  het  oprichten  der  Rystmolens,  is  het' getal  der  Karren  in  de  Bovenlanden  zeer  vermeerderd, 
dcwyl  veele  JaVaanen  zich  van  tyd  tot  tyd  toeleggen, 
om  tusfcheu  hunne  andere  bezigheden  Pady  in  het  ge- 

bergte optekoopen  en  weder  aan  de  Chfneesen  té 
verhandelen. 
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Verwagten  dat  Batavia ,  (  Compagnies 
benoodigheid  uitgezonderd)  zich  zei- 
ven  kan  voorzien,  gelyk  ik  overtui- 

gend aanzalwyzen,  wanneer  ik,  van 
de  Javaanen  handelende  ,  de  uitge- 

breidheid van  den  reets  bebouden  en 
noch  bebouwbaaren  grond  \  tegen  het 
getal  der  Inwoonders  zal  vergelyken ; 
en  vooral,  wanneer  iïien-  de  Padie* 
bouw  in  het  water  in  de  Westmous* 

fon,  fterker  doorzet  5  itt  welk  op- 
zicht ik  bezig  ben  op  myn  Landgoed 

een  proef  in  het  groot  te  doen,  die 
my  tans  inaanzienlykeuitgaavenwik~ 
kelt,  maar  waarvan  ik  eerlang  de  ge- 
wenschte  vruchten  hoop  te  zullen 
plukken. 

Ik  heb  boven  gezègt  dat  de  winst 
met  deeze  werktuigen  niet  groot  is , 
voor  de  Chineezen ;  en  dit  kanblyken 
door  eene  korte  vergelyking  der  voor* 
deelen en orikosteti.  Eennieuwe  Mo- 

len komt  met  de  noodige  toeftelende 
Bamboeze  loots,  waaronder  dezelve 

wordt  geplaatst ,  op  honderd  Ryxdaal- 
ders ;  vier  Buffels  kosten  ook  zoo  veeb 
Een  Molenaar  verdiend  in  het  Jaar, 
honderd -en-  twintig  Ryxdaaalders ; 

JU.  Deel.  K  k  fc 
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de  Buffels  wagter ,  mede  eenige  hand- 
reiking doende  y  tagtig ;  het  onder- 

houd van  den  toeftel  en  trekdieren , 
beloopt  ten  muitten  op  vyftig  in  het 
Jaar;  of  de  gezamentlyke  onkosten, 
ongerekent  de  eerfle  uitgaaf  250. 
Ryksdaalders, 

Geftelt  nu,  dat  zy  in  een  Jaar  30. 
I^ast  vermaalen  en  hier  toe  60.  Tjay- 
eengs  (#)  Padie  van  1 6.  Ryksdaalders 
noodig hebban;  datzy  voor  een  Last 
naar  aftrek  der  vervoer  onkosten  40. 
Ryksdaalders  ontfangen ,  zoo  is  hun 
Winst  niet  meer  dan  240.Ryksdaalders, 
en  dus  nog,  beneeden  den  uitgaaf; 
waar  van  ik  gaarn  wil  toeftaan  ,  dat 
ongerekent  het  overwigt ,  hun  over- 

leg en  oplettenheid  iets  weet  te  be- 
fpaaren  ;  vooral;  wanneer  zy  deRyst- 

mo- 

UI»         1  1  ««  .  „.  ■  — 

(  q )  Men  reekent  de  Padie  hier  by  Tjayeengs ,  dat 
een  getal  van  200.  bosfenenis.  maar  van  ve:fchillend 
gewigt.  Compagnies  of  Hennraaden  bosfehen  ,  zyu 
in  de  maat  de  grootfte  en  moeten  22.  ponden  of  16. 
Kattis  houden  ,  maar  de  Chineezen  ontfnnsen  de  Pa- 

die doorgaans  in  bosfehen  van  10  of  12  Kattis',  waar 
by  zyeenig  voordeel  hebben  ;  want  hun  geWigt  is  tee- 

gen het  onze  geftelt  wel  een  qnart  zwaarder.  De  Ja- 

vamenweeten  dit  en  hebben 'erook niersteegen,  de- 
w>lzyhetnutderilysimolens  voor  hun  Graanbouw, 
zeer  wei  kennen. 
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ïiiolëns  by  de  Kat  jarig  -  tuinen  aan- 
houden ;  maar  doorgaans  gaan  de  on- 

kosten tegen  de  contante  voordeelen 
op  ,  en  de  eenige  winst  beftaat  in  de 
Zeemelen,  die  zy  anders  moesten  koo- 
pen;  want  by  hunne  Akkerbouw  kwee- 

ken zy  zoo  veele  Verkens  aan,  als 
hun  maar  immers  mogelyk  is. 

De  befchouwing  van  de  Moïen,' 
heeft  my  opgewekt  5  op  eenige  verbe- 

tering van  dit  werktuig  te  denken3doch 

tot  nog  toe  oordeeld  men'er  niets  an- 
ders op  te  kunnen  vinden  \  dan'  dat 

men  infteede  van  ééne  9'  twee  gangen 
maakte,  het  welk  de  dubbele  hoe- 

veelheid Padie  teffens  kan  bewerken.: 
maar  in  dit  geval  moet  de  Molen  door 
watergedreevenende  gelieele  toeitcV 
veel  iterkër  gemaakt  worden,  waar 
van  de  proef  mogelyk  wat  kostbaar 
zoude  vallen,   (r) 

Nu 

('t  1  Deeze  Verhandeling  reeds  in  gereedheid  ge~ 
bragt  zynde  vftelde  de  Beer  P  i  l  on  my  ter  hand  net- 
Mödci  van  een  Molen,  die  door  een  zeer  eenvoudig 
Horizontaal  Water-  rad  ,  met  een  ilraa;  van  8.  duimen 

in  het  vierkant  in  beweeging  wordt  gebragt,  en  zon- 
der grooce  moeite  in  den  tyd  van  2%  uuren,  rnkn 

ócoo. 

Kk  2 

/ 
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Nu  laaten  wy  de  Chineezen  in  de 
Bovenlanden  vaaren  (want  het  wei- 

nige het  welk  zy  aldaar  tot  hun  onder- 
houd aanteelen ,  verdiend  geene  be- 

ichryving)  en  zullen  nog  kortelyk 
zeggen ,  wat  zy  hier  rondom  de  Stad 
verrichten.  Allerlei  foort  van  tafel- 

groentens  ,  zoo  wel  die  dit  Land  by- 
zonder  eigen  zyn,  al  van  Caabfe  of  an- 

dere uitheemfe  ïuinzaaden ,  worden 
gewonnen,  kweekt  dat  ieverig  volk, 
in  een  verbaazenden  overvloed  aan. 

Allerlei  Europisch  moes ,  [( Blocm- 
koolen  enArtichokken  uitgezonderd,) 
komt  zeer  weelderig  voort ;  maar  de 
fmaak  is  door  de  hevige  bewerking 
van  dit  warm  en  vochtig  Climaat, 
merkelyk  minder  aangenaam.  Over- 

al naby  de  ftad ,  maar  wel  het  aller- 
meest 

6oco  ponden  Pady  pellen  kan.  Dit  Model  heeft  my 
zeervoldaan  en  fchee'i  veel  overeenkomst  te  hebben, 
met  de  Krom-molens  die  in  Prevence  en  Daupbiné 

gebruikt  worden  en  afgebeeld  zyn  byBfiunoa  Arcbite- 
éure  Hydraulique  T  p  301  De  heer  Land-Com- 
misfaris  Willem  Vincent  Hklvetius  van  Riems- 
dyk  heeft  myverzeekert  deeze  Molen  opzynfraay  en 
vrugibaar  Landgoed  Tfampiêf  te  zullen  laaten  maaken, 
zoo  dat  ik  den  uitflagdeezer  verbeterde  bewerking  ma- 
£elyk in  eenvolgend  Deel,  zaUunnen  berichten, 
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meest  aan  de  Westzyde  ,  Ankèè  ge- 
naamt ,  alwaar  doorgaans  eene  laage  en 
zwarte  kleigrond  is ,  hebben  zy  zich 
met  dit  oogmerk  zeer  talrykneêr  ge- 

zet. Duizende  bedden  met  allerlei 
foorten,  regelmaatig  beplant  en  zeer 
zindelyk  onderhouden,  vertoonen  aan 

den  wandelaar  een  verrukkelyk  ver- 
fchiet  gezicht,  dat  nog  behaagely- 
ker  zoude  zyn,  indien  de  wyze  hun- 

ner bemesting  anders  was. 

Hier  toe  houden  zy  altoos  een  groo- 
te  kuip  of  tobbe ,  gevult  met  allerlei 
vuiligheid  zonder  onderfcheid ,  doch 
meest  met  Tay-minjak  ,  of  uitgeperste 
Katjang-koeken ,  in  water  opgelost , 
het  welk  gistende  een  verfchrikkelyke 
ftank  verwekt,  vooral  wanneer  zy 
dit  vocht  by  droog  weeder,  op  de 
groene  bedden  Horten. 

Of  fchoon  de  ondervinding  leert , 
datdeeze  wyze  vanbemesting  het  ge- 

was zeer  bevorderd  en  het  ongedierte 
dood,  is  dezelve  egter  niet  alleen 
ftrydigmet  de  Hollandfche  zindelyk- 
heid ,  maar  ook  met  de  algemeene 

Voljcs-gezoixdheid;  want  wat  fojnmi- 
Kk  3  ge 
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ge  ook  mogen  zeggen ,  ik  heb  my  taf 
nog  toe  niet  kunnen  overreed  en  , 
dat  zulk  eene  verrotte  uitwaasfeming  9 
\Tooronze  dierlyke  vochten  heilzaam 

is.  Men  kan 'er  egter'tot  nog  toe 
niet  buiten;  want  de  Chineezen  zeg- 

gen eenpaarig  en  ik  twyffel  'er  ook 
niet  aan,  dat  alle  mist  van  Hoorn-vee  , 
voor  het  tafelgewas  niet  alleen  te  heet 
is  9  maar  ook  de  voortteelingvan  het 
ongedierte  zeer  bevorderd. 

Van  hoeveel  invloed  deeze  hunne 
arbeid  op  het  algemeen  behoef  van 
geheel  Batavia  is ,  blykt  op  die  plech- 

tige feestdagen,  gcduurende  dewel- 

ke men  geen  Chinees ,'  als  hy  maar 
een  Schelling  in  zyn  zak  heeft  zal  zien 
werken  \  en  waar  onder  hun  Nieuw- 

jaar wel  de  voornaamfte  is.  In  de  on- 
gelukkige en  voor  deeze  Volkplanting 

zoo  verderffelyke  opftand  van  het  Jaar 

1740,  was  'er  in  langen  tyd  niets  te 
kry gen,  want/ de  javaanen  houden 

zich  met  de  groenteteelt  in  't  geheel 
niet  op  :  en  het  weinige  wat  fommi- 
ge  Slaaven  voortbrengen,  ftrekt  niet 
verder  als  de  tafels  hunner  Heeren; 
ook  is  zulks  niet  noemenswaardig. 

Wanr~ 
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Waarlyk,  hoe  meer  ik  der  Natie  oi> 
derdeezen  arbeid  gade  fla,  hoe  meer 
ik  my  moet  verwonderen  over  hunne 
ongemeene  vlytigfyeid,  die  gewis  door 
de  ieverlgile  Landbouwers  in  jEuropa 
niet   wordt    overtroffen    en  weinig 
fchynt  te  lyden  door  de  zoele  lucht 
van  dit  warm  gewest.  Hebben  zy  het 
ongeluk  ,  dat  een  hooge  afwatering 
der  rivieren  in  het  regen  -faizoen, 
hunne  Tuinen  overftroomt,  zy  zyn 
terftont  gereed,    het  eerfte  hoekje 
het  welk    zich  droog  vertoont,  op 
nieuw  te  bewerken  en  te  beklanten, 
Indeheete  dagen  der  OostMousfon, 
vooral  van  July  tot  Oftober,   wan- 

neer het  zeer  gelden  regend  en  de 
Zeewind  heevig  doorblaast ,  loopen 
zy  onophoudelyk  met  hunne  groote 
gietëmmers  langs  de  bedden  en  leve- 

ren in  dien  tyd,  niet  tegenftaande  ee- 
ne  alles   verzengende    droogte,    de 
fchoonfte  groentens,  vooreene  gerin- 

ge prys  j  zoo  dat  wy  voor  hunnen  y ver 
groote  verplichting  hebben ;  want  ik 
ftel  vast  dat  onze  ingezetenen,  met 
nog    veel    heviger   en    langduuriger 
kwaaien  zouden  irfoeten  worftelen, 
indien  de  verfrisfende  zuuren  uit-  het 

Kk  4  plan? 
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plantenryk,  niet  op  dceze  wyze  2oo 
mildelyk  op  onze  tafels  wierdt  gelee- 
vert, 

Mogelyk  zal  men  in  Europa  nieuws- 
gierig zyn  naar  de  werktuigen ,  waar 

mede  de  Chineezen  den  Akkerbouw 
verrichten?  Deeze  zyn  weinig, zeer 
eenvoudig,  en  verdienen,  de  ploeg 
en  trappomp  uitgezonderd  ,  geene 
befchryving. 

Het  eerfte  werktuig  Le  genaamt, 
is  een  driekant  fpits  toeloopend  yzer, 
lang  14.  duimen,  en  boven  zes  breed, 
onder  door  eenfeheede  vastgemaakt, 
is  een  regt  ftuk  hout,  lang  24,  dik 
en  hoog  3.  duimen.  Hier  boven  loopt 
een  krom  gebogen  boom,  byna  7.  voe- 

ten lang ,  in  welkers  einde  een  yzere 
haak  zit ,  waar  door  de  ploeg  met  het 
tuig  verbonden  wordt.  Door  deeze 
boom,  juist  in  de  bogt,  fteekt  een  regt 
opftaand  hout,  ruim  2.  voeten  lang, 

't  welk  diend  ter  vereeniging  van  het 
bovenfte  en  benedenfte  gedeelte ;  de 
Kruk  is  wat  meer  dan  4.  voeten  lang, 
aan  het  einde  van  de  boom ,  en  loopt 
fchtftns  door,  tot  het  benedenfte  ftuk, 
WW  meede  men  het  werk  beftiert,. 

Een 
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Een  Buffel  trekt  de  ploeg  en  is  'er 
voorgefpannen  met  een  ftrop  van  bind- 
rotting,  onder  een  klein  juk  op  den 

hals  gelegt ,  't  welk  de  geheeie  omme- 
flag  is.  ( j).  Men  ziet  hier  ligtelyk 
hoe  veel  dit  werktuig  verfchilt  van  de 
ploeg  der  Europeaanen ,  die  in  illen 
opzichte  ligter  gaat  en  dieper  treed ; 
maar  deChineezenbehandelen  de  hun- 

ne zeer  behendig.  Meer  dan  eens  heb 

ik  'er  myne  Koffy  en  Indigo  Plantagien 
mede  laaten  fchoon  maaken  j  zonder 
dat  ik  konde  zien  dat  de  minfte  plant 

beleedigt  was.  Doch  dewyl  men  'er 
niet  dieper  dan  6  of  8  duimen  mede 
kan  werken  en  de  Figuur  zeer  hin- 
derlyk  is ,  de  grond  om  te  leggen ,  al- zoo 
>i  1  *■■'    ■«    *     ■  mm     1   -^^^"^    !■■■■■■  «     ■»  »  •  1     ,  r  iU9 

Qs)  Wien  deezeen  fooitgelyk'e  Befchryvingen  on- aangenaam of  wel  geheel  noodeloos  mogte  dunken  , 
die  weete,  dat  de  nieuwile  en  beste  Reizigers,  alle 
werkt. ligen,  tot  de  Landbouw  behoorende,  en  in 
hun  Vaderland  onbekent,  niet  ongemerkr laaten pas- 
feeren.  Ous  vindt  men  by  den  beroemden  Natuur- 
kenner  Hasselquist,  de  BeCchryving  van  een 
zeer  zonderlinge  Ploeg  gebru'kelyk  in  Palesti- 

na., Reizen  I  D.  p  1  5  om  van  andere  thaas  met 
te  gewagen.  Wat  is  beier  ecnige  onleesbaare  ,  dik- 
Wyis  niet  waardige  Opfchriiten  en  meest  verwoeste 
overblyfzels  aftece -kenen,  of  zoodanige  ontdekkin- 

gen, die  ten  nutte  van  het  Menschdom  in  den  eer- 

fien  graad  verftrekken ,  a*n  't  wysgeerig  en  onder- 
Zoek  blievend  Europa  r     -t.'<J?clen? 

Kk  <s 
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zoo  die  maar  alleen  gebroken  wordt , 
fchat  ik  het  werktuig  van  onswaereld- 
deel,  boven  dit  deezer  Aziaanen. 

Van  de  Trappomp  heb  ik  reeds  ge- 
wag gemaakt ,  by  myne  verhandeling 

over  de  Suikermolens  (f)  en  kan  het 
ontbreekende  ligtelyk  aanvullen  met 
den  Lezer  over  te  wyzen,  naar  de 
Archite&ure.  Hydraulique  van  Beli- 
dor  ,  alwaar  Qu^)  een  werktuig  is 
befchreeven  en  afgebeeld,  hetwelk 
met  dat  der  Chineezen  veel  overeen- 

komst heeft,  en,  zoo  ik  meen,  by 

het  uitpompen  van  afgedamde  wer- 
ken, zelf  in  Nederland,  meenigmaal 

wordt  gebezigt.  Het  eenig  onder- 
fcheid  beftaat  aldaar  in  de  rede  der 
beweeging  ,  die  aldaar  verbeeldt 
wordt  te  gefchipden  door  een  kam- 
rad ,  met  trekdieren ;  terwyl  in  te- 

gendeel hier  aan  de  ronfel ,  klosfen 
iteeken ,  die  men  aan  de  gang  houd 
door  treden :  en  dit  gaat  zoo  onge- 

meen vaerdig  dat  de  opgedreeven  wa- 
terllraal  al  zeer  aanmerkelyk  is   en 

dik- 
(O  I.  Deel.  Pag.  197. 
(«)  T.  I,  p*  360.  plin  1. 
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dikwils  in  het  droog  faizoen  ,  met  zeer 
veel  vrucht  gebezigt  wordt,  ter  bewatering 

der  Suikertuinen.  Op  dat  men  'er  egter.  een 
duidelyker  denkbeeld  van  kan  Vormen, 
door  het  gezicht ,  gaat  een  model,  v<  ge  ; 
de  verkleinde  voetmaat,  door  der  In  5- 
nieur  Pilon  naauwkeurig  uitgewerkt,  op  e 
begeerte  van  een  voornaam  Regent  ,  3 
het  genoegelyk  Land-leeven,  boven  1  t 

gewoel  van  't  ftaatsbewind,  verkozen  heeft , 
van  wegen  eenen  onzer  Dirigeerende  Le- 

den, dit  jaar  naar  Engeland  over. 

Dewyl  dé  Drukpers  na  deeze  verhande- 
ling wagt,  ben  ik  thans  verpligt  te  eindi- 

gen; om  in  een  volgend  Deel  de  verdere 
onderneemingen  der  Chineezen  in  deeze 
volkplanting  te  befchryven,  waar  by  ik 
meen  te  voegen  eenige  aanmerkingen  over 
hunne  gefchiedenis  op  dit  Eiland,  Gods- 

dienst plechtigheden  en  zeedelyke  gebrui- 
ken: indien  geene  onverwagtq  hinderpaalen 

my  beletten,  deezen  aangevangen  taak,  met 
genoegen  te  befluiten. 

BLA*^ 
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345 

410 

149 

71 

339 

17 

be- 



REGISTER. 

Deel.   Pajina, 

befchryvïng  van  't  Koningryk 
Jaccatra  en  de  Stad  Batavia, 
door  Mr.  J.  C.  M.  Radp- 
machir   en   Mr.   W.   van 
HOGENDORP. 

Kust  Coromandel. 

Land -bouw  (Verhandeling  over 
den)   door  Js  Ho-oym-an. Zie  ook 

En       .... 
Lyst  der  Stukken  van  het  I.  Deel 
*   der  Geeflelyke  en  Waereld 

lyke  Keizers  van  Japan. 
Q — ■ — (Naam-)  der  Heeren  Di 

reóteuren    en    Leden    deezes 
Genootfchaps. 

Dito. 
Dito.         . 

•   j  (Dood)  van  de  Stad  Bata 
via,  van  Anno  1759  tot  1778 
Zie  Naberieht. 

M. 

Macasfar.         .... 
Magneet,  (Proefneemingen  met 

den    door   kunst  gemaakten)  1 LI  5 

I 

2 

3 
1 

1 

2 

3 

*.s 

173 

16* 

465 

45 

149 

49 
33 7 

60 

door 



ALPHABETISCII 

- Deel.    Pagina. 

door  J,  van  der  Stee  ge. 
Malaccafche  Kust. 
Mallabaar.         < 
Mallabaaren  (aantekeningen  over 

de  Spraak,  Kunften  en  Wee- 
tenfchappen  der) 

Moespalm  (de  krullende)    -     . 

l'  N. 
Nabericht.         .... 

Nacht -Uil  (de) 
Naturalien    ( Handleiding    om ) 

over  te  zenden.  Zie  Naber. 
Natuurlyke  Hiftorie   (Bydragen 

tot  de)  deor  F.  B.  v.  WurmbJ 
Zie  ook  van  denzelven.     . 

Neger   (een  Witten)  befchree- 
ven,  door  J.  van  I peren. 

Negerin  (een  Blanke )  befchree- 
ven,  door  denzelven. 

O. 

Orde  der  Palmboomen  ,  door  F. 
Baron  van  Wurm b.  .  . 

Orang  Outang  (befchryving  van 
de  Groote)  door  denzelven. 

Otter  (Gryze)  ad  idem. 

3 
3 

i 

3 

2 

3 

M3 

H 
ió 229 

411 
i 

37 » 

16 

455 
339 

3°7 

229 

2 

2 

337 

245 

457 

P. 



REGISTER. 

P. 

Padang.        .        .        ... 
Palembang   
Palm-boomen  (de  Orde  der) 

door  F.  Baron  van  Wurmb. 

Paringauw  (J.H.)  over  de  be- 
reiding van  een  foort  van  Ca- 

toen ,  uit  den  Pifang  -  boom.  . 
Poelpalm  (de  Héefterachtige) 

befchreeven.       .... 

Proefneemingen,  met  den  door 
kunst  gemaakten  Magneet  , 
door  J.  van  der  Stee  ge.  . 

Proeve  over  de  verfcheidene  Ge- 
daante en  Couleur  der  Men- 

fchen,  door  Mr.  C.  M.  Ra- 
dermacher. 

  van  Hoog-,  Gemeen-  en 
Berg -Javaans. 

Prysvraagen.  (Bekroonde)    .    . 
Pynigen  (Verhandeling  over  de 

Doodftraffe  en  het)  door  Mr. 
J.   C.  M.   Radermacher. 

R. 

Radermacher  (Mr.  J.  C.  M.) 
en  Mr.  W.  van  Hogendorp^ 
korte  fchets  van  de  Nederland- 

Deel. Pagina. 

I 12 

I 
i 

II 

I 
! 

337 

I 

83 

2 
4Z5 

i 

"3 

2 

213 

1 
2 

1 

289 

2 

491 

319 

fche 



ALPHABETISCH 

Deel.    Pagira. 

_  icheOost-Indifche  Bezittingen, 
eiiBefclïryviiïg  vahhet  Konirrg- 
i-yk  Jaccatra,  en  de  Stad  Batavia. 

Radermacher  (Mr.  J.C.M.)  Ver- 
gelykinj^  van  het  verfchil  der 
TydrekeningenbydeAziatifche 
Volkeren,  voor  A.  1 7Ó9  en  1 780. 

1^.  (^t   )  Befchryving  van  het 
Eiland  Borneo. 

C   )  Pi'oeveoverde  Cou- leuren  der  Menfchen. 

-  C   )   Verhandeling    over 
de  Doodftraf  en  'tPynigen.     . 
~  (   )  Waarneemingen  over 
de  verbeteringen  onzer  Hol- 
landfehc  Zeekaarten. 

-  (   )  Ov'erdezwaareAard- 
beeving  van  den  22.  January 

1780.     Zie  'tNabericht."    .     . 
SJL  rji'~y  Befchryving  over 

't  Eiland  Sumatra. 
— -  (-. — )  By dragen  tot  de  be- 

fchryving van  Japan. 
—  (   )   Byvoegzels   tot  de 

befchryving  van  Java,  Borneo 
en  Sumatra. 

Redenvoefing  der  Inenting  ,  door 

,  Mr.  W.  'VAN  Ho  GE  ND  O  RT.! 

2 

3 

3 



R    E    G    I    S    T    E 

Register  der  Gefiachten  van  de 
drie  Ryken  der  Natuur ,  in  het 
Maleidsch ,  Hollands  enJLatyn. 

Reiger  (de  kleine  Witte)  be- 
fchreeven. 

Relaas  van  het  voorgevallene , 
geduurende  de  Reize  van  de 
Heer  Palm,  naar  Landak.     . 

Rolpalm  (deDöorn-)  befchreeven. 

S. 

Stek  ge   (Jagobus   van  der) 
over  de  Kinderziekte. 

Zie   ook 

— -  (— —  )  Bericht  van  de  proef- 
nemingen met  den  door  kunst 

gemaakten  Magneet. 
* — 'C~""~0  Bericht  van  een 

doodelyke  Water -vrees.    .    . 

T. 
Teek  (de)  befchreeven.     .     . 
Ternaten.         , 
Timor.  . 

■  ■    ■  ■  (vervolg  der  Befchryving 
van  het  Eiland) 

Timoreefche  Woorden. 
Tituls  der  aangehaalde  Werken. 

R. 
DeeT. 

Pagina. 

I 

%7 

3 377 

2 

2 

120 

4Ó9- I 

I 

71 
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3 
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3 
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8 
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103 
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Toe- 



ALPHABETISCH 

Deel     Pagina. 

Toezang  aan' tBatavia'sGenootfch. 
Tuinfpin  (de)   befchreeven. 
Tydrekening   (verfchil  der)  by 

de   Aziatifche    Volkeren;    en 
derzelver   vergelyking ,    voor 
de  Jaaren  1779  en  1780.     .     . 

V. 

Verhaal  (kort)  van  deDeenfche 
Zending  op  Coromandel.     .    . 

Verhandeling  over  den  Landbouw 
en  de  Suiker* molens,  door  J. 
Ho  o  Y  man. 

Zie  ook         . 
-i?*n  •  •  •  • 

•    over    de    gebreken   onzer 
HollandfcheZee-kaarten,  door 
J.  van  Iperen. 

over  de  Hiftorie  -  kennis  5 
door  denzelven. 
—  over  de  Doodftraffe  en  het 
Pynigen,  door  Mr.  J.  C.  M. 
Radermacher. 

om  het  Hóutgebrek  té  ver- 
helpen.    Zie  Nabericht. 

over  de  Fluxus  Ventris , 
of  Buikloop,  door  B.  Wolf. 
Zie  Nabericht. 

Vervolg  der  befchryving  van  Ti- 

2 

3 
161 
403 124 

293 

I 
2 

3 

173 

162 

465 

1 

263 

2 1 

2 

319 
2 1 

2 

31 

mot 



R    EG    IS     TE     R. 

Deel.   Pagina. 

mor  enz.   door  Mr.  W.  van 
HOGENDORP. 

Vervolg  van  eene  Javaanfche  Hi- 
ftorie   Radjara  Radja  Jam 
door  j.  van  Iperen. 

Zie  ook 

Verzameling  van  eenige  Timo 

reefche  Woorden,   door   Mi* 
W.   VAN   HOGENÖORP.     . 

Voorbericht 

Vogel  (  de  Juno)  van  Malakka 
befchreeven. 

Vogelnestjes  (de)  befchreeven 

door  J'.  Hooyman. 
W. 

Waarneemingen  over  de  verbete- 
ringen onzer  Hollandfche  Zee- 

kaarten, door  Mr.  J.  C.  M. 
Radermacher.         .         .     2       327 

Water- vrees  (eene  doodelyke) 

befchreeven  door  'Jacobus van  der  Stee  ge.       ,       .  |   3       2Jt 
Weeven  (Bericht  omtrent  het) 
en  Catoenfpinnen  ,  door  J. 
Hooyman,       .       ♦      .      ,  1  2      416 

Wolf 

2 

3 

2 
1 
2 

3 

63 
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ALPHAB.    REGISTER. 

Deel.    PagJni. 

Wolf  (B.)  over  de  Buikloop. 
Zie  Nabericht. 

Wortelen  (welke  Spys-)  het  fpoc- 
digst  voortkomen,  om  het  be- 

hoeftig Gemeen,  by  misgewas 
van  Graanen  te  fpyzigen. 

Wouwouwen  (Befchryving  van 
de)  door  J.  van  Iperen 
en  Schouman.     •  > 

Wurmb  (F.  Baron  van) 
over  de  Orde  der  Palmboomen. 

1 —  C   )  Befchryving  van  de 
groote  Borneoiche  Orang  Ou- 
tang.        . 

—  (  —  — )    Bydragen    tot     de 
Natuurlyke  Hiftorie. 

Zie  ook 
Y. 

•       -i 

1 

3 

Ys-vogel  (de  Groote)  befchreven.     3 

Z. 

Zeekaarten  ( de  Hollandfche ) 
befchreeven.  , 

I    (Waarneemingen  over  de 
verbetering  onzer  Holland- 

fche )  door  Mr.  J.  C.  M.  ÏU- 
dermacher.        .        .        A 

Zwaluw (deNestjes) befchreeven.  I    3 










